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INVENTANDO LEMBRANDO
CONSTRÓI 
IMAGENS

CRIA SONS

CONSTRÓI 
OU CRIA

EMOÇÕES 
E SENSAÇÕES

RECORDA  
IMAGENS

RECORDA
SONS,

CONCEITOS,
NÚMEROS

DIALOGO
INTERNO
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Trabalho
O significado da palavra
Trabalho remota à sua

origem latina: 
Tripalium (três paus)

Instrumento utilizado para
subjugar os animais

e forçar os escravos a
aumentar a produção

O tripalium era, um
instrumento de tortura, algo

semelhante á cruz que o
rebanho cristão adotou

como objeto símbolo de um
culto masoquista



MÁRIO SÉRGIO CORTELLA



Seja Gestor 24 horas por dia
E ganhe como adjetivos como:

Profissional
Focado

Atualizado

Líder
Inspirador

Amigo
Verdadeiro

Um ser corajoso

Pessoa
Objetiva

Atenciosa
Sensível

Pai / Mãe
Legal

Colaborador 
de Resultado











DORMINDO

ACORDANDO









Glândula 
Pineal

RECONHECE A DIFERENÇA ENTRE
DIA

E
NOITE



Ondas Eletromagnéticas Bioquímicas
entram pela Terceira Visão

(Olho Vestigial = Glândula Pineal)

Afetam os sentidos:
Audição
Olfato

Gustação
Tato
Visão





PROGRAME-SE AO DEITAR









Expressão
Corporal

Tom da
VozPalavras

Fonte: Dr. Albert Mehrabian









Vocabulário 

Postura

Ordem de argumentos

Gesticulação Tom de voz

Gestos Movimentos 

dos Olhos















 Guardo com mais facilidade o tom de voz da pessoa

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

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

X



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

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

Gosto de estudar no sofá com almofadas e bem
confortável.

X



Qual a alternativa escolhida?

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

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

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

X



Qual a alternativa escolhida?

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

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

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

X



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

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

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

Qual a alternativa escolhida?

X



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

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

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

Qual a alternativa escolhida?

X



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

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

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?

X



X



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

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

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.

XX



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

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.

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

X











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.









Linha de Tempo

Esquerda: Passado

Direita: Presente

Frente: Presente





















Unidade
Tempo
Concentração



Gastar 3 x 20 horas no
total, são 60 horas para

estudar um único mísero
livro de 400 páginas...



Samulski, psicólogo da equipe olímpica

Habilidade
psicológica não 

se desenvolve com
palestra...



Ao invés de ler palavra por palavra, 
você lerá linha por linha
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Módulo
1

Técnicas de Memorização
Desenvolver a habilidade e a certeza de memorizar 100% de tudo o que você
desejar , com tranquilidade, aprendendo como utilizar os dois hemisférios do
cérebro.

Online EAD e Live "Quinta para Clarear" às 20h00

Módulo
2

Online EAD e Live "Quinta para Clarear" às 20h00

Módulo
3

Online EAD e Webinar ao vivo - 18 de setembro (sábado) às 09h
Introdução à PNL
Como eliminar medos, traumas e fobias
Como se programar para novas habilidades, metas, em minutos e aumentar o desempenho
pessoal e profissional. Consequentemente viver melhor e com harmonia.
Este é um curso pra você se conhecer verdadeiramente!

Instrutora:

Professora Lurdinha Machado

Módulo
4

Online EAD e Webinar ao vivo - 19 de setembro (domingo) às 09h
Como Entender, Negociar e Liderar com Pessoas
Um curso para aprender a conhecer o "outro", compreendendo como ele pensa e age,
facilitando sua comunicação seja personalizada, eficaz e inesquecível.
Indicado para todos que nas relações interpessoais pretendem mudanças imediatas,
estabelecer maior harmonia e obter resultados positivos

Valor Normal:
R$ 950,00







 

Sessão Individual com a Professora Lurdinha Machado
Agendamento: www.t2eventos.com/sessoes



Ideal para:
Empresas
Entidades

Escolas / Faculdades
Condomínios





(11) 95329-5568

www.instagram.com/lurdinhamachado

www.facebook.com/professoralurdinhamachado

Como prometido no webinar, você GANHOU A SESSÃO DE DIAGNÓSTICO PARA MUDANÇAS!
Por onde começar, descobrir o que pode estar atrapalhando e como alavancar o
Desenvolvimento Pessoal e sua Carreira
Você terá 40 minutos de conversar, individualmente, com a Professora Lurdinha Machado.

AGENDE O MELHOR DIA E HORÁRIO
https://www.t2eventos.com/sessoes

APROVEITE A PROMOÇÃO de nossos Treinamentos, são 41 horas/aula, e como Bonus
você poderá participar da Live: “Quinta para Clarear” (Mentoria sem tempo determinado). 
https://www.t2eventos.com/cursos

https://www.t2eventos.com/sessoes
https://www.t2eventos.com/cursos

