O que os Pais falam sobre o Curso

O Que Fazer Pela Criança
de Cérebro Lesado
®

Curso
maravilhoso

“Este curso me deu recursos poderosos para que
eu possa não só resolver os problemas de meu
filho, mas também ajudá-lo a crescer e ensinálo a ler. Este curso realmente me ajudou a assumir responsabilidades
nesta área, mostrando-me as infinitas possibilidades disponíveis para a
minha família e para o meu filho.” Mãe, EUA
“ Eu aprendi que fortalecida com as informações corretas, determinação
e o amor que eu tenho pela minha criança, tudo é possível. Eu tinha
tudo isso, mas o que eu precisava era dos Institutos.” Mãe, EUA
“ Meu filho tem jeito! Com o conhecimento, dedicação, trabalho duro
e amor, meu filho tem a chance de alcançar o seu pleno potencial.
Finalmente eu sinto que alguém está me escutando. Estou muito feliz
por ter encontrado os Institutos na Internet.” Mãe, EUA

no que faz e ensina. Foi um prazer ouvir várias vezes que a
criança de cérebro lesado pode ser ajudada e que as mesmas tem um
potencial.” Pai, Dinamarca
“Eu encontrei pessoas realmente honestas e corajosas apresentando
a verdade sobre pessoas com lesão cerebral, e o potencial para
mudar a situação. Em minha experiência, as pessoas que falam
sobre verdades difíceis são muitas vezes impopulares. Foi um
privilégio ser apresentada à equipe dos Institutos que ensinou o
curso.” Avó, Israel

Aprendizagem
de grande valor

“A coisa mais importante que eu
aprendi é que há algo que possa ser feito
para ajudar a minha criança de cérebro

lesado.” Pai, EUA
“ Eu nunca imaginei que estaria exposto a essa quantidade de
informações em cinco dias. Eu estou muito contente por ter vindo. A
situação de nossa filha modificou nossa vida. Este curso com certeza
irá mudá-la novamente.” Pai, EUA
“Fantástico! Estou nas nuvens. Agora eu sei exatamente o que fazer, eu
me sinto vitoriosa, dando grandes suspiros de alívio, porque eu sinto
que estou preparada para ensinar a minha filha.” Mãe, EUA

Professores
incríveis

“Os palestrantes foram de primeira linha! O
assunto é de extrema importância. O conteúdo
do curso foi completo, mas não opressivo. Os
materiais, vídeos, apostilas e o resumo do curso foram os melhores e
bem organizados que eu ja ví.” Mãe, EUA
“ A equipe foi maravilhosa. Eles eram bem informados, gentis,
prestativos e, acima de tudo, tranquilamente confiantes de poderem
ajudar as nossas crianças.” Pai, EUA
“ Além de dar explicações e ensinar os tratamentos esses profissionais
se preocupam com as nossas crianças e isso é percebido. Eles cuidam
de cada criança que tenha vindo e cada criança que virá no futuro, e
nós (os pais) todos sentimos isso.” Mãe, EUA
“ Está é a primeira vez que eu participei de um treinamento realizado
por um instituto, onde eu realmente senti que a equipe ama e acredita

”Eu aprendi que meu filho tem lesão cerebral e que os tratamentos que
fizemos nos últimos dois anos e meio serviram para tratar somente
os sintomas. Através desse programa, poderemos atingir a causa do
problema para que nosso filho possa ser curado. Agora eu entendo
o funcionamento básico do cérebro, e por causa disso eu estou mais
confiante do que antes de vir para o curso.” Mãe, EUA
“ Aprendi que há ajuda para a minha criança. Este curso tem sido
uma benção porque os professores, médicos e pais de outras crianças
com síndrome de Down não acreditavam que isso seria possível.”
Mãe, EUA
“ Eu aprendi que eu posso fazer crescer o cérebro de meu filho dandolhe a melhor oportunidade, tempo, recursos e amor para ajudá-lo a
crescer como uma criança normal.” Mãe, EUA
“Eu aprendi que a esperança e a fé que tínhamos em nossa filha não
eram uma forma terrível de recusa, porque nós não aceitávamos o
que os médicos diziam.” Mãe, EUA

Além das
expectativas

“Os Institutos eram a minha esperança, mas
nunca podia imaginar quantas informações
iria receber. Eu estou pronta para lutar e
tenho certeza que vou precisar de reforços ao longo do caminho, mas eu
estarei pronta para recebê-los. Eu vejo a luz surgir!” Mãe, EUA

“A vida de meu filho irá mudar completamente. A vida que conhecemos
“Eu superei todas as minhas expectativas. Tenho vasta informação
prática e compreensão dos métodos que eu posso usar para ajudar meu hoje, eu e ele será totalmente modificada. Nós devemos ao nosso filho uma
chance de viver e não apenas de existir. Eu finalmente saberei sentir o que
filho.” Mãe, EUA
é ser mãe de verdade em vez de motorista de taxi, indo de uma terapia a
outra e de uma consulta médica a outra. Agora vou ter mais tempo para
“Eu não esperava estar sentada na ponta da minha cadeira a cada
dedicar ao meu filho.” Mãe EUA
minuto de cada palestra. Eu não pensava ficar tão animada ao
receber esta quantidade de informações.” Mãe, EUA
“Este curso foi melhor do que eu esperava, uma vez que me foram
apresentadas novas idéias, velhos mitos foram dissipados nos
proporcionando maior compreensão e novas esperanças.” Pai, EUA
“Era tudo o que eu esperava e mil vezes mais. Finalmente foi maravilhoso
entender porque as coisas que me foram ditas para fazer antes não
funcionavam e nem faziam sentido. É compensador ouvir muitas pessoas
falando sobre a alegria que experimentam em ajudar as nossas crianças
em vez de fechar a porta para eles.” Mãe, Austrália

Nossas vidas
mudaram

“Já mudei a maneira de ver a minha filha.
Eu volto para casa e irei reconhecer a sua
inteligência de forma mais refinada. Eu vou
aumentar as minhas expectativas sobre o seu progresso. Eu vou olhar
para ela como a minha criança que tem lesão cerebral. Obrigada pela
riqueza de informações. São muito preciosas.” Mãe, EUA
“Vocês me deram a verdadeira capacidade de ver através de seus olhos,
e em última análise, entender o que ela precisa, e finalmente fazer
algo a respeito para ajudá-la a expressar a sua inteligência total e sem
limites.” Mãe, EUA
“Este programa fantástico e as filosofias comprovadas que foram
reveladas transformarão o modo de vida de toda a nossa família. Após
um descanso e muitas conversas, vamos implementar um programa
viável e agradável.” Mãe, EUA
“ Isso muda todo o nosso universo – não somente o futuro de nossa filha,
mas de toda a família. Agora nós temos um plano de trabalho e os
recursos apropriados para lutar. Hoje entendemos o seu incrível potencial
e o valor de cada oportunidade desperdiçada. Seu meio ambiente será
mudado para tornar mais fácil o seu sucesso, eliminando muitas
frustrações, minhas e de meu marido.” Mãe. EUA
“Eu respeitarei a nossa filha como uma batalhadora que tem sido e
continua sendo nos seus primeiros nove anos de vida, e eu vejo o meu
papel como treinador reconhecendo seus esforços.” Pai, Israel
“ Este curso mudou e salvou a vida de minha filha. Nossa missão como
família está clara. Nosso propósito é fazer da nossa criança de cérebro
lesado uma criança normal, dando-lhe as mesmas oportunidades que
tivemos, para que ela realize os seus sonhos.” Mãe, EUA

Vale a pena

“Somente a oportunidade de minha filha ser
bem sucedida e também a esperança que eu
senti valeram cada centavo, ou mais.” Mãe, EUA
“Como você pode colocar um preço numa informação real que pode
efetivamente ajudar?” Mãe, EUA
“Após a segunda hora do curso na segunda-feira, eu telefonei para a
minha mãe e disse-lhe que apenas essas duas horas valeram a pena o
tempo, esforço e dinheiro.” Mãe, Canada
“Nada na minha vida até hoje poderá ser comparada a esta semana.
Você não pode colocar um preço sobre o bem-estar de seu filho.”
Mãe, Canada

Conselhos
aos pais

“Por favor não esperem um minuto a mais.
Obtenham imediatamente o livro O Que
Fazer Pela Criança de Cérebro Lesado.
Tomem o futuro de sua criança, nas suas próprias mãos, e joguem
o colete salva-vidas! Isto pode ser a resposta para alguém que você
realmente ama.” Mãe, EUA
“Não perca mais um dia. Não passe anos se lamentado para no fim
descobrir que voltou à estaca zero. Essa é a resposta.” Mãe, EUA
“Faça o que for necessário para assistir o curso. Estes cinco dias irão
mudar a sua vida para sempre e, o mais importante mudar a vida
de sua criança de cérebro lesado.” Mãe, EUA
“Esqueça tudo o que lhe foi dito no passado. Este programa não tem
preço.” Pai, EUA
“Corra, não ande para assistir este curso. Se você tem uma criança
de cérebro lesado, você deve a si mesmo e à sua criança dar-lhe a
oportunidade maravilhosa para alcançar a normalidade.” Pai, EUA
“Não se mostre indeciso. Não espere. Não deixe de lado. Cada dia que
você passa com a sua criança de cérebro lesado sem este conhecimento
é um tempo precioso que você está perdendo.” Mãe. EUA
“Vá para os Institutos. Este pode ser o melhor investimento de tempo
e dinheiro que você irá fazer. Para mim foi.” Pai, Letonia

