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Quando você está pronto, o mestre aparece.
Será mesmo? Ou será que quando estamos vivendo mais atentos, mais presentes, qualquer
pessoa, interagindo conosco ou não, pode ser um mestre?
O mais importante é observar o mundo a nossa volta e aprender com as nossas próprias
experiências e com as daqueles que nos cercam, com os nossos erros e com os dos outros.
Podemos tirar lições proveitosas se considerarmos mestres até aqueles que de alguma
maneira nos prejudicaram ou nos desafiaram. Sendo assim, também nos tornamos mestres
daqueles com quem interagimos e fazem parte o nosso convívio.

Uma História que poderia ser a sua
O livro O Homem Que Lia Pessoas é uma história que poderia ser a sua. Nela, Gabriel vivencia
uma nova experiência de vida por meio de uma pessoa que surge em sua vida
inesperadamente, modifica os seus conceitos e lhe mostra uma nova visão de mundo.
Com este livro você pode melhorar seus relacionamentos e também descobrir mais sobre si.
No mundo de hoje a informação é acessível a todos e aquele que detém o maior número de
dados de qualidade é aquele que passa a ter um maior conhecimento de si e do meio onde
vive.
Considerar este livro um mestre ou apenas um entretenimento só dependerá de você. Em
ambos os casos ele alcançará em você algo que já pode ter
desejado um dia: ser alguém que conhece melhor as pessoas,
interage com mais presença e observa mais seus interlocutores.
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Sobre o autor:
Acácio Ventura – Empresário, Engenheiro, Master Practitioner em
Programação Neurolinguística, Palestrante na área de Desenvolvimento Pessoal com mais de
1.000 palestras por todo o Brasil, escritor e amante da literatura. Seu trabalho como
palestrante e a observação do público que o assistia o levou a muitas indagações sobre
comportamentos e após 18 anos de notas e análises ele pôde escrever O Homem que lia
pessoas, onde demonstra como pequenas ações diárias podem trazer grandes resultados.
Seja o Melhor Você é a segunda obra do autor. Seu primeiro livro Os Guardiões da Terra - A
Herança de Altéria é uma obra de Ficção que começa a decifrar alguns enigmas da
humanidade. Seu terceiro livro Seja o Melhor Você ele demonstra como pequenas ações
diárias podem trazer grandes resultados.
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