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VOCÊ VAI SE CONHECER 
MELHOR:

PEGUE PAPEL 
E

CANETA







UNESCO-perfil do profissional contemporâneo
“(...) além de novas características cognitivas e atitudinais, 

devem ser agregadas exigências tais como: 

- capacidade técnica, o que significa dispor e dominar meios 

para dominar produtos e serviços; 

- autogerenciamento, o que significa administrar o tempo, a 

produção, os custos e preços do trabalho; 

- os equipamentos, a sua atualização, sua reciclagem; 

- o marketing: comunicação, penetração e permanência no 

mercado; 

- articular, coordenar parceiros e administrar redes de 

prestadores de serviços; 

- flexibilidade para acompanhar a velocidade das 

mudanças”. 



- flexibilidade para acompanhar 

a velocidade das mudanças”.

UNESCO-perfil do profissional 

contemporâneo





◼ Técnicas de Memorização - Módulo I

◼ Leitura Dinâmica – Módulo II

◼ Introdução à PNL– Módulo III

◼Os Segredos na  Arte de Persuadir –

Como entender, conviver, liderar e negociar        

com pessoas - Módulo IV

◼Comunicação e Expressão Verbal, sem 

inibição – Módulo V

◼ Liderança – Módulo VI



Um pé lá e outro cá...



É preciso entender de

Tecnologia
e

Gente !



Ninguém é 

insubstituível,

mas é preciso cuidar 

para se tornar

imprescindível!imprescindível



Programação Neurolingüística

O que significa ?

Quem desenvolveu     

a técnica ?



Programação Neurolingüística

Bandler e Grinder

Década de 70



O impacto da comunicação

7%

38%
55%

Fonte: Dr. Albert Mehrabian

Expressão 

corporal

Palavras

Tom da voz



FELIZ CUMPLEAÑOS!





QUALIDADE 

DE VIDA

ATENDER

CONCENTRAR

RELACIONAR

VENDER

ELIMINAR 

MEDOS

ADMINISTRAR

COM

SUCESSO

LIDERAR

FALAR 

EM PÚBLICO

MEMORIZAR







Como e quando desenvolvemos 

os três canais:



















Como e quando 

desenvolvemos os três 

canais:







O que leva uma pessoa
desenvolver mais um canal 

do que outro... ?







Teatro 



Como promover 

mudanças ?



Reformulando

Hábitos e Crenças 

Para o Sucesso !!!

Reformulando 

Crenças e Hábitos

Para o Sucesso !!! 



O que é uma crença ?



◼Tudo aquilo que 

você acredita e não 

questiona...



✓Meu pai tinha 

razão,com as notas que 

tinha na escola,



O QUE SÃO HÁBITOS ?

Ocupar 

o mesmo lugar à mesa...



...e ficou mau humorado 

com a visita, 

que sentou, sem saber, 

no seu lugar...



Por exemplo:
-o hábito de ler...



Você lê tudo o que 
precisa e gostaria ?

➢As pessoas são avaliadas pelo que sabem e 
não pelo diploma que possuem...

➢Na França – o hábito de ler é cultivado há 
séculos – 25 livros ao ano (pessoas comuns) 



➢No Brasil lemos o equivalente 
a 3 livros ao ano, levando em 
conta o Whatsapp...















Leitura

Número de 

palavras lidas com 

boa compreensão

Coloque no CHAT

Preencha em sua folha





Resultado:

➢Lemos na mesma 
velocidade em que 
falamos de : 
100 / 300 palavras por          

minuto



E a retenção ?

➢Não usamos as 
três memórias, então 
retemos apenas 
10% do que lemos



Por que lemos tão lento ?

➢Fomos alfabetizados pelo 
método FONÉTICO

B + A= BA 

Ba + Ba = Babá

A babá bebe o leite do bebê.





Por que lemos tão lento ?

Convergimos os  dois olhos

Ângulo de Visão 

Quase 1800



Convergimos os olhos,
para cada palavra 
o que provoca 
FUGAS DA MENTE:



Por que lemos tão lento ?

Convergimos os  dois olhos



Por que lemos tão lento ?

➢Lemos como CARANGUEJO



Por que lemos tão lento ?
➢Aprendemos a ler falando e 
traduzindo português para o 
português, gerou o vício da 
SUBVOCALIZAÇÃO:

Visão Fonação Audição Compreensão



Por que lemos tão lento ?

Visão Fonação Audição Compreensão



O que acontece?
➢Gastar 3 x 20 
horas  no total 
são 60 horas 
para estudar
um único,  
mísero livro de 
400 páginas ...



Ler acaba se tornando 

algo pesado, cansativo...





Vícios e maus hábitos 

precisam ser eliminados...

Sair da 
Zona do conforto...

Incomoda...







Ao invés de ler palavra por 

palavra, você lerá linha por linha!

• _________________________________

• _________________________________

• _________________________________

• _________________________________

• _________________________________

• _________________________________

• _________________________________



Sua visão do futuro

➢800 p.p.m.

➢30 minutos de leitura diária

➢160 livros em um ano







Qual a diferença 

entre conhecer 

e guardar 

com técnica...



Qual a diferença 

entre conhecer 

e guardar e sem técnica ?



Vamos memorizar 

uma lista de compras no supermercado:

1 11 21

2 12 22

3 13 23

4 14 24

5 15 25

6 16 26

7 17 27

8 18 28

9 19 29

10 20 30







Saiba que...

Você tem uma 
grande e excelente 

memória !!!



PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E 

PROFISSIONAL - 10 módulos

M 1 Memorização  

- ON-LINE

M 2 Leitura Dinâmica 

- ON-LINE 

M 3 Como eliminar trauma, medo e fobia 

- ON-LINE – 01/08/2020

M 4 Curso-Como entender, conviver, 

liderar e negociar com pessoas 

- ON-LINE - 08/08/2020



Ou 

em outra data 

de 

2020



Participe do sorteio 

no final da palestra

Preencha e 

entregue sua ficha 

cadastral



Qual o 

investimento?





Tirar

dúvidas

Fazer 

exercícios

Convidados 

especiais





Você receberá 

agora as 

informações 

por escrito por     

e-mail e 

whatsapp...





ONDE E 

QUANDO 

VOCÊ 

PUDER!









12 anos



Leve esta palestra para sua Empresa, Entidade ou Escola

Professora Lurdinha Machado 







O Baile da Vida

Música: La Mer

Orquestra de Ray Conniff

( maior sucesso dos anos 

60, 70, 80...)



Os anos passam...
As lembranças são eternas,

A saudade permanente 
e nossos olhos em busca de 
cenas de tempos vividos...



Entretanto, como mestres, podemos  escolher
o que fica e constrói,

ou  o que dói e destrói...



Relembrar  pode significar viver um pouco mais 
ou sofrer de novo.

Escolher viver cada momento  
como único tempo que temos, 

pode contribuir para

Despertar o gigante que está 
dentro de cada um de nós !

















...A Você...

Nossos 

agradecimentos:




