
 

April 6, 2020 

“The betterment of the world can be accomplished through pure and goodly deeds and through               
commendable and seemly conduct….” “Be generous in prosperity, and thankful in adversity….           
Be fair in thy judgment, and guarded in thy speech. Be a lamp unto those who walk in darkness,                   
and a home to the stranger.” Bahá’u’ lláh 

Dear Nations Community, 

There is not a person on earth whose life and perspectives are not being altered by the world-engulfing                  
pandemic. We are in this together, and the more united we remain, the easier it will be to emerge                   
stronger and with renewed optimism for the future. A simple image that comes to my mind is the finger                   
trap—a puzzle in which the harder you try to pull your fingers apart the more your tightly they get stuck,                    
whereas, if you ease your fingers in together, you can easily remove them from the trap. So it is with this                     
unprecedented pandemic. Resistance will make it harder to overcome, but cooperation and            
collaboration will bring solutions. 

The rigors of confinement to our homes take many forms, and it is undeniably a hardship. However,                 
social distancing will save lives and help combat the spread of the virus. In this case, distancing is a form                    
of unity and community because it means sacrificing for the greater good of society. 

We understand how hard this period is for parents. In addition to working from home, you are carrying                  
out many simultaneous roles and tasks, among the most important being overseeing your child’s              
learning. Your homes have necessarily become classrooms, and you are entering more into the field of                
education than you ever would have wished. We can only do the best we can during this situation. Both                   
parents and teachers are working outside their comfort zones. 

This reflection is about a broader educational issue affecting us all—how to face and cope with                
adversity. No one’s life is ever a garden of roses for long. Inevitably, adversity and difficulties appear,                 
and how we face them influences the quality of our lives and the happiness we experience. 

Many parents are worried about their children getting behind in academic subjects, and that is a                
reasonable concern. However, right now, we must face an even more significant issue. This crisis has                
quietly redefined normalcy as we know it, disrupted all aspects of our lives, and threatened to shut                 
down entire systems, including health care. It forces us to reflect and redirect our energy. We must                 
assess our priorities to make small and large decisions that will impact the rest of our lives. The top                   
priority right now is not educational subject-matter content, which most of our students are handling               
well from their homes through distance learning. It is digging deeper into the meaning of life,                
understanding our purpose, and redefining our values. 

Bahá’í Writings speak of trials and tribulations as an opportunity to grow spiritually. 

https://www.goodreads.com/author/show/2926126.Bah_u_ll_h


 

“O Son of Man! My calamity is My providence, outwardly it is fire and vengeance, but inwardly it                  
is light and mercy. Hasten thereunto that thou mayest become an eternal light and an immortal                
spirit. This is My command unto thee, do thou observe it.” Baha’u’llah 

As we advance through this crisis, it is natural we feel sad and frustrated at times and mourn the loss of                     
normalcy and comforts of all kinds. However, crisis brings opportunities for growth and change. It               
changes our fixed mental models of the world, and it awakens us to new possibilities. These are not                  
ordinary times, nor is this a short-term crisis. It is calling on us to gain new insights about ourselves and                    
the world to develop new capacities. Out of the most profound suffering can come the greatest light,                 
undreamed of discoveries and possibilities. 

Your children are learning about your attitudes toward hardship and the skills we need when we face                 
adversity. You will influence them with your outlook more than anything we will teach them. You are in                  
charge of the curricular content that will be imprinted in their minds and hearts! You have an excellent                  
opportunity to form their characters. 

I sometimes say that I have an MA degree in educational administration and a Ph.D. in the school of                   
hard knocks. In my blessedly long life, I have had to overcome adversities ranging from living through a                  
civil war for 21 years in Colombia to overcoming cancer. This does not make me an expert, but it does                    
make me a survivor. 

Here are some tips that have helped our family and me. I hope they might help you and your families at                     
this time. 

Perspective—Your greater family—all humanity—is going through the same world-shaking crisis. Most           
likely, you are better off than the majority. Look around to see how relatively well-off you are! This                  
generates gratitude, which is a close cousin to happiness. 

Prayer and Appeal to a Higher Power—Most of our families have faith in God and are members of a                   
religious community. Others may believe in universal design and the spirit. Whatever you believe,              
aligning yourself with a higher source of love and wisdom is comforting and inspiring. Bahá´ís believe                
prayer is a conversation with God, that anyone can do it any time, and God listens. What better time to                    
pray than when forces beyond our control are sweeping the world? Illumination comes from prayer and                
meditation, which can bring new solutions to help us cope. 

Routines—Routines provide children with a sense of safety and security. Organize your family’s weekly              
schedule in the way that most benefits your family. Many of your children’s lessons can be completed at                  
any time of day. Parents can help organize a schedule that also best works for them. For example, my                   
daughter, a vice president at a bank, gives her four- and seven-year-old children their tablets with tasks                 
ready to go when she has to make important calls. 

Simplicity—Simplify your life to the degree you can and look again at everyday moments for sources of                 
joy and relaxation. Take five minutes to enjoy a sunset or watch the birds outside. Teach your children to                   
help more with household chores and share responsibility, so no one is overwhelmed with tasks. Cook                



 

together. Laugh together. With the closure of so many social settings and places we usually frequent, it                 
is time to create bonding moments within familiar everyday routines. 

Service—When we serve others, we fulfill our deepest purpose as human beings. 

“Service to humanity is service to God.” Abdu’l-Bahá 

The ‘test’ humankind is undergoing requires us to embrace and act upon our interconnectedness. When               
we think of, care for, and serve others, we are also uplifted. Service need not be equated with a project                    
or giving material things to others. Small acts of kindness, friendliness, and care have a profound impact.                 
This can be a phone call to someone who is lonely or helping an elderly person shop. Your children can                    
help think about what acts of service they will do each week! 

Consultation and Conflicts—Conflicts arise among friends and family in daily life, and even more under               
conditions of prolonged confinement and stress. The important thing is not that disagreements or              
unpleasant feelings arise, but how we resolve them. It is important for all family members to consult                 
openly and honestly, and for all to seek a consensus on a resolution. Carrying around resentment or                 
unresolved feelings is unhealthy at any time and more so with the external pressures generated by the                 
current situation. 

In resolving a conflict, it is vital to share what one feels but not use the open consultation to attack,                    
humiliate, or ridicule others and their positions. Practicing the art of caring consultation is essential to                
achieving well-being in our homes and the world. 

Faith and Hope for the Brighter Future! All the efforts our community members are making now will                 
lead us out of this crisis. It may take longer than we wish, but our hope and faith in a much brighter                      
future will carry us through and enable us to emerge wiser, more resilient, and ready for the                 
opportunities to come. Brighter days are in store for us! 

We are one! 

In solidarity and with love, 

Lisa Perskie 

Executive Director 
School of the Nations 

 

 

 

 

 



 

Brasília, 6 de Abril de 2020 

"A melhoria do mundo pode ser alcançada por meio de ações puras e boas e de conduta                 
louvável e aparentemente ...". “Seja generoso em prosperidade e grato em adversidade…. Seja             
justo em seu julgamento e guardado em seu discurso. Seja uma lâmpada para os que andam nas                 
trevas e um lar para o estrangeiro. ” Bahá'u'lláh 

Prezada Comunidade EdN, 

Não existe uma pessoa na Terra cuja vida e perspectiva não esteja sendo alterada pela pandemia que                 
está acontecendo globalmente. Estamos juntos, e quanto mais unidos permanecermos, mais fácil será             
sairmos desta fase com otimismo renovado para o futuro e mais fortes. Uma imagem simples que me                 
vem à cabeça é a armadilha de dedos - um quebra-cabeça em que quanto mais você tenta separar os                   
dedos, mais eles ficam presos, enquanto que, se você ajustar os dedos, pode removê-los facilmente da                
armadilha. O mesmo acontece com essa pandemia sem precedentes. A resistência dificulta a superação,              
mas a cooperação e a colaboração trazem soluções. 

As dificuldades do confinamento em nossos lares surgem de muitas formas, e é inegavelmente um               
sofrimento. No entanto, o distanciamento social salvará vidas e ajudará a combater a propagação do               
vírus. Nesse caso, o distanciamento é uma forma de unidade e comunidade, porque significa sacrificar               
para o bem maior da sociedade. 

Entendemos o quão difícil este período é para os pais. Além de trabalhar de casa, os Senhores estão                  
desempenhando muitas funções e tarefas simultâneas. Entre as mais importantes, a de supervisionar a              
aprendizagem de seu filho. Seu lar se tornou sala de aula, e os Senhores estão entrando na área da                   
educação mais do que imaginariam. Só podemos fazer o melhor possível diante desta situação. Pais e                
professores estão trabalhando fora de sua zona de conforto. 

Esta reflexão é sobre uma questão educacional mais ampla que afeta todos nós - como enfrentar e lidar                  
com adversidade. A vida de ninguém é um jardim de rosas por muito tempo. Inevitavelmente, aparecem                
adversidades e dificuldades, e a forma como se enfrenta influencia a qualidade de nossa vida e a                 
felicidade que vivenciamos. 

Muitos pais estão preocupados se os filhos terão atraso nas disciplinas acadêmicas, e isso é uma                
preocupação compreensível. No entanto, neste momento, devemos enfrentar um aspecto ainda mais            
significativo. Esta crise redefiniu discretamente a normalidade como a conhecemos, perturbou todos os             
aspectos de nossa vida e ameaçou desligar sistemas inteiros, incluindo os de saúde. Ela nos obriga a                 
refletir sobre e redirecionar nossa energia. Devemos avaliar as prioridades para tomar pequenas e              
grandes decisões que impactarão o resto da vida. Neste momento, a principal prioridade não é o                
conteúdo educacional, que a maioria dos nossos alunos está aprendendo bem em casa por meio do                
ensino a distância. Estes momentos são de se aprofundar no significado da vida, entender nosso               
propósito e redefinir nossos valores. 

Os escritos Bahá'ís falam de provações e tribulações como oportunidade de crescer espiritualmente. 



 

“Ó, filho do homem! Minha calamidade é Minha providência, exteriormente é fogo e vingança,              
mas interiormente é luz e misericórdia. Apresse-se para que você se torne uma luz eterna e um                 
espírito imortal. Este é o meu mandamento para ti; observe-o.” Bahá'u’lláh 

À medida que avançamos na crise, é natural que, às vezes, nos sintamos tristes e frustrados e                 
lamentemos a perda de normalidade e de conforto. No entanto, a crise traz oportunidades de               
crescimento e mudança. Ela altera nossos modelos mentais e nos desperta para novas possibilidades.              
Não são tempos comuns, nem é uma crise de curto prazo. Ela está nos chamando a ter novas ideias                   
sobre nós mesmos e sobre o mundo para desenvolver novas capacidades. Do sofrimento mais profundo               
pode surgir a maior luz, sem sonhar com descobertas e possibilidades. 

Seus filhos estão aprendendo sobre atitudes e habilidades necessárias quando enfrentam adversidades.            
Os Senhores, como pais, vão influenciá-los com sua visão mais do que qualquer ensinamento. Os               
Senhores são responsáveis pelo conteúdo curricular que será impresso em mentes e corações! Têm              
uma excelente oportunidade de formar os personagens de seus filhos. 

Às vezes, digo que tenho mestrado em Administração Educacional e doutorado em “Escola de              
Pancadas”. Em minha vida abençoada, tive que superar adversidades: sobreviver a uma guerra civil por               
21 anos na Colômbia e até superar o câncer. Isso não me torna uma especialista, mas uma sobrevivente. 

Deixo aqui algumas sugestões que ajudaram a mim e à minha família. Espero que possam ajudá-los                
neste momento. 

Perspectiva - Sua segunda família - a humanidade - está passando pela mesma crise que abala o mundo.                  
Muito provavelmente, os Senhores estão melhores do que a maioria. Olhem à sua volta para ver como                 
estão relativamente bem! Isso gera gratidão, prima próxima da felicidade. 

Oração e apelo a um poder superior - Muitas de nossas famílias têm fé em Deus e são membros de uma                     
comunidade religiosa. Outros podem acreditar no plano universal e espiritual. Tudo em que os Senhores               
acreditam se alinha a uma fonte mais elevada de amor e reconfortante sabedoria. Os Bahá'ís acreditam                
que a oração é uma conversa com Deus, que qualquer um pode fazê-lo a qualquer momento, e Deus                  
ouve. Qual o melhor momento para orar do que quando forças além do nosso controle estão tomando o                  
mundo? A iluminação vem da oração e da meditação, que podem trazer novas soluções para nos ajudar                 
a lidar. 

Rotinas - As rotinas oferecem uma sensação de segurança e proteção às crianças. Organizem a               
programação semanal da maneira que mais beneficie sua família. Muitas das tarefas de seus filhos               
podem ser concluídas a qualquer hora do dia. Os pais podem ajudar a organizar uma programação que                 
funcione melhor. Por exemplo, minha filha, vice-presidente de um banco, entrega a seus filhos, de               
quatro e sete anos, seu tablet com tarefas prontas quando ela precisa fazer ligações importantes. 

Simplicidade - Simplifiquem sua vida na medida do possível e vejam novamente os momentos do               
cotidiano em busca de fontes de alegria e relaxamento. Reservem cinco minutos para apreciar o pôr do                 
sol ou observar os pássaros lá fora. Ensinem a seus filhos ajudar mais nas tarefas domésticas e                 



 

compartilhar responsabilidades, para que ninguém fique sobrecarregado com as tarefas. Cozinhem           
juntos. Riam juntos. Com o fechamento de tantos ambientes e lugares sociais que costumamos              
frequentar, é hora de criar momentos de união dentro de rotinas cotidianas familiares. 

Serviço - Quando servimos aos outros, cumprimos nosso propósito mais profundo como seres humanos. 

"Serviço à humanidade é serviço a Deus." Abdu'l-Bahá 

O 'teste' que a humanidade está passando exige que adotemos interconectividade. Quando cuidamos             
dos outros e servimos a eles, também somos elevados. O serviço não precisa ser equiparado a um                 
projeto ou a fornecer coisas materiais a outras pessoas. Pequenos atos de bondade, amizade e cuidado                
têm impacto profundo. Pode ser um telefonema para alguém que está sozinho ou ajuda a uma pessoa                 
idosa a comprar. Seus filhos podem ajudar a pensar quais atos de serviço eles farão toda semana! 

Consulta e Conflitos - Os conflitos surgem entre amigos e familiares na vida cotidiana, e ainda mais sob                  
condições de confinamento e estresse prolongados. O importante não é que surjam divergências ou              
sentimentos desagradáveis, mas como os resolvemos. É importante que todos os membros da família              
consultem aberta e honestamente e que todos busquem um consenso sobre uma resolução. Levar              
ressentimento ou sentimentos não resolvidos é prejudicial a qualquer momento e mais ainda com as               
pressões externas geradas pela situação atual. 

Ao resolver um conflito, é vital compartilhar o que se sente, mas não usar a consulta aberta para atacar,                   
humilhar ou ridicularizar os outros e suas posições. Praticar a arte de cuidar de consultas é essencial                 
para alcançar o bem-estar em nossa casa e no mundo. 

Fé e esperança em um futuro mais brilhante! Todos os esforços que os membros de nossa comunidade                 
estão fazendo nos conduzirão a sair desta crise. Pode levar mais tempo do que desejamos, mas nossa                 
esperança e nossa fé nos farão emergir mais sábios, mais resilientes e prontos para oportunidades que                
virão. Dias mais claros nos aguardam! 

We are one! 

Em solidariedade e com amor, 

Lisa Perskie 

Diretora Executiva 

Escola das Nações 


