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Libere
o Potencial
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CURSO PARA PAIS

O Que Fazer Pela
Sua Criança de
Cérebro Lesado®

Comece com a sua criança pelo

Caminho para
a Normalidade
Aprenda como, quando você assistir o curso

®

O Que Fazer Pela Criança de Cérebro Lesado

O que os pais falam
sobre o curso
“Este curso foi melhor do que eu esperava.
Esta foi uma das melhores semanas de
minha vida. Agora eu estou equipada com
o conhecimento necessário para tornar o
meu filho melhor.” Jodi Kukla, EUA
“Em vez das habituais frustraçães,
recusas, decepções, brigas e lágrimas que
nós encontramos no mundo das crianças
com lesão cerebral, este curso é uma
explosão de esperança e de oportunidades.”
Martin Holst, Dinamarca

“Eu aprendi que meu filho tem uma
boa chance de levar uma vida normal.
Aprendi informações incríveis de como
desenvolver o cérebro de meu filho.”
Jim Campbell, Canada

“Através do desenvolvimento de um plano
de trabalho bem pensado, usando as
teorias dos Institutos, com certeza, nós
iremos obter bons resultados. Sei que isso é
verdade, porque já estamos vendo resultados
positivos.” Michael Clause, EUA

MAIS DE MEIO SÉCULO DE EXPERIÊNCIA
Pais de todo o mundo chegam aos The Institutes for the Achievement of Human Potential
para aprender a aumentar significativamente a mobilidade, inteligência e o crescimento
social de seus filhos, assim como melhorar a saúde e o crescimento fisico. O curso O Que
Fazer Pela Criança de Cérebro Lesado é um curso abrangente que fornece aos pais informações
vitais para começar com seus filhos o caminho para a normalidade.
OS PAIS SÃO OS MELHORES TERAPEUTAS
Os Institutos acreditam fortemente que as crianças aprendem melhor em casa com seus
pais. Quando os pais sabem proporcionar um ambiente ideal para o crescimento do
cérebro, eles são os melhores professores para seus filhos. Quando a família aprende a
trabalhar como uma equipe, os pais podem conseguir resultados significativos. A família
é a resposta – não o problema.
SUA CRIANÇA É CANDIDATO (A)?
As crianças podem ter sido diagnosticadas com paralisia cerebral, autismo, síndrome
de Down, problemas de atraso no desenvolvimento, transtorno de déficit de atenção,
hiperatividade ou problemas de aprendizagem.
Os Institutos tratam o espectro completo de crianças com lesão cerebral, As crianças vão
desde as que são cegas, surdas, paralisadas, insensíveis e mudas até crianças que podem ter
problemas de aprendizagem na escola – e todo o tipo de criança com lesão cerebral.
Nenhuma criança é recusada por causa do grau da lesão cerebral. Os Institutos oferecem
ajuda para crianças portadoras de todo tipo de lesão cerebral.
PARA SE INSCREVER, ENTRAR EM CONTACTO COM OS
INSTITUTOS NO BRASIL – IONPA através do telefone 91 3222 5320 e falar com
Dirce ou Marcio. EM FILADéLFIA através do telefone 215-233-2050 ou por email
wtd_registrar@iahp.org para Harriet Pinsker.

O que você aprenderá…
Sobre Cérebro
n Aprenda o que é uma lesão cerebral,
o que causa a lesão cerebral e os tipos de
lesão cerebral. Entenda como o cérebro
cresce e como pode ser estimulado para
crescer mais rápido.

Sobre Avaliação
n Aprenda a avaliar a sua criança
nas seis areas críticas da função
humana, resultando em um perfil do
desenvolvimento claro e funcional.

Sobre Mobilidade
n A mobilidade é essencial para todos
os aspectos do crescimento do cérebro.
Os pais aprendem a criar um programa
ideal de mobilidade para a sua criança.

Sobre Fisiologia
n Entenda porque crianças com
lesão cerebral tem doenças crônicas e
problemas para comer, dormir, respirar,
alergias, convulsões ou problemas de
comportamento. Como resolver estes
problemas é uma parte vital do curso.

Sobre Inteligência
n Crianças com lesão cerebral tem um
grande potencial intelectual. Os pais
aprendem como ensinar de forma eficaz
aos seus filhos assim como aprendem
lado a lado com seus filhos.

Uma experiência
única para os Pais
INSTRUTORES QUE REALMENTE 		
SE PREOCUPAM
A equipe dos Institutos fornece instruções de especialistas
para garantir que os pais compreendam os fundamentos
do crescimento e desenvolvimento do cérebro. Eles
também oferecem a prática saber-como adquiridos em
anos de experiência de primeira mão com todos os tipos
de lesão cerebral. A equipe estará disponível durante todo
o curso para responder todas as perguntas e conhecer a
cada um dos pais.
VOCÊ ESTA PREPARADA (O)?
Nenhum pai espera ter uma criança com lesão cerebral. Os
pais muitas vezes se sentem perdidos e sozinhos com um
problema sério para resolver. O curso dá oportunidade aos
pais de frequentar uma apprendizagem direcionada somente
para eles. Ao final do curso, os pais terão novas respostas
para as perguntas antigas e soluções reais para ajudar seus
filhos quando os mesmos retornarem para suas casas.
VALE A PENA?
Os Institutos estão cientes dos sacrifícios que os pais fazem
para participar do curso, muitas vezes viajando milhares
de quilometros para fazê-lo. A maioria dos pais diz que
vale a pena o tempo, esforço e recursos. Os pais muitas
vezes comentam que o curso ensina como unir a família
formando uma equipe para ajudar a sua criança de cérebro
lesado. Casais que assistiram o curso dizem que como
resultado estão mais próximos e são capazes de apreciar
mais um ao outro. Após a conclusão do curso, os pais
podem receber apoio contínuo e informações ao assistirem
a Série de Conferencias dos Institutos ou por adesão ao
Programa de Tratamento Intensivo.

Para se inscrever, entrar em contacto com os Institutos no Brasil – ioNpa
através do telefone 91 3222 5320 e falar com Dirce ou Marcio.
Em Filadélfia através do telefone 215-233-2050 ou por email wtd_registrar@iahp.org para Harriet Pinsker.

Sobre os Institutos
The Institutes for the Achievement of Human Potential
é um grupo de Institutos sem fins lucrativos fundado por Glenn Doman
em 1955. O Instituto é conhecido internacionalmente pelo seu trabalho
pioneiro em desenvolvimento do cérebro infantil e por seus programas
para ajudar crianças com lesão cerebral.
HISTÓRICAMENTE, CRIANÇAS COM LESÃO CEREBRAL
foram consideradas impossíves de serem tratadas. Milhares de pais vieram para os Institutos
para aprender como tratar de seus filhos em casa. Os pais têm provado sem qualquer dúvida
que as crianças com lesão cerebral não são impossíveis de serem tratadas, mas elas tem um
grande potencial. Os Institutos existem para assegurar que todas as crianças com lesão
cerebral tenham uma chance de lutar para se tornarem normais.
APRENDA MAIS Descubra como criar um futuro melhor para toda a sua família. Visite
o nosso site: www.iahp.org. Para informações sobre o curso ou para se inscrever, entrar em
contacto com os Institutos no Brasil – ioNpa através do telefone 91 3222 5320 e falar com
Dirce ou Marcio. Em Filadélfia através do telefone 215-233-2050 ou por email wtd_registrar@iahp.org para Harriet Pinsker.
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