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Sobre a Brahma Kumaris

A Brahma Kumaris é um movimento espiritual 
mundial dedicado à transformação pessoal e à 
renovação do mundo. Fundada na Índia em 1937, 
difundiu-se por mais de 110 países em todos os 
continentes, tendo um amplo impacto em muitos 
setores como uma ONG internacional.

Seu verdadeiro compromisso é ajudar as pessoas 
a transformarem sua perspectiva de material para 
espiritual em relação ao mundo. Apoia a cultura 
de uma profunda consciência coletiva de paz e 
dignidade individual de cada ser. 

www.brahmakumaris.org.br
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INTRODUÇÃO

Programa de Cursos de Qualidade de Vida - PQV

Em momentos de mudanças grandes e rápidas, podemos sentir 
apreensão e medo provocados pelas incertezas. Precisamos estar 
preparados para dar respostas adequadas e satisfatórias e nos 
manter estáveis num estado de bem-estar.                 
                                                                                                               
Os cursos possuem três aulas com aproximadamente 1h30min de 
duração cada uma. Além da modalidade de curso, os temas podem 
ser abordados no formato de workshops ou palestras com tempo 
de uma até três horas de duração.
 
No formato on-line, são interativos e oferecem ferramentas efetivas 
para alcançar objetivos e transformar atitudes e comportamentos.                                                   

A organização pode agendar um curso somente para seus 
colaboradores ou divulgar em sua rede interna e externa, 
estimulando que cada pessoa se inscreva individualmente em um 
dos cursos da agenda nacional da Brahma Kumaris. 
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OS CURSOS

A Arte de Pensar Bem
Tudo que sentimos, dizemos e 
fazemos tem origem na mente. 
A energia da mente humana é 
o pensamento, e ele é a maior e 
menos compreendida fonte de 
energia do universo. Quando se 
entende e se direciona a energia 
da mente, é possível administrar 
bem a vida e produzir pensamen-
tos que dão mais felicidade.

A Arte de Ser Mestre do Tempo
O tempo é uma riqueza que não 

pode ser acumulada, mas pode 
ser desperdiçada. A maneira como 
alocamos nosso tempo e como o 
utilizamos ajuda a definir a nossa 
qualidade de vida. À medida que 

começamos a gerenciar melhor o 
uso do tempo, passamos a obter 

maior rendimento e satisfação.
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A Arte de Vencer o Estresse 
Estresse é a resposta a lutar ou fu-
gir que nosso organismo dá quan-

do entende que estímulos exter-
nos são ameaças. Neste curso, são 

analisadas as raízes profundas do 
estresse e como administrar e re-
verter este processo para retornar 

a um estado de equilíbrio e saú-
de. As ferramentas para isso são 

técnicas como meditação, pensa-
mento positivo e visualização.

A Arte de Viver com Autoestima 
Autoconfiança é uma das forças 
que nos move em direção ao su-
cesso. Quando a autoestima está 
em seu estado saudável, ela nos 
protege das influências externas, 
das críticas, dos relacionamentos 
difíceis, das situações adversas, 
bem como nos ajuda a realizar o 
potencial interior e a tomar deci-
sões acertadas. Aqui vamos co-
nhecer os métodos para desenvol-
vê-la e melhorar nossos estados 
emocional e intelectual.
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CONTATOS
E-mail 
pqvbkbr@gmail.com

Whatsapp 
48 98440-8114

Para detalhes de como 
participar, acesse:

PROGRAMAÇÃO

MeditaBKWebsite

https://www.brahmakumaris.org.br/downloads/meditabk
http://brahmakumaris.org.br/programacao/

