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Site Holístico é um Projeto de Educação Grátis para Todos
O site do brasileiro Euro Oscar é holístico e tem proposta educativa
e ética. Dez mil páginas, na maior parte em português. Apresenta
também passatempos grátis, educativos, interativos, em inglês e
bilíngues, do inglês para: alemão, espanhol, francês e português.
O inglês é indispensável hoje em dia, e o autor do site afirma que muitos
gostariam de se aperfeiçoar nessa língua, mas não têm tempo sobrando,
ou não podem arcar com as mensalidades de um curso. Euro oferece mais
de oitenta videoaulas legendadas em inglês, com o famoso Mr. Duncan.
Charadista e cruzadista premiado, campeão brasileiro aos 18 anos, Euro
um dia supôs que os maiores enigmas e charadas eram os da vida real,
como: a cura do câncer; se há vida após a morte; mistérios e segredos da
saúde. Estudou muito e diz que compreendeu bem as causas das doenças.
De 1996 a 2001 distribuiu apostilas suas em milhares de ônibus de São
Paulo, com preleções. De tanto querer ajudar os outros esqueceu-se de si
e se viu quase na rua. Para sobreviver vendia poesias. Escreveu seu livro,
“Saúde e Nutrição para o Século 21”, de 472 páginas e novos paradigmas,
que “revolucionam muitos ensinamentos tradicionais”, comenta.
No início de 2003 iniciou seu site educativo e ético de variedades. De
2003 a 2008 foi líder no Google, até a mudança no algoritmo: New
Brazilian Author; Original Crossword; Crosswords Master; Músicas
Ciganas; Jogo Inteligente; E-Book Saúde e Nutrição; cura natural; etc. O
editor de passatempos do The New York Times, Will Shortz, pôs dois links
para os Word Searches e Changeable Words do Euro, no seu famoso site
www.crosswordtournament.com.
O site www.eurooscar.com abrange músicas e danças étnicas, saúde
integral, receitas vegetarianas, poesias, contos, parábolas budistas, lições
de sabedoria, grandes mistérios, fotos de animais e da Natureza, pinturas,
meio ambiente, cidadania, direitos humanos... “Tudo grátis, para todos”.
Euro apreciaria ter patrocínios para desenvolver o site, em prol de todos.
Desempregado desde abril de 2014, vai vivendo de trabalhos free-lance.
Garante ser “expert manager em redes sociais” e está em busca de algum
trabalho, em qualquer área, prometendo “dedicação e profissionalismo”.
Apoios ao autor ajudarão o seu projeto: Banco Itaú – Agência : 0393
C/C: 61704 -8 – São Paulo - Em favor de Euro Oscar C. Nogueira .

Ou pelo PayPal ou pelo PagSeguro ( links em www.eurooscar.com ).
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