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Linguagem corporal - Paulo Sergio de Camargo 2014-07-06
Esta é a mais completa obra sobre o tema já publicada no Brasil.
Ricamente ilustrada, aborda todos os aspectos da comunicação não
verbal. Além disso, ensina o leitor a identificar quando alguém está
mentindo e dá dicas de como usar a linguagem corporal a seu favor nas
entrevistas de emprego.
A linguagem corporal dos lideres - Carol Kinsey Goman 2015-08-21
A linguagem corporal é a administração do tempo, do espaço, da
aparência, da postura, do gesto, da prosódia vocal, do toque, do cheiro,
da expressão facial e do contato visual. A mais recente pesquisa na
neurociência e psicologia provou que a linguagem corporal é crucial para
a eficácia da liderança - e este livro vai mostrar a você, exatamente,
como ela impacta a capacidade dos líderes em negociar, administrar a
mudança, estabelecer a confiança, projetar o carisma e promover a
colaboração.
Como con$eguir um homem rico - Lobo,Jennifer 2017-05-11
Sonhar com um homem por quem você esteja apaixonada e que lhe traga
segurança _ nanceira é sonhar alto demais? Claro que não. Isso é uma
realidade que você pode e deve alcançar. Você só precisa que isso seja
um plano em sua vida e que você se dedique a alcançar esse sonho. A
mulher do século XXI é livre para pensar dessa forma e ir ao encontro de
um companheiro inteligente, bem-sucedido e que sabe o que quer. Este
livro existe para ajudar você, com o passo a passo para identificar esse
homem e despertar a mulher especial que há dentro de você.
LINGUAGEM CORPORAL PARA MULHERES - CORNELIA TOPF
2015-03-25
Esta obra ensina a como lidar como chefes, colegas, subordinados,
parceiros e clientes, sem precisar mais se esconder de ninguém. A autora
encoraja o suposto sexo 'frágil' a dar mais poder à sua própria presença.
The Definitive Book of Body Language - Barbara Pease 2008-11-12
Available for the first time in the United States, this international
bestseller reveals the secrets of nonverbal communication to give you
confidence and control in any face-to-face encounter—from making a
great first impression and acing a job interview to finding the right
partner. It is a scientific fact that people’s gestures give away their true
intentions. Yet most of us don’t know how to read body language– and
don’t realize how our own physical movements speak to others. Now the
world’s foremost experts on the subject share their techniques for
reading body language signals to achieve success in every area of life.
Drawing upon more than thirty years in the field, as well as cutting-edge
research from evolutionary biology, psychology, and medical
technologies that demonstrate what happens in the brain, the authors
examine each component of body language and give you the basic
vocabulary to read attitudes and emotions through behavior. Discover: •
How palms and handshakes are used to gain control • The most common
gestures of liars • How the legs reveal what the mind wants to do • The
most common male and female courtship gestures and signals • The
secret signals of cigarettes, glasses, and makeup • The magic of
smiles–including smiling advice for women • How to use nonverbal cues
and signals to communicate more effectively and get the reactions you
want Filled with fascinating insights, humorous observations, and simple
strategies that you can apply to any situation, this intriguing book will
enrich your communication with and understanding of others–as well as
yourself.
Teatro - Artes Cênicas - Cabral Veríssimo 2018-08-23
As Artes Cênicas são o conjunto de técnicas utilizadas para criação,
direção, montagem e interpretação de espetáculos. O profissional utiliza
os movimentos corporais e voz para desenvolver e representar
personagens que transmitem uma história, ideias ou sentimentos para o
público. Os interessados neste curso de graduação podem seguir carreira
de ator, diretor, cenógrafo ou crítico. Tópicos básicos do curso 01.
Gênero Dramático 02. Expressão Corporal e Sonora 03. Jogo Teatral e
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Improvisação 04. Interpretação 05. Cenografia, tradição e preconceito
06. Direção Teatral 07. O Teatro e a sua energia oculta 08. Fonte
surrealista 09. O vício de artista
Uma História de "Cabeluda" - Gleysa Teixeira Siqueira 2022-08-19
Privilegiando uma abordagem social da cultura, o presente livro tem
como principal objetivo apresentar uma narrativa Histórica e Sociológica
sobre a trajetória de vida de uma Mulher, Mãe e Cafetina, que fez da
cidade da Cachoeira seu ponto de trabalho e meio de sobrevivência. Para
além da construção desta narrativa, torna-se necessário propor
discussões que perpassam pelos estudos de Gênero no Brasil e que estão
vinculados com a trama histórica e social da personagem, tais como:
Identidade, subjetividade, prostituição, sexualidade, violência doméstica,
condição feminina, valores morais cristãos, empoderamento e
patriarcado. As problemáticas que envolvem a protagonista desta
história redirecionaram a pesquisa a pensar sobre a cartografia da
prostituição em Cachoeira e a refletir sobre Histórias de Mulheres
vinculadas ao sistema da prostituição local. Pretende-se historicizar as
memórias e vivências de Dona Cabeluda e moradores da cidade,
utilizando o método oral e atributos epistemológicos e metodológicos da
Etnografia enquanto prática importante para compreensão e reflexão das
experiências vividas em campo.
A mulher é um show! - Edson De Paula 2019-05-06
Uma obra que mostra o poder da mulher na sociedade contemporânea.
Neste livro, as mulheres e admiradores do universo feminino
descobrirão: - Como elas podem valorizar suas características para ter
melhores resultados no âmbito profissional. - Ferramentas para otimizar
o próprio tempo e ter mais horas para cuidar de si. - Avaliações
importantes que as auxiliarão no autoconhecimento e, assim, na melhoria
de seus relacionamentos e negócios.
Como Conquistar uma Mulher em 15 Minutos - Eduardo Santorini
2015-01-26
Alguma vez você já parou para pensar por que alguns homens
conseguem ser tão atraentes para as mulheres enquanto a maioria deles
luta para conseguir um simples telefone? Conquistar uma mulher não
tem nada a ver com o quão bonito você é, nem com o tamanho da sua
conta bancária. Também não tem nada a ver com talento ou dom. Na
verdade, a conquista é uma habilidade social, como qualquer outra, e
pode ser aprendida por todos, da mesma forma que você pode aprender
a tocar um instrumento musical ou a dirigir. Neste guia, o autor explica,
de forma simples e didática, como você poderá conquistar aquela garota
especial em apenas 15 minutos de conversa.
Lições - Gisele Bündchen 2019-04-02
Quem é a verdadeira Gisele Bündchen? A supermodelo que durante 15
anos dominou o mundo da moda? Ou a mãe dedicada que defende causas
sociais? Desde que começou a pisar as passerelles, Gisele descobriu que
a sua versão iluminada pelos holofotes estava longe de corresponder à
pessoa que realmente era por dentro. Aos 18 anos, na expectativa de
sentir que era mais do que um simples objecto, criou para si própria um
escudo protetor: “O meu eu privado era Gisele, mas a modelo Gisele era
ela. Era assim que eu a chamava também — ela. Ela era uma atriz. Uma
performer. Uma camaleoa. Uma personagem que criei para expressar a
fantasia de um estilista.”Uma e outra não se podem separar. Mas neste
livro Gisele fala só de uma, a íntima, a verdadeira. A menina que cresceu
em Horizontina, no Sul do Brasil, na companhia de cinco irmãs. A moça
desajeitada, desconfortável com o próprio corpo, descoberta por um
olheiro aos 14 anos. A mãe de dois filhos e mulher de uma superestrela
do futebol americano, que enfrentou na vida muitos dissabores.É essa a
Gisele que encontramos aqui. E que nos conta, em jeito de legado para
os filhos, os seus altos e baixos - e tudo o que fez para se tornar melhor.
Fala-nos das oito lições que a vida lhe ensinou, como a necessidade de
ter disciplina ou os benefícios do auto-conhecimento; pelo meio, a
supermodelo fala ainda da importância da meditação na sua vida, das
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lições que aprendeu com a natureza, do incrível poder dos pensamentos,
do respeito que o corpo pede e merece...Lições – O Meu Caminho Para
uma Vida Com Sentido é um livro lindo, colorido, positivo, confessional.
O livro de uma mulher que soube usar a sua beleza extraordinária para
conquistar o mundo. E que agora retribui a graça, espalhando uma
mensagem de gratidão que assume várias formas, mas que começa e
acaba sempre com a mesma palavra: amor.
Manual de Sobrevivência Para o Mundo Corporativo - Joana Garoupa
2022-07-07
Joana Garoupa foi eleita Marketeer do Ano em 2020, e considerada uma
das melhores marketeers com quem trabalhar em Portugal (Scopen. O
universo empresarial pode ser um lugar difícil. Os níveis de exigência são
altos, o ritmo é imparável, o stress acumula-se, cada decisão tem impacto
no contexto em redor (assim como na nossa própria vida), e tudo isto faz
com que, por vezes, seja fácil perdermoso rumo — sejamos nós gestores,
colaboradores ou estagiários. Joana Garoupa não é estranha a esse
mundo. Iniciando-se desde cedo na vida corporativa, a sua experiência
em empresas de destaque, como a Galp, a Siemens ou a Sonaecom,
serviu-lhe para, lição a lição, compreender o que é necessário para
vingar nesse meio. Este «manual de instruções», criado a partir da sua
própria vivência, é o guia necessário para todos aqueles que se veem
diante desse universo tão particular e que procuram alcançar sempre o
melhor, tanto das oportunidades que surgem, como de si mesmos. «Um
óptimo guia não só para os que estão a começar, mas também para os
que precisam de relembrar estas temáticas» — Vera Curado, mentee
PWN «Joana é, sem dúvida, uma força que nos impele a ir mais além, e
este livro espelha a sua força de acreditar, principalmente em nós
próprios. E sei que este seu livro será um guia para muitos de nós.» —
Sandra Anastácio, Presidente da Ajuda de Berço «Muito bem escrito,
sobre temas relevantes.» — Fernando Neves de Almeida, Country
President da Boyden Portugal «Gostei muito. Não sabia bem o que ia
encontrar, mas acho que está bastante equilibrado: um conjunto de
ferramentas alicerçado na experiência pessoal.» Hugo Figueiredo,
Administrador da RTP «Um excelente compêndio prático.» — Carlos
Gomes da Silva, Vice-presidente do MCA Group «Aprender com o erro,
liderar com verdade, rodear-se de pessoas melhores, saber dizer não,
agradecer e negociar — eis o que pode aprender neste livro com a rica
experiência empresarial da Joana.» — Pedro Dionísio, Professor
Catedrático na ISCTE Business School, coautor de Mercator e Publicitor
«Certamente a ser lido, mais do que por quem quer sobreviver, pelos que
dirigem as grandes organizações e companhias. Devem aprender
também, pois só assim serão verdadeiros líderes» — Luís Mergulhão,
CEO Omnicon Media Group Portugal «Um óptimo guia não só para os
que estão a começar, mas também para os que precisam de relembrar
estas temáticas» — Vera Curado, mentee PWN
O Livro Mais Incrível De Automotivação E Linguagem Corporal Giovanni Mileo 2012-09-04
Simples, direto e prático, este livro é o resultado de mais de 10 anos de
pesquisas de Giovanni Mileo em PNL - Programação Neurolinguística,
Neurociência, Linguagem Corporal, Psicologia e de sua experiência em
inúmeras horas de palestras e treinamentos. Enriquecido pelo belo
trabalho de fotografia de Mauro Campos, esta obra além de incrível é
imperdível. Leia, pratique e dividas estas informações. Você perceberá
que o mundo a sua volta naturalmente ganhará mais cor e mais vida e
seus resultados serão cada vez melhores.
Linguagem Corporal - Aprenda A Ler E Enviar Mensagens Não Verbais David McInerny 2019-02-22
Este livro tem estratégias de comunicação eficazes que ajudarão você a
melhorar sua inteligência social, falar em público, confiança e
habilidades de persuasão que o ajudarão a ter sucesso nos negócios e na
vida pessoal. Compreender a base da comunicação não verbal passa a
ser uma questão muito importante para um estudante deste campo. No
entanto, ter as orientações perfeitas para o mesmo é um trabalho muito
complicado hoje em dia, pois existem centenas de livros sobre o assunto,
todos oferecendo diferentes apresentações do mesmo assunto. Esta
descrição multifacetada da mesma ideia passa a ser a fonte de orientação
aqui para escrever este livro .. Pegue sua cópia hoje clicando no botão no
topo desta página!
Fora da caixa - Vera Lopes 2020-08-20
O autor parte de importantes inquietações acerca do universo
educacional frente às temáticas de gênero, de orientação sexual, e ainda
trata da questão da violência contra a população LGBT. Essa inquietude
levou tanto à exposição das pesquisas, quanto à apresentação de
soluções que apontam caminhos e itinerários possíveis para trabalhar
essas temáticas em sala de aula. Desse modo, o Fora da Caixa mostra
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que tanto os dados quantos as análises também precisam sair da caixa
acadêmica, e fazer sentido junto com o professor e o aluno no ambiente
escolar. Assim, com intuito de alcançar diferentes professores e
diferentes espaços educacionais, o autor recorre a uma linguagem e um
formato mais didáticos para a discussão acerca da temática.
Linguagem Corporal: Comunicação Não Verbal Para Atrair
Mulheres - Lily Wilson 2019-02-28
Entender a linguagem corporal melhora a sua comunicação, o que vai
diminuir os seus conflitos internos, a linguagem corporal é uma grande
jogada nos tempos atuais, e também se mostra muito importante para
alavancar sua carreira. Depois de ler esse pequeno livro você irá
conseguir conquistar a garota que você ama, apenas se colocando em
uma posição dominante ou andando como um homem de verdade. O que
você está esperando? Não espere mais nada. Compre esse livro e entre
na jornada dos seus sonhos.
A Arte Subtil de Saber Seduzir - Mark Manson 2021-06-29
Um livro revolucionario que explica a seduc?o sem mentiras nem
manipulac?o As tecnicas de seduc?o tradicionais s?o uma treta. Para
Mark Manson, a seduc?o e um processo emotivo e n?o fisico ou social,
um processo que envolve criar empatia com as mulheres em vez de as
impressionar. O que importa e a intenc?o, a motivac?o e a autenticidade.
Para melhorar a sua vida amorosa, deve melhorar a sua vida emocional a forma como se sente e como se exprime perante os outros. Divertido,
irreverente e atrevido, A Arte Subtil de Saber Seduzir n?o e apenas mais
um livro com tecnicas de seduc?o e frases feitas prontas a usar. E um
guia honesto sobre a forma como um homem pode atrair uma mulher
sem fingir comportamentos, sem mentir e sem imitar os outros.
Fortunas - Emma Calin 2021-03-17
Um romance de suspense adulto, com protagonista policial feminina.
Fortunas Kaitlyn é quente, forte e honesta - do jeito sexy que Randolph
Quinn adora numa garota... ...se ele pudesse encontrá-la. Ele é um
bilionário em apuros. Ela é uma policial no caso dele e ele só se renderá
ao amor. A policial de trânsito de Londres Kaitlyn Thorn escapa por
pouco de um ataque da máfia ao banqueiro que domina o mundo,
Randolph Quinn, uma testemunha chave sob sua proteção. Alguém de
dentro se deu mal e vazou sua localização. Com ordens para mantê-lo
vivo a todo custo, ela não tem nada a seguir, a não ser seu instinto e seu
coração. Sozinha, uma fugitiva com este homem sexy e poderoso, ela não
consegue conter seu desejo. Seus patrões querem mantê-lo dentro de sua
vida e ela anseia por seu calor para sua necessidade feminina profunda.
Ela sabe que enlouqueceu, mas o fruto da luxúria é doce. Ela pode
confiar nele? Qual é a fonte de sua infinita riqueza? Como seus patrões
podem ordenar que ela ignore as leis do mundo? A ação e a paixão se
desenrolam por Londres, Paris, Milão e Nova York. Somente o confronto
final em Roma a libertará. Uma suculenta mistura de policiais, crimes e
paixão em outra história independente nesta série número 1 de bestsellers. Se você gosta de James Patterson, Catherine Coulter, Nora
Roberts e Kendra Elliot, você vai adorar uma história que combina todas
as suas melhores características em uma aventura de montanha-russa de
ritmo rápido e pulsante cheia de romance, engano, perigo e amor. Você
pode contar com uma perseguição através dos continentes.
Linguagem Corporal: Guia Para A Leitura Da Comunicação Não
Verbal ( Body Language) - Jennifer Bradberry 2019-02-28
Acredite ou não, a maior parte de nossa comunicação é na verdade não
verbal. Ou seja, a maior parte do que estamos dizendo expressa-se
através de nossos movimentos, postura, expressões e ações. Essa forma
coletiva de comunicação é conhecida como linguagem corporal.
Compreender os princípios básicos da comunicação não verbal passa a
ser uma questão muito importante para os estudantes deste campo.
Entretanto, filtrar quais as orientações mais apropriadas para alcançar
esse objetivo pode parecer ser trabalho algo complicado hoje em dia,
pois existem centenas de livros sobre o assunto, todos oferecendo
apresentações diferentes do mesmo assunto. Esta descrição
multifacetada da mesma ideia passa a servir como guia para a redação
deste livro. Não espere mais tempo para descobrir a sua chave para uma
vida nova e melhor.
(homo)sexualidades e foucault - MIGUEL GOMES FILHO 2016-01-01
(Homo) sexualidades e Foucault: para o cuidado de si investiga os
discursos de verdade sobre a (homo) sexualidade a partir do referencial
teórico metodológico de Michel Foucault. A obra apresenta as
possibilidades da constituição da sexualidade como forma de
manifestações de desejos, modos de vida e estética da existência, e,
ainda, analisa o contraponto entre normalização e espaços de liberdades
existentes nas práticas de si. Há uma busca em compreender, assim, os
limites das práticas políticas pautadas pela afirmação de uma suposta
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identidade a ser reconhecida, universalizada, codificada e garantida
pelos mecanismos de Estado. Este livro revela-se oportuno porque
aprofunda a discussão a respeito das práticas de si e da criação de
espaços de liberdades, como escolhas de um tempo irredutível do sujeito
nas suas relações consigo mesmo, em que residem as condições de
possibilidades para (re)criações de si a partir da resistência aos poderes
normalizadores, característicos da sociedade disciplinar em crise.
Miguel, ao questionar sobre o padrão de subjetividade produzido pelos
saberes e poderes, toma em suas mãos a análise crítica do mundo
empreendida por Foucault, como uma tarefa filosófica, desconstrutiva,
levando-nos a pensar na grande pergunta da atualidade: "quem somos
nós?". Prof. Dr. Losandro Antonio Tedeschi Coordenador da Cátedra
UNESCO/UFGD "Diversidade Cultural, Gênero e Fronteiras"
Jornada Ágil de Liderança - Antonio Muniz
> Conteúdo criado por 86 pessoas com grande atuação no mercado,
compartilhando experiências brasileiras > Inclui Manifesto da Liderança
Ágil na Era Digital que foi criado por time multidisciplinar e outorgado
por executivos reconhecidos no mercado > Prefácios de André Barcaui e
Ruy Shiozawa A Jornada Ágil de Liderança aprofunda temas importantes
para quem deseja ser protagonista no mundo atual e destaca que o
profissional do conhecimento gera mais valor quando sua motivação
intrínseca está aderente aos objetivos corporativos. /// A Jornada
Colaborativa é uma comunidade apaixonada por pessoas e tecnologia
que escreve livros unindo experiências diversificadas dos coautores e
curadoria dos organizadores selecionados para manter o alto padrão de
qualidade. Os royalties dos livros ficam reservados com a editora para
ajudar na compra dos exemplares que usamos no Summit Jornada
Colaborativa e a receita é doada para instituições carentes (Doamos R$
125 mil para 10 instituições em 2019 e 2020). Parabenizamos a
dedicação dos organizadores e coautores para concretizar essa obra e
agradecemos às organizações que apoiam o Summit Jornada
Colaborativa para transformar cada vez mais vidas. Antonio Muniz
Fundador da Jornada Colaborativa e JornadaCast Victor Gonçalves Líder
do time organizador e curadoria /// Coautores: Antonio Muniz Adalcinda
de Lemos Leitão Alan Fernandes André Barcaui André Bueno André
Cezaretto Andre Molero Andréa Cordoniz Andreia Rodrigues Azevedo
Andresa Fogel Atila Belloquim Bárbara Cabral da Conceição Bruno
Jardim Carlos Henrique Ughini Carol Vilas Boas Claudio Cidade Coaracy
Júnior Cristiane Freire Cristina Garcia Moreira Dayvison Pellegrina
Eduardo L. A. Marques Felipe Oliveira Fernanda Oliveira Fernando
Fernandes Barbosa Fernando Hannaka Flaviana Rampini do Couto
Flaviane Separovic Gean Alex Pereira Gisela Azevedo Gisele Feitoza da
Rocha Hélio Meirim Hugo Iuri Cordeiro Igor Moraes Igor Susini Aquino
Isabelle Rodrigues Jacqueline Viana Jennifer Sousa José Gaby Juliano
Granadeiro Julieta Scheidt Dienstmann Júnior Rodrigues Karine Cordeiro
Luciana Lemos Luciana Nunes Luiz Felipe Bernardo Marcelo Gomes
Ferreira Marcelo Viviani Junior Maria Heloiza T. Magrin Matheus
Antonio Ventura Mauricio Moreira da Silva Melissa Santi I. Vitorasso
Michael Araki Neide Lúcia de O. Almeida Patricia Silva Corrêa Paulo
Alves Paulo Boccaletti Priscila Maciel de Sousa Priscila Paulo Rafael
Marcos de Araújo Raphael Fontes Regiane M. Mendonça Renata Castro
Ricardo Boessio dos Santos Ricardo Cardoso Roberta Ferreira Rodolfo
Colares Rodrigo Cabral Rodrigo Cilento Rodrigo Sobral Rosana Marques
de Carvalho Samantha Mendes Cabral Sebastião Cesar Paiva Sonia
Lopes Stella Souto Tatiana Grego Thayana Brider Thiago Freire Thiago
Nelson Thiago Vial Vanessa Tchalian Victor Gonçalves Vitor Cardoso
Wagner Drumond Wesley de Sá Teles Zair Ramos
Desvendando O Poder Oculto Da Sexualidade Feminina - Maitreyi
D. Piontek 2001

podem ser sentimentos que você não deseja comunicar em determinadas
situações. Concorda? Você realmente quer que seu chefe leia a sua
linguagem corporal que demonstra que você está entediado com o
discurso que ele está fazendo? Quer que as pessoas percebem sua
tristeza, desapontamento, expectativa ou ansiedade? Quer que as
pessoas saibam de suas intenções, pretensões, opiniões e tendências? Se
não aprender a se controlar, seu corpo revelará seu status, sua
inclinação e predileção. Esta obra abrirá sua compreensão para uma
realidade: que "o corpo fala!" e fornecerá técnicas e dicas para que você
não transmita mensagens indesejadas àqueles que te cercam, pelo
contrário você aprenderá a enviar as mensagens corporais que deseja
transmitir. Desejo boa leitura!
Imagens da mulher na imprensa feminina de oitocentos - Ana
Maria Costa Lopes 2005
Um Homem Entre as Mulheres - J. S. Parker 2021-02-23
As mulheres são puzzles para os homens montarem. Tal como as
mulheres têm que tentar perceber os homens. Cada pessoa é um puzzle
diferente, e quando se encontra aquela peça que encaixa, então temos
uma relação duradoura. Perceber o segredo das mulheres ou da mulher
que está consigo numa relação nunca foi o mais simples. Você tem aqui
um guia que vai ajudá-lo a pensar nas mulheres que tipicamente gostaria
de namorar, que neste momento namora, ou com quem é casado. Um
pequeno conselho para quem é casado. Só porque foi bem-sucedido ao
casar com uma mulher, não quer dizer que o trabalho esteja feito.
Casamento significa trabalho. Qualquer relação dá trabalho e exige
empenho.
Comunicação No Casamento: Acabe Com A Luta De Uma Vez Por Todas J. S. Parker 2021-02-16
Você está procurando uma maneira de ter um relacionamento mais
íntimo com seu parceiro? Você e seu parceiro frequentemente discutem
sobre pequenas coisas e entendem mal uns aos outros regularmente?
Bem, pode haver um problema sério na maneira como você se comunica
com suas palavras e ações. Apresentando "Comunicação no Casamento"
Não é hora de finalmente acabar com a luta? Este livro foi escrito com o
único propósito de aproximar os casais em suas relações mútuas através
do simples ato de comunicação adequada. Quer esteja ou não prestes a
se casar, esteja nos estágios iniciais do casamento ou esteja casado há
décadas, este livro tem como objetivo trazer a você lições-chave que
trarão seu casamento para mais perto e mais íntimo do que nunca. Você
será inspirado a utilizar essas chaves simples, mas muito poderosas, que
poderiam potencialmente destravar um novo nível em seu
relacionamento.
A ARTE DA LINGUAGEM CORPORAL - JAMES BORG 2017-10-06
Este livro mudará para sempre a forma como você se comunica! Mais da
metade da nossa comunicação é feita por meio do corpo, mas quantas
pessoas sabem de fato como usar a linguagem corporal e, o mais
importante, utilizá-la bem? O poder e a influência da linguagem corporal
são imensos. Quando queremos vender uma ideia, fazer um argumento
ser aceito ou entender o que as pessoas realmente pensam, a linguagem
corporal é a raiz de toda a comunicação. Se a usamos da maneira certa, a
interação com as pessoas flui com naturalidade; no entanto, seu uso de
forma errada pode implicar inúmeros problemas. A arte da linguagem
corporal o ajudará a sempre usar a linguagem do corpo da melhor
maneira. Em sete lições simples, você se tornará um especialista em ler
as pessoas e controlar os seus gestos para ter as respostas que deseja.
Você terá uma nova linguagem ao alcance dos dedos ? bemvindo ao
mundo silencioso do sucesso! Este livro vai fazer você ser capaz de ler,
com confiança, a linguagem corporal das pessoas e ? de forma decisiva ?
ter consciência da sua própria linguagem corporal. Aprenda a: * "Ler" a
linguagem corporal das outras pessoas, de modo a perceber as
mensagens que elas transmitem; * Desenvolver a autopercepção
necessária para controlar a sua própria linguagem corporal para que ela
produza os resultados certos; * Afiar os seus sentidos para que seja
capaz de "ler" outras pessoas e reagir da forma adequada; * Transmitir
um argumento, escolhendo a linguagem corporal adequada para ter
muito mais chance de conseguir o resultado que você espera; * Modificar
sua mensagem com base na recepção de sinais positivos ou negativos
sutis durante a interação com uma outra pessoa.
O poder feminino: entre percursos e desafios - Ana Paula Barbejat
2021-12-15
Já parou para pensar onde as mulheres, inclusive as negras, estão nas
instituições públicas e privadas, no direito civil, nas políticas tributárias,
orçamentárias e previdenciárias? Há desigualdades entre homens e
mulheres nessas searas? 22 Procuradoras da Fazenda Nacional

Arte indígena, linguagem visual - Berta Gleizer Ribeiro 1989
O LIVRO SECRETO DA HABILIDADE EM LINGUAGEM CORPORAL
- ANDRE L D CUNHA 2021-07-28
Se alguém entrasse agora na sala, que preconceitos eles poderiam ter
em relação a você, simplesmente com base em sua linguagem corporal?
Já pensou sobre isso? Se você não acredita que seu corpo tem uma
linguagem própria, reflita novamente. Uma grande porcentagem da
comunicação e da maneira como as pessoas te percebem, provêm da
linguagem corporal. Aceite você isso ou não - é um fato. A tal linguagem
corporal inclui postura, gestos, expressões faciais e movimentos dos
olhos. Verdadeiramente sua linguagem corporal pode revelar seus mais
íntimos sentimentos, intenções ou nível de confiança. Talvez você
realmente se sinta cansado, preocupado, empolgado, interessado,
zangado, entediado, frustrado ou entusiasmado, mas alguns destes
linguagem-corporal-feminina
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participantes do movimento @Tributosaelas uniram-se para nos contar
detalhes interessantes sobre esses temas. Os artigos foram feitos com
muito carinho e estão todos neste livro que ainda conta com a
participação na primeira ministra do STJ Eliana Calmon, da idealizadora
do Movimento Paridade na OAB Valentina Julgman e da Presidenta da
Comissão da Mulher Advogada Daniela Borges. Se interessou? Leia e
comente depois pelo nosso e-mail tributosaelas@gmail.com ou no nosso
Instagram @tributosaelas.
Complexo de Cinderela - Colette Dowling 2022-04-15
"As mulheres podem ser implacáveis no trabalho, mas em casa ainda
podem recuar para a segurança da submissão", Colette Dowling "Uma
crítica voraz, objetiva e fundamentada", Forbes Neste importante livro,
que completa 40 de anos desde sua publicação original, a autora bestseller do New York Times Colette Dowling mostra como ofereceu às
mulheres de sua época uma oportunidade palpável de alcançar a
independência emocional. Dowling foi educada, tal como suas
contemporâneas, pensando no "príncipe encantado", a figura forte que
estaria sempre por perto, mantendo-a em segurança e bem nutrida. Mas
o que acontece quando a vida não nos oferece a oportunidade de
conhecer essa figura? A autora viveu esse questionamento na prática ao
se divorciar e, intrigada, conduziu uma série de pesquisas com mulheres,
médicos e especialistas para entender o que estava por trás da
independência feminina – isso tudo em plenos anos 1980. O resultado é
uma obra fascinante, que ainda hoje nos mostra como a independência
feminina pode – e precisa – ser muito mais do que um novo emprego ou
um novo amor. Você não sairá desta leitura sem mudar a maneira como
pensa. E talvez a maneira como vive.
O Setimo Véu - Lila Vrindavana Dasi 2018-12-06
Quando em conjunção carnal com a parceria, o que almejamos na
verdade é a transcendência, um mixer de fantásticas sensações, uma
amostra de um novo mundo, mais vivo e colorido que o mundo
mecanicista de nossa pretensa realidade. Porem sabemos
inconscientemente que para isso teremos que morrer para o conhecido,
teríamos que abraçar Thanatos, então nosso medo do desconhecido nos
faz ficar somente no enlace superficial com Eros, afinal ele esta tipificado
em cada propaganda que é vinculada em todos os meios de comunicação
dos dias de hoje. Ele representa o conhecido, a felicidade ao modelo fast
food. Esperamos com isso ter nos sido possível passar para o leitor, toda
a beatitude, beleza , poder e o que segundo a muitos do passado, o que é
o verdadeiro prazer que jaz escondido sobre séculos de buzinas de
nevoeiro de castrações e falsas premissas, que nos impedem de
experienciar aquilo que podemos denominar como Verdadeiro ato
libertário e criador .
Por que os homens se dão melhor que as mulheres no mercado de
trabalho - Gill Whitty-Collins 2022-04-27
Por que os homens se dão melhor que as mulheres no mercado de
trabalho Você já deve ter observado que a maioria dos melhores cargos e
oportunidades nas organizações são oferecidos a homens, não é mesmo?
E é provável que, independentemente de ser homem ou mulher, você não
concorde com esse tipo de discriminação, correto? O ponto mais
surpreendente do livro Por que os homens se dão melhor que as
mulheres no mercado de trabalho é que ele não fala sobre como as
melhores oportunidades do mercado de trabalho são deliberadamente
concedidas a homens por outros homens explicitamente machistas ou
misóginos. A grande revelação que Gill Whitty-Collins nos traz é sobre o
"machismo invisível" que existe em cada um de nós, homens e mulheres.
Esse, sim, é o tipo de machismo que, de forma silenciosa e sorrateira,
mina as oportunidades e a ascensão das mulheres no mercado. Quantas
vezes você já viu uma mulher deixar de receber uma promoção porque
tem filhos ou por existir a possibilidade de tê-los, o que supostamente a
impediria de assumir as responsabilidades que o cargo exige? Quantas
vezes você presenciou uma mulher ser interrompida por um homem
enquanto falava durante uma reunião e isso foi visto como algo normal?
Quantas vezes você ouviu comentários maldosos, de cunho sexual, pelo
fato de uma mulher ter conquistado um cargo de responsabilidade ou
uma posição de destaque na empresa? Essas e outras tantas situações
que acontecem sistematicamente em milhares de organizações pelo
mundo, por meio de comentários aparentemente inocentes ou piadinhas
sem graça de corredor, reforçam e perpetuam a discriminação de
gênero, o que, por sua vez, compromete o desenvolvimento de carreira
das mulheres. Collins nos presenteia em seu livro com uma espécie de
"choque de consciência" e nos conduz a uma autoanálise sobre até que
ponto nós mesmos contribuímos para que as mulheres não vençam no
mercado de trabalho. A autora vai além e nos mostra ainda quais
medidas práticas podemos tomar para romper a cultura
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predominantemente masculina, no plano individual e nas organizações.
Por que os homens se dão melhor que as mulheres no mercado de
trabalho é um livro que precisa ser lido por todos, líderes e liderados,
homens e mulheres, para que tenhamos organizações melhores, mais
igualitárias e mais diversas. Ler esta obra, falar sobre ela e emprestá-la a
alguém já será uma grande contribuição para que essa mudança
aconteça. ___________________________________________________ "Todos
temos nosso papel em deixar a desigualdade de gênero no passado, [...]
sobretudo pelas mulheres negras (das irrisórias 37 mulheres CEOs na
lista de 2020 da Fortune 500 das maiores empresas dos Estados Unidos,
nenhuma é racializada)." Fleur Britten, Sunday Times "Este livro conta a
verdade inconveniente sobre a questão da desigualdade de gênero,
proporcionando insights reais e profundos sobre os verdadeiros
obstáculos ao incentivo à diversidade – mesmo nas empresas que estão
tentando fazer a coisa certa. Talvez seja uma leitura desconfortável para
alguns, mas é crucial para estimular a mudança necessária para criar
benefícios de longo prazo." Paul Polman, Cofundador & Presidente da
IMAGINE e ex-CEO da Unilever® " [...] Aos que pensam que igualdade
de gênero não é um problema, estejam cientes de que no Reino Unido,
em 2018, das principais 100 empresas da FTSE, apenas sete tinham
gerência feminina, enquanto 17 eram gerenciadas por homens chamados
John e 14, por homens de nome Dave. E, em 2020, a quantidade de
mulheres CEOs nessas 100 empresas FTSE caiu para cinco. Portanto,
para uma mudança profunda no equilíbrio entre os gêneros em cargos
elevados e oportunidades iguais para homens e mulheres, já passou da
hora de todos compreendermos por que os homens se dão melhor no
trabalho." Sylvie Moreau, Presidente da Sephora
O corpo fala no trabalho - Ilustrado - Monika Matschnig 2017-10-03
O ideal é deixar impressão positiva não apenas verbal, como também
com a linguagem corporal - e poder reagir adequadamente aos sinais do
seu interlocutor. Monika Matschnig revela o que é importante para
atingir este objetivo, e como marcar pontos não verbais - tanto faz se
você já tem o trabalho dos seus sonhos ou ainda precisa enfrentar o
fardo das entrevistas de emprego, se os seus talentos em apresentações
ainda deixam a desejar, se quer evitar cometer deslizes no trato com
colegas e superiores ou então alçar vôos internacionais, este livro será
seu aliado.
O Jogo Da Sedução - John Lougan 2013-04-15
Você já ouviu falar em "Pickup Artist"? E se fosse possível se transformar
em um homem capaz de seduzir qualquer mulher? "O Jogo da sedução" é
uma obra incrível e completa (com mais de 400 páginas) sobre a arte da
sedução e a comunidade Pickup no mundo, escrita por John Lougan - um
dos PUAs (sigla de "Pickup Artist" ou "artista da sedução") brasileiro
mais influentes da atualidade. Esta obra é um estudo aprofundado sobre
as artes venusianas - desde suas origens até os dias atuais. Análoga às
artes marciais, onde são ensinadas técnicas e métodos de luta, as artes
venusianas consistem na arte de seduzir mulheres de beleza rara e
controlar as dinâmicas sociais entre grupos de seres humanos e com
objetivos pré-determinados. O que você irá ler neste livro poderá mudar
a sua vida amorosa para sempre, pois a obra aborda e ensina como se
tornar um Macho Alpha e atrair mulheres para a sua vida. Nenhuma obra
antes fez um estudo tão aprofundado sobre a arte da conquista. Existe
um "submundo" da sedução que você ainda não conhece, mas que John
Lougan lhe trará à tona, agora. Neste livro a sedução é profundamente
estudada desde seus primórdios - perpassando por Don Juan e Giacomo
Casanova -, até os dias atuais, onde foi criada a comunidade de sedução
composta por grandes mestres da conquista, tais como Mystery, Achilles,
Steve Piccus, Brad P., Hypnotica, Brent Smith, Alex Coulson, Asian
Playboy, Artisan, Vin Dicarlo, Paul Janka e vários outros "Casanova"
modernos. A obra aborda todos os temas indispensáveis para lhe tornar
um mestre na sedução, tais como o jogo da conquista, Inner Game, o
Macho Alpha, aparência e Peacocking, linguagem corporal, voz e
expressão facial, como estar sempre pronto para o jogo, jogo noturno,
jogo diurno, jogo pelo telefone, como levar as mulheres para a cama,
círculo social, relacionamentos de longo prazo, PUAs renomados,
métodos de sedução e os melhores relatos de sedução do autor". Este
livro promete ser o mais revolucionário sobre tema dos últimos tempos.
"O jogo da sedução" lhe mostra o caminho da transformação pessoal
completa para que você se torne um mestre na arte da conquista e
seduza qualquer mulher.
Não minta pra mim! Psicologia da mentira e linguagem corporal - Paulo
Sergio de Camargo 2012-11-13
Fruto de mais de 15 anos de pesquisa sobre o tema, este livro trata da
linguagem corporal e, especialmente, da mentira. O objetivo é revelar ao
leitor um meio prático de reconhecer as mentiras, lidar com os
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mentirosos e evitar as armadilhas que as mentiras impõem em diversos
contextos: em casa, na escola, no ambiente de trabalho, na política. O
tema é tratado tanto do ponto de vista científico como do prático, com
exemplos do dia a dia das pessoas, mostrando desde os motivos pelos
quais elas mentem à identificação da mentira por meio da observação da
linguagem corporal. O autor não imprime um tom moralista, mas defende
que não se constrói algo bom com base na mentira.
O filho do xeque - Judith Mcwilliams 2018-01-01
O xeque Hassan Rashid não tencionava casar com uma mulher ocidental.
Até o seu irresponsável irmão gémeo ter mudado de ideias... e ele
próprio se ter visto comprometido com Kali Whitman, a noiva do seu
irmão! Hassan decidiu então prosseguir com a mentira até que a própria
Kali cancelasse o compromisso... Mas isso era a última coisa que Kali
planeava fazer! Ela sabia que Hassan não era o irmão com quem se tinha
comprometido.... porque os seus beijos a tinham inflamado de um desejo
que nunca tinha sentido antes. E apreciava o bondoso comportamento de
Hassan por não querer ferir os seus sentimentos. Mesmo assim, o
segredo daquele xeque teria de ser revelado. Mas, antes, Kali tinha um
plano para converter aquele honesto acto num compromisso duradouro...
Linguagem corporal para mulheres - Cornelia Topf 2017-10-03
O segredo do sucesso na vida e no trabalho é bastante simples: a
apresentação é o que conta! É claro que você também precisa ser
competente. Mas se o seu semblante contradiz a sua competência, de
nada lhe servirá um diploma com honras! Esta obra vai mostrar a você
que, a partir de alguns pontos-chave, é possível conquistar uma presença
forte. Você então exercerá um efeito totalmente diferente sobre seus
semelhantes - sobre chefes, colegas, subordinados, parceiros e clientes,
sem precisar mais se esconder de ninguém. E, principalmente: você se
sentirá bem. A autora encoraja o suposto sexo frágil a dar mais poder à
sua própria presença. Pois somente quem deixa de se encolher, se
esconder e passar pela vida de cabeça baixa pode colher os louros do
sucesso profissional.
Desvendando os segredos da linguagem corporal - Allan Pease 2005
Este guia procura ensinar como melhorar os relacionamentos,
aumentando a capacidade de comunicação e de entendimento com as
pessoas. Além disso, mostra ao leitor como - causar uma impressão
positiva nas pessoas; ser bem-sucedido em entrevistas e negociações;
saber se uma pessoa está disponível; criar vínculos rapidamente e obter
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a cooperação de alguém; tornar-se uma pessoa agradável e sociável;
saber se uma pessoa está mentindo; ler nas entrelinhas; usar a
linguagem corporal para conseguir o que deseja; reconhecer sinais
amorosos e jogos de poder.
Kai-ki Energia E Movimento - Rigerlane De Melo Ramos 2021-03-18
KAI - é um nome havaiano que significa mar, oceano, por extensão tem o
sentido de aquele ou aquela que vem do mar, marinho. Trata-se, sem
dúvida, de um bonito nome que reflete imensidão. Carrega a simbologia
do mar e do oceano que são, respectivamente, a dinâmica da vida e a
essência divina, banha todo o planeta e é a fluidez do corpo. KI - é a
energia vital que, em japonês, significa a energia espiritual que está
presente em todos os seres vivos. O Ki é estudado em várias artes e em
diversos povos. Técnica canalizada e aperfeiçoada pela fisioterapeuta,
acupunturista, naturopata, psicoterapeuta holística e mestra em Reiki,
Dra. Rigerlane de Melo Ramos.
Liderança e linguagem corporal - Paulo Sergio de Camargo
2018-02-19
Nos últimos anos, o tema da linguagem corporal disseminou-se
extraordinariamente pelo Brasil, quer pela publicação de novos livros e
artigos, por entrevistas na mídia ou pelo surgimento de bons
profissionais na área. No setor empresarial, é crescente a contratação de
especialistas em linguagem corporal para treinar e avaliar líderes.
Profundo estudioso do assunto, coach e palestrante de sucesso, Paulo
Sergio de Camargo oferece neste livro ferramentas práticas para
entender o poder da linguagem corporal e utilizá-la para exercer a
liderança de modo eficaz. Além de abordar a importância da empatia e
da comunicação não verbal no cotidiano das empresas, o autor analisa,
entre outros, temas como atitude, postura, gestos de conexão e de falta
de conexão, linguística textual e o poder da apresentação pessoal.
Ilustrando seus ensinamentos com exemplos reais de líderes nacional e
mundialmente conhecidos, Paulo Sergio une teoria e prática de forma
magistral.
Capoeira, identidade e gênero - Josivaldo Pires de Oliveira 2009-01-01
A capoeira deixou os pés de página dos compêndios mais importantes da
história nacional para adquirir vida própria, tornando-se ela mesma tema
de volumosos trabalhos, que desvelam planos e horizontes antes
absolutamente desconhecidos da nossa historiografia. Este trabalho faz
parte desta nova safra.
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