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S I NOP SI   

Un enfocament per créixer en la confiança i l’alegria.  

Com fer créixer un nen amb confiança i alegria? Com ensenyar-li a estimar, a gaudir, a saber calmar-se? 

Aquest llibre és una caixa d’eines educatives per a tota la família. Proposa meditacions, històries, exercicis 

de ioga i temps de serenitat per ajudar als vostres fills i filles més petits a explorar el seu propi món interior 

i a obrir-se als altres. I per permetre-us estar menys estressats i donar-los el millor de vosaltres mateixos. 

El llibre inclou enllaços d’àudio a històries i meditacions guiades.   
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L ’A U TO RA   

Eline Snel és terapeuta i professora de meditació. Ha elaborat un mètode 

adaptat als nens. El 2008 va fundar l'Acadèmia Holandesa per a l'Ensenyament 

de l'Atenció Plena, on proveeix formacions destinades a docents, psicòlegs, 

pares i nens. Avui dia el seu mètode està científicament validat i s'ha demostrat 

la seva utilitat per a l'ensenyament. Tots els seus llibres han estat publicats en 

castellà per Kairós i han superat ja el milió d'exemplars venuts a tot el món. 

 
 
 
 
 

F R A SE S RE LLE VA N T S DE L  L L I B RE   

 «Als petits els agrada molt estar a prop vostre quan mediteu. A la vostra falda o a qualsevol lloc, dins 

l’espai on mediteu habitualment. Els infants senten la calma que emana de vosaltres». 

 «Els infants més petits aprecien molt que una granota de peluix acompanyi les històries i els exercicis. 

Li poden posar un nom i parlar-hi. Li poden explicar les seves pròpies històries [...] La granoteta esdevé 

la gran amiga dels infants petits quan se’ls ensenya que controlar la respiració pot ser molt útil quan han 

caigut, quan estan molt enfadats, quan tenen por dels lladres, o simplement quan és fosc». 

 «El contacte pell contra pell té una importància vital per als infants que creixen. És una necessitat 

primària, igual que menjar i dormir. Els menuts aprenen primer amb el seu cos. Jugant, fent pessigolles i 

gratant agradablement l’esquena, poseu una base sòlida per a la consciència del cos, per a la confiança 

en un mateix i la relaxació». 

 «Si ensenyeu als vostres fills a no rebutjar les seves emocions, sinó a acceptar-les, sabran tenir en 

compte el seu «temps interior» i entendran que això repercuteix en el seu comportament i en vosaltres». 

 «Nombrosos estudis demostren que per sota dels cinc anys, un de cada quatre infants pateix un problema 

de son. Centenars de correus electrònics que he rebut de pares indiquen que els infants s’adormen en el 

decurs de la meditació “Que dormis bé”». 

 

Per concertar una entrevista amb la Eline Snel, no dubtis en contactar. 

Que gaudeixis de la lectura! 

Bibiana Ripol – 93 368 84 66 – 607 71 24 08 – bibiana@ripol.es 

Gerard Lombarte – 652 40 90 15 – comunicacion@ripol.es 
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