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O hipocampo é uma região pequena do cérebro
que faz parte do sistema límbico e é associado
primeiramente com a memória e a navegação
espacial. 
O hipocampo é uma estrutura
do cérebro encaixada profundamente no lóbulo
temporal de cada córtice cerebral. É uma parte
importante do sistema límbico, de uma região
cortical que regule a motivação, emoção,
aprendendo, e de memória.

O hipocampo tem o papel de coordenar o
recebimento de todas as informações
sensoriais que vêm do córtex, organizando-as
em MEMÓRIAS.
Hipocampo é o nome da composição
encontrada nos lóbulos temporais do ser
humano, dividida igualmente dos dois lados. 

O seu formato curvado lembra bastante a
forma de um cavalo-marinho.
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Quando você conhece alguém, o que você guarda
com facilidade desta pessoa?

1.

 1: Guardo com mais facilidade o tom de voz da
pessoa

 2: Guardo com mais facilidade a forma que a
pessoa está vestida, elegância e aparência.

 3: Fica mais marcado se a pessoa é gentil,
carinhosa, o aperto de mão ou o perfume que
estava usando.

Qual a alternativa escolhida?



2. Quando você vai ler ou estudar no ambiente que você
está, o que é mais importante para você?

1: Para estudar preciso de silêncio, barulhos, ruídos
e conversar me atrapalham.

2: No ambiente de estudo a mesa precisa estar
organizada, sem bagunça e bem iluminado.

3: Gosto de estudar no sofá com almofadas e bem
confortável.

Qual a alternativa escolhida?



3. Quando você vai ler ou estudar no ambiente que você
método você utiliza para guardar melhor?

1: Guardo melhor se estiver lendo em voz alta, ou
gravo e escuto.

2: Guardo melhor se for lendo e grifando, com
caneta, lápis, post-it .

3: Gosto de e fazer um exercício, geralmente um
questionário ou fazer algo para praticar.

Qual a alternativa escolhida?



4. Qual Professor, Diretor, Pastor ou Padre, lhe agrada
mais na hora de apresentar as suas ideias?

1: Gosto daquele Professor que apresenta direto ao
ponto, objetivo, famoso "curto e grosso"

2: Gosto daquele Professor que tudo que fala, ele
mostra, ilustra e vai no detalhe.

3: Gosto do Professor que "abraça" a turma e
tratando com carinho e respeito, o professor
"amigão"

Qual a alternativa escolhida?



5. Ao comprar um par de sapato o que mais
determinante para efetivar a compra?

1: Eu compro o sapato se tiver preço, qualidade e
durabilidade.

2: O sapato antes de mais nada tem que ser bonito,
um bom design e cores modernas, para combinar
com as roupas.

3: O Sapato antes de mais nada tem que ser
confortável, macio e leve. Não precisa combinar
com nenhuma roupa

Qual a alternativa escolhida?



6. Ao passar uma tarefa a alguém, qual é a maneira que
você mais se identifica? 

1: Passa as  informações de uma forma precisa, sem
precisar repeti-la.

2: Passa as informações detalhadas, por escrito,
falando até como é o local da tarefa e exigindo que
olhe quando explica.

3: Passa as informações se preocupando com o bem
estar de quem vai fazer a tarefa, quase levando até
o local.

Qual a alternativa escolhida?



7. Você vai elaborar um trabalho ou um projeto, qual é a
importância que você dá para a apresentação?

1: Trabalho coloco resumidamente em uma folha de
sulfite, com informações precisas e pronto.

2: Apresentação é tudo, então gosto de colocar
fotos, gráficos, índices, tópicos e sub tópicos,
geralmente sai um calhamaço de papeis.

3: A pessoa tem que saber que você fez de coração,
que você se esforçou, se cair uma gota de suor,
pode deixar, pois agrega valores.

Qual a alternativa escolhida?



8. O que mais irritaria você ao chegar em casa a noite?

1: O que mais me irrita é chegar em casa e ouvir
bateção de panela, som alto e gente falando alto.

2: O que mais irrita é chegar e ver a casa toda
bagunçada e tudo fora do lugar.

3: Se eu chegar em casa e a janta não estiver pronta,
isso irrita profundamente.

Qual a alternativa escolhida?



9. Como você mantém o seu quarto?
(lembrando que não como você gostaria)

1: O meu quarto é clean, sem enfeites, o meu
quarto só tem o que funciona e preciso.

2: O meu quarto é todo arrumado com detalhes,
tudo no seu devido lugar e combinando.

3: Meu quarto é meio bagunçado, mas é
confortável, geralmente cheio de travesseiros e no
meu criado mudo, tem de tudo, celular, doces,
remédios... tudo a mão, sem precisar levantar.

Qual a alternativa escolhida?



10. Como você mantém o seu guarda roupa?
(lembrando que não como você gostaria)

1: No meu guarda roupa tem poucas roupas, estilo
clássico, sem estampas e me livro fácil delas. 

2: Quando abre meu guarda roupa, perece que sai
uma voz de dentro "Eis a história da sua vida!" Tem
roupas de várias fases da vida, todas combinando,
pois um dia a moda volta.

3: O guarda roupa é muito bagunçado, geralmente
com roupas confortáveis de moletom e malha













O hipotálamo coordena grande
parte das funções endócrinas, exercendo ação direta 
sobre a hipófise e indireta sobre outras glândulas.

A glândula pineal é a responsável pela produção e
secreção de melatonina no nosso organismo. Este é um
hormônio fundamental para a indução ao sono, estando
diretamente relacionado à regulação do metabolismo no
dia a dia, incluindo períodos de descanso ou atividade
plena.

(ou Hipófise)
A hipófise é considerada uma "glândula mestra", pois secreta
hormônios que controlam o funcionamento de outras
glândulas, sendo grande parte de suas funções reguladas pelo
hipotálamo.









IMAGINE







Linha de Tempo

Esquerda: Passado

Direita: Presente

Frente: Presente















Programação Neurolingüística





Vocabulário 

Postura

Ordem de argumentos

Gesticulação Tom de voz

Gestos Movimentos 

dos Olhos



É preciso ter flexibilidade



CRUZE OS BRAÇOS



Nova crença !!!







SE VOCÊ QUERSE VOCÊ QUERSE VOCÊ QUER   
SER UMA PESSOASER UMA PESSOASER UMA PESSOA

DIFERENTE,DIFERENTE,DIFERENTE,
TEM QUE FAZER COISASTEM QUE FAZER COISASTEM QUE FAZER COISAS   
DIFERENTE DO QUE FAZDIFERENTE DO QUE FAZDIFERENTE DO QUE FAZ



QUAL O INVESTIMENTO?QUAL O INVESTIMENTO?QUAL O INVESTIMENTO?





MEMORIZAÇÃOMEMORIZAÇÃO

LEITURA DINÂMICALEITURA DINÂMICA

INTRODUÇÃO À PNLINTRODUÇÃO À PNL

OS SEGREDOS NAOS SEGREDOS NA
ARTE DE PERSUADIRARTE DE PERSUADIR

























FAÇA SUA MATRÍCULA
(11) 2645-8805 (11) 95329-5568

www.t2eventos.com/cursos

www.instagram.com/lurdinhamachado

www.facebook.com/professoralurdinhamachado


