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VOCÊ NUNCA MAIS VERÁ 
O SER HUMANO 

DA MESMA MANEIRA...

Em Porto Alegre 

no Espaço SIMPLIFY

Av. Bastian, 121 

Menino Deus-

POA.



O QUE É?

O workshop CONEXÕES PROFUNDAS representa uma 

Reengenharia das Conexões Humanas, Uma Jornada para 

Evolução Plena do nosso Potencial. Uma oportunidade de 

radiografarmos nossas relações, nossa alma, nossos sonhos 

e nossa essência.

Tudo isso de uma forma divertida, dinâmica, alegre e 
impactante...



Como alguns profissionais conseguem interagir de forma 

profunda,  empática e inspiradora, transformando vidas e 

redirecionando sonhos?

Como dar um novo significado para cada interação em 

sua vida?

Como fazer de cada relação humana uma experiência de 

interação, troca e aprendizado?



PARA QUEM?

Indicado Para Coaches, Mentores, Terapeutas, Consultores, 

Instrutores, Gestores, Líderes, Educadores, Agentes de 

Mudança Pessoal e pessoas que necessitam de interações 

humanas qualificadas e impactantes para obterem êxito 

em suas profissões. (Médicos, Advogados, Odontólogos, etc..)



Dê um Upgrade no 

seu Rapport e 

coloque o seu 

atendimento e sua 

intervenção em 

outro patamar de 

conexão, 

assertividade e 

resultados..



Como estar verdadeiramente apto a ajudar seus clientes a dominarem 

seus próprios medos e inseguranças, como oferecer o suporte 

consistente para que eles possam viver uma vida guiada por valores e 

propósitos e como ajudá-los a realizar a Jornada para Evolução Plena 

do Potencial?

Quem trabalha com Desenvolvimento Humano, carrega a 

responsabilidade de ser exemplo, de vivenciar uma aproximação entre 
a experiência da comunicação e a tomada de consciência. De um 

alinhamento constante entre palavras proferidas e ações praticadas.



Iremos mergulhar na compreensão 

científica dos fatores que 

determinam a qualidade e 

profundidade de nossas

relações e conexões.



Desenvolva Competências para “Ler” pessoas, 

antes mesmo delas abrirem a boca.

Com metodologia científica e abordagem Integral do 
Ser Humano mesclando conceitos milenares da cultura 

oriental e práticas contemporâneas do mundo 
ocidental.



Identificar o perfil e as tendências comportamentais

compreender  suas freqüências vibratórias e Psicosfera

Perceber as interferências sutis dos padrões de pensamento

Reconhecer as ondas cerebrais que permeiam nossas interações

Descortinar vícios e competências emocionais 

Elucidar sua comunicação não verbal & Acessar a  Inspiradora Comunicação Alma Alma



O Rapport sublime e a empatia no nível superior.
A Psicosfera e a soma dos ideais vibratórios.
Capacidade de conectar consigo próprio de forma profunda e verdadeira. 
Identificando nossos sabotadores internos e nossos eneatipos.
Frequência vibratória e poder de influência
Teoria da evolução psicológica humana.
O que impede e atrasa o amadurecimento emocional e espiritual de cada indivíduo?
O programa parental e condicionamento cultural visto por outro paradigma.
O que sustenta os padrões arraigados e a relação entre Pactos, Crenças, Padrões e Hábitos.
Estágios universais x Fases universais da evolução humana.
Espiral dinâmica e a evolução das visões de mundo.
Os 7 estágios do desenvolvimento psicológico e a relação com a constituição septenária.
Os caminhos desafiadores da estabilidade interna (Mente, Corpo e Alma)
Os seis vetores de consciência x os seis modos evolutivos de tomada de decisão.
Identificar a interferência dos 4 quadrantes na consistência e sustentabilidade de nossas mudanças.
Os 7 níveis da conexão humana e a capacidade de LER PESSOAS.
Platôs de maturidade e  desenvolvimento da complexidade mental.
Ondas cerebrais em cada nível de conexão
O Ser Humano e sua guerra interior. (Pandavas x Kuravas)

Conteúdo Programático 
Teórico &Vivencial.



Quem ministra?



O Workshop foi elaborado com base na soma de mais de 26 anos de experiência 

profissional. Com fundamentação teórica profunda e consistente. 

Ministramos centenas de workshops comportamentais e temos mais de 8000 horas de 

treinamento presencial em mais de 400 cidades,

totalizando 2100 eventos em todo o Brasil.

Diretor Presidente da Face a Face Treinamento Humano, Presidente do Conselho da SBP-

Sociedade Brasileira de Palestrantes, Professor  do Pós-MBA em Inteligência Emocional na  

Universidade La Salle Business, Psicoterapeuta, Educador, Palestrante e Consultor de 

Desenvolvimento Pessoal e Profissional, especialista em desenvolvimento humano com 

formação em análise comportamental, Dinâmica de Grupos, Educação em valores 

Humanos, Psicologia Transpessoal, Filosofia Clássica, PNL e Eneagrama. Master em PNL 

(Brasil e Argentina), Especializado em Dinâmica de Grupo (Berkeley-California/USA), 

Aperfeiçoamento de Educação em Valores Humanos (Whitefield-Karnataka/Índia), Curso 

Ciências da Espiritualidade (Puttaparti-AndhraPradesh/Índia). 

Wilson Calé



“Motivar equipes 
é fácil. O grande 
desafio é tocar o 

coração das 
pessoas e gerar 

mudanças efetivas 
e duradouras de 

dentro para fora.”

Wilson Calé
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Serão 8 horas de imersão com um dos mais requisitados

especialistas em Desenvolvimento Humano do Brasil. 

Será entregue apostila teórica e Certificado de participação.



Dicas úteis:

Se achar conveniente deixe seu veículo estacionado 

dentro do Shopping Praia de Belas. 

(fica a 50 metros da Simplify)

Outra sugestão: Tem um bom restaurante ao lado da 

Simplify. Restaurante Themis. 

Pode almoçar tranquilamente por ali antes do evento.

Procure chegar na Simplify com 30 minutos de 

antecedência. (13h)

Av. Bastian, 121 Menino Deus- POA.



Investimento: R$ 880,00
Desconto de 50% 

para membros da 

R$ 440,00 em até 4x

OPÇÃO 1-
DÉBITO EM CONTA CORRENTE

LEMOS, VERISSIMO & CIA LTDA
CNPJ 04 188 068 0001 0-5

AGÊNCIA 0159
CONTA 061 29-0

OPÇÃO  2-
Parcelamento pelo Pag Seguro

No Site de Wilson Calé
www.wilsoncale.com.br

Em até 04 x



E se você virasse ESPECIALISTA em EMPATIA? 

O que mudaria em suas RELAÇÕES? 

Com o Psicoterapeuta 

Wilson Calé


