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  Prof. Sergio Enrique é Diretor do Estúdio da Mente. Mestre 

em Comunicação, Especialista em Marketing, Pós-graduado em 

Comércio Exterior, Pós-graduado em Metodologia e Didática do 

Ensino Superior e Bacharel em Administração de Empresas.  

           Líder de Aprendizagem certificado pela Harvard University (EUA). Trainer e Master 

Practitioner com certificações internacionais em PNL -  Programação Neurolinguística e em 

Hipnose (International Association of  NLP-Institutes - Europa,  International Hypnosis 

Association e American International Association).  

 Especialista em comportamento. Estuda a linguagem verbal, não verbal, comunicação 

corporal, microexpressões faciais e paralinguística.  

 Coach, Parapsicólogo, Terapeuta e professor em cursos pós-graduação e MBA em 

grandes universidades, detém 15 anos de experiência no treinamento de jovens e executivos.  

 Autor e coautor de livros nas áreas da Educação e PNL - Programação Neurolinguística.  

 Possui várias participações em programas de TV e mais de cento e cinquenta artigos 

publicados em jornais e revistas.   

 Consultor, Palestrante e Treinador nas áreas de: Motivação, Atendimento, 

Empreendedorismo, Liderança, Comunicação Persuasiva, Vendas e Negociação, Comportamento, 

Hipnose e PNL.  

Site: www.estudiodamente.com.br 

QUALIFICAÇÕES DO TREINADOR  



1. Buscam conhecer a si mesmo e as outras pessoas. 

2. Comunicam-se com excelência com pessoas de qualquer nível. 

3. Relacionam-se bem com diferentes tipos de pessoas em 
diferentes ocasiões. 

4. Sabem ler o não verbal e quando as pessoas estão com medo ou 
mentindo. 

5. Tem poder de comunicação e persuasão. 

6. São humanos, conhecem e dominam suas emoções. 

7. Administram conflitos e crises com habilidade. 

8. Sabem se planejar, traçar metas e objetivos. 

9. Conhecem o poder dos pensamentos e palavras.  

10. São autoconfiante e não temem desafios. 

10 diferenciais dos melhores 
profissionais de saúde 
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• Estudo estudo científico do sistema nervoso.  

 

• Atualmente é uma ciência Interdisciplinar: 
– Administração 

– Recursos Humanos 

– Medicina 

– Engenharia 

– Educação Física 

– Psicologia 

– Pedagogia 

– Etc 

NEUROCIÊNCIA 
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O  CÉREBRO HUMANO 

• Pesa 1,4 kg e consome 25% do oxigênio que 
respiramos, gerando energia suficiente para manter 
uma lâmpada acesa.  

• O cérebro é composto por aproximadamente 86 bilhões 
de neurônios 

• Os impulsos nervosos podem viajar a uma velocidade 
superior a 320 km/h. 

• O cérebro armazena 10 trilhões de bytes na memória 

• Em 1 mm cúbico de córtex há mais conexões do que 
estrelas na via láctea. 

• Os olhos são capazes de enviar  2.300 milhões  de 
tons diferentes de cor e 72 Gb de informação por 
segundo para o cérebro = 18 mil faixas de 1 ipod. Sergio Enrique Faria www.estudiodamente.com.br 



PNL  -  PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUÍSTICA 

A Programação Neurolinguística estuda como 
nosso cérebro e mente funcionam, como os 
pensamentos são criados e, como podemos 
reprogramar o conteúdo de nossos sentimentos, 
estados emocionais e comportamentos. 

 

A PNL pode ser considerada o manual de 
instruções de nosso cérebro. 
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Psicanálise:  
38% de recuperação após 600 sessões; 

 

Terapia Comportamental:  
72% de recuperação após 22 sessões; 

 

Hipnoterapia com PNL: 

 93% de recuperação após 6 sessões 

(cerca de 1 mês e meio). 

 

Alfred A. Barrios, Ph.D. (em Psychotherapy: Theory Research and Practice (Volume 7, Number 1, Spring, 1970) 

 

HIPNOSE + PNL 

O_Hipnotista_Sergio_Enrique_Faria_JovemPam.avi


DEPOIMENTOS 
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TECNICAS, FERRAMENTAS E HABILIDADES 

ADQUIRIDAS POR QUEM É HABILITADO 

EM HIPNOSE E PNL 
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• O Metamodelo é constituído de padrões 
disponibilizando a cada um de nós uma forma 
eficaz para identificar omissões, distorções ou 
generalizações na fala do outro.  

CONHECER NOVAS ESTRUTURAS  

DE PERGUNTAS PARA A ANAMNESE 
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• Determinam como uma pessoa processa 
informações e forma percepções que 
governam o seu comportamento. 

• Descreve filtros inconscientes e habituais que 
aprendemos a utilizar em nossa experiência. 
 

CONHECER OS CRITÉRIOS DOS PACIENTES  

POR MEIO DOS METAPROGRAMAS 
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• Como adquirimos? 

 

• Como podem ser curadas? 

TRABALHAR FOBIAS E TRAUMAS 
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Entendendo e entrando no modelo 

de mundo das pessoas 
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  Empatia 
 + Segurança  
+ Persuasão 
=  Rapport  . 
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SABER LIDAR COM PACIENTES  

NERVOSOS DE DESESPERADOS 
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O PODER DOS PENSAMENTOS 

 Pensamentos limitantes 

– Tenho, preciso, devo... 

– Tentar... 

– Espero que... 

– Se eu... 

– Não posso, não consigo 

     Pensamentos motivantes 

• Quero, posso, é importante... 

• Farei... 

• Sei que vou... 

•  Quando eu... 

• Não podia, não conseguia 

 

Nossos pensamentos têm força e geram 

estados em nós e nos outros! 
Words  Sergio Enrique Faria www.estudiodamente.com.br 

O Poder do nosso Pensamento   Mensagens das Águas.wmv
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• Estamos nos comunicando o tempo todo... 

 

• Mesmo quando estamos em silêncio 

CONHECER A LINGUAGEM NÃO VERBAL 

 E LER O CORPO 
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CONHECER OS MCRI’S 
MOVIMENTOS CORPORAIS DE REPRESENTAÇÕES INTERNAS 
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SABER FALAR DIRETAMENTE COM A MENTE 
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ANALISAR PERCEPÇÕES E  

TRABALHAR DIFERENTES  PONTOS DE VISTAS 
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• Âncoras 

 
• Círculo de 
   excelência 

ELICIAR ESTADOS INTERNOS E GERAR RECURSOS 
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• Analgesia 

 
• Anestesia 

CONTROLAR RAIVA E DOR 
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HIPNOSE 
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O hipnotista Jovem Pan.avi


• O termo "hipnose" (grego hipnos = sono + latim 
osis = ação ou processo) deve o seu nome ao 
médico e pesquisador britânico James Braid 
(1795-1860). 

 

• Hipnos era também o nome do deus grego do 
sono.  

O QUE É HIPNOSE 
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• De acordo com a Enciclopédia de Programação 
Neurolinguística, "Hipnose é a arte e a ciência de 
usar padrões verbais e não-verbais de 
comunicação para ajudar um indivíduo a entrar em 
estados de Consciência Alterada".  

 

• Você já foi hipnotizado? 

 

O QUE É HIPNOSE 
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• Transe é quando você está tão focado naquilo que 
acontece que não consegue notar, ouvir ou 
perceber outra coisa. 

 
• Entramos em transe várias vezes por dia: 

– Dirigindo... 

– No elevador... 

– Assistindo futebol... 

– Jogando videogame... 

– Namorando...  

O QUE É TRANSE HIPNÓTICO 
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• Entretenimento  

– Para demonstrar o poder da mente humana 
inconsciente.  

– Desperta curiosidades e diverte as pessoas mas 
pode gerar medos e mitos.  

 

PARA QUE É USADA A HIPNOSE 
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• Terapia  

– Libertar as pessoas de traumas inconscientes. 

– Trabalhar em emoções, comportamentos, fobias, 
dores, etc 

PARA QUE É USADA A HIPNOSE 
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• O que se sente quando se é hipnotizado? 

• Todas as pessoas conseguem ser hipnotizadas? 

• E se o hipnoterapeuta morrer durante a hipnose? Posso ficar 
preso no estado de transe e não acordar mais? 

• Vou me lembrar de tudo o que aconteceu no transe? 

• Existe perda de controle do paciente durante a hipnose? 

• Vou falar o que não quero durante a hipnose? 

• O fato de eu ser mais facilmente hipnotizável significa que sou 
fraco de vontade? 

• O que é regressão? 

• Hipnose tem ligação com religião? 

• Hipnoterapia substitui a medicina convencional? 

 

 

 

PRINCIPAIS DUVIDAS E MITOS SOBRE A HIPNOSE 
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• É um processo induzido ou não que permite 
relembrar, compreender e integrar experiências 
marcantes vividas pela pessoa.  
 

• Através de diferentes técnicas pode-se acessar 
fatos ocorridos durante a vida adulta, a 
adolescência, a infância, o nascimento, a vida 
intrauterina e, até mesmo experiências ocorridas 
em outras vivências que ainda afetam o dia a dia. 

 
 

O QUE É REGRESSÃO? 
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• Medos, Fobias e Traumas (altura, 
bichos, dirigir, dentista...) 

• Ansiedade 

• Insegurança 

• Dificuldades em falar em público 

• Excesso ou falta de peso 

• Cansaço e falta de energia 

• Tristezas e depressão  

• Doenças físicas, psíquicas ou 
psicossomáticas 

• Dores nas costas 

• Mal estar generalizado 

• Baixa autoestima 

 Perdas e luto 

 Falta de sono 

 Mudanças constantes de humor 

 Estresse 

 Excesso de ciúmes 

 Paixonites e dificuldades para 
esquecer alguém 

 Anorgasmia 

 Gagueira 

 Dificuldades de concentração 

 Comportamentos indesejados 

 Vícios 

 Crenças limitantes 

O QUE A HIPNOSE E A PNL PODEM TRATAR 
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? 
 

MAIS ALGUMA PERGUNTA  

SOBRE HIPNOSE OU PNL? 
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Prof. Sergio Enrique é Fundador e Diretor do Estúdio da Mente, Mestre em Comunicação, Especialista em Marketing, Pós-

graduado em Comércio Exterior, Pós-graduado em Metodologia e Didática do Ensino Superior e Graduado em Administração de 

Empresas. Trainer e Master Practitioner com certificações internacionais em PNL e em Hipnose. Neuroeducador, Terapeuta, 

Coach e Professor universitário em cursos de graduação, pós-graduação e MBA. Coautor de livros nas áreas da educação, 

marketing e PNL. Possui mais de 150 artigos publicados em jornais e revistas. Consultor, Palestrante e Treinador nas áreas de 

Motivação, Liderança, Vendas, Hipnose e PNL. Site: sergioenriquefaria.blogspot.com.br 

Benefícios que o curso oferece 

• Gerenciar o stress 

• Diminuir fadiga e cansaço mental 

• Melhorar a concentração 

• Potencializar a memória 

• Melhorar o desempenho em provas 

• Aumentar o foco e atenção 

• Trabalhar a criatividade 

• Aperfeiçoar a comunicação 

• Livra-se de hábitos negativos 

• Trabalhar a ansiedade 

• Dormir mais rapidamente e melhor  

Inscrições e informações pelo e-mail:  estudiodamente@gmail.com 
 



Resumo:  Você vai saber como o cérebro das pessoas funcionam e conhecer técnicas de 

PNL poderosas para exercer a liderança, se comunicar de maneira efetiva com pessoas de 

diferentes níveis e gerir conflitos de qualquer tipo.   

O QUE VOCÊ VAI APRENDER E TREINAR 

• Autoconhecimento 

• Fundamentos da PNL 

• Como as pessoas funcionam, pensam e tomam decisões 

• Sistemas Representacionais – Falando a linguagem do outro 

• Metaprogramas – Como entrar na mente das pessoas 

• Memória – Como funciona e como melhorá-la 

• Como ganhar a discussão sem perder o cliente 

• Como liderar e negociar com resultados 

• Como lidar com funcionários e  clientes nervosos 

• Rapport – Como usar a mais poderosa ferramenta de persuasão 

• Como influenciar pessoas (vendas, entrevistas de emprego, paqueras, conflitos)  

• O poder das palavras – Palavras ajudam e palavras que limitam seus resultados 

• O corpo fala. Linguagem corporal 
 





Visite o site do Estúdio da Mente 

Whatsapp: (11)96665-9959                             E-mail: estudiodamente@gmail.com 


