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Vantagens da comunicação verdadeira



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

VANTAGENS DA COMUNICAÇÃO

VERDADEIRA

OBJECTIVO GERAL

 Trabalhar o Eu na dimensão comportamental abrangendo

as suas diversas áreas de acção e clarificando a relação

entre elas: o contexto de trabalho; o contexto das

relações pessoais; o contexto do Eu (desenvolvimento

pessoal, auto-estima, verdade interior, dimensão do

plano da consciência).

 Comportamento;

 Comunicação;

 Dimensão Zen;

 Auto-conhecimento e auto-ajuda;

 Do Eu Para o Todo - do Pessoal para o Organizacional;

 Exercícios multi-dimensionais usando as tecnologias do 

século 21 (FB, Instagram, etc)

DURAÇÃO

 8 Horas

HORÁRIO

 9h às 18h

OBJECTIVOS ESPECIFICOS

 Promover o desenvolvimento pessoal, na linha do auto-

enriquecimento, gestão de emoções e desenvolvimento

de consciência;

 Facilitar processos de abertura, partilha e verdade na

relação com o outro;

 Desenvolver competências de relacionamento

interpessoal no contexto específico das organizações;

 Clarificar a relação entre o Eu Social (da sua dimensão

mais familiar à cívica) do Eu Profissional

INVESTIMENTO

*Nota: Ao valores acresce IVA à taxa legal em vigor.

1 participante 215€ *

O valor apresentado inclui:

 Participação na acção;

 Entrega digital da apresentação;

 Certificado;

 Coffee breaks e almoço



VANTAGENS DA COMUNICAÇÃO

VERDADEIRA

OBJECTIVO GERALFORMADORAS

CLÁUDIA

Nasci em Moçambique, onde regresso sempre que posso, mas cresci em Portugal, perto
do mar. Praia, patinagem artística, aulas de piano, música e livros foram a base de crescimento do meu

mundo. Hoje alimentado também pela escrita, pela pintura, pelo poesia dos dias.
Estudei Psicologia e Educação Inclusiva e nos últimos 15 anos dei aulas de apoio extra curricular a crianças e
adolescentes (principalmente na área da matemática). Viajei pela Europa, África e Brasil, onde a vivência dos
contrastes me permitiu uma maior consciência do meu papel como mulher, filha, irmã, tia, amiga... nos vários
contextos, e na sociedade. Mudanças da vida pessoal e desafios de saúde de um familiar muito próximo
fizeram-me percorrer “corredores interiores”, como gosto de lhes chamar, e nesses corredores (por vezes tão
solitários, escuros e compridos) acordou-se em mim uma consciência das outras dimensões do Eu e de como
mudando a minha visão sobre o mundo e os outros o retorno do outro e do mundo muda também.
Tem sido uma fantástica descoberta e uma verdadeira abertura de alma e coração, estou aqui para a partilhar.

JOANA

Sou mulher, Yogi, escritora, mãe... Já fui actriz, professora, formadora, viajante.
Sim, Viajante sinto que somos todos, e que o somos sempre.
Se pudesses escolher, agora, para onde viajavas tu?

Nasci em Portugal mas desde muito cedo me interessou um modo de vida que desafia o
fado português, e a eterna saudade mais ou menos trágica de algo que não se sabe bem o que é. Levada por
alguma motivação mística saí aos 28 anos de Portugal, de jipe, à procura da felicidade (que acreditava viver
debaixo de um coqueiro, num país tropical), e da espiritualidade (que pensava ser exclusivo dos ashrams da
Índia), claro que a Viagem me mostrou outro Caminho...
Vivi no estrangeiro 10 anos, viajei por cerca de 50 países, ensinei e aprendi, principalmente em África e na Ásia,
numa troca por vezes involuntária (o verdadeiro professor aparece quando menos se espera e do modo mais
surpreendente).
Regressei a Portugal com vontade de partilhar este modo de ver o mundo enriquecido sem dúvida pelos países
que visitei mas antes de mais pelas viagens interiores que me permitiram. A experiência profunda na partilha
de vida com outras culturas oferece uma visão única, integral, e transversal a vários modos de ver e viver o Zen
na vida de todos os dias (sim, inclusive no mundo das organizações), é esta que me proponho partilhar.
Nesta proposta de formação vamos levantar voo juntos. Altura de escolheres: Para onde queres voar tu?

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Telefone

924 184 572

Email

eicformacao@eicformacao.pt 


