MALCOLM MONTGOMERY: Paixão, Poesia e Êxtase
A Palestra:
A Palestra trabalha a paixão como instrumento motivacional que conduz a vida. Paixão
pela vida, pelo trabalho, pelas metas, pessoas e a si mesmo. A Palestra tem ilustração de
slides e o acompanhamento musical do Dr. Malcolm Montgomery que cantará canções
referentes a este assunto.
A Palestra tem como público alvo mulheres e homens de uma idade que varia dos 15 aos
melhores anos da vida de cada participante do evento, não existe limite mínimo e nem
máximo de idade para acompanhar a palestra.
Duração: 1 hora e 30 minutos.

Perfil do Público: Homes e Mulheres, sem restrição de idade.

Estrutura:
O Dr. Malcolm Montgomery, junto com seu violão e acompanhado de um tecladista,
controi uma viajem musical onde procura descobrir as paixões escondidas. São músicas
de conhecimento público: de Toquinho a Beatles, passo a passo a palestra vai se
moldando junto ao conjunto de imagens criadas e clipadas especialmente para estimular
e crescimento motivacional e a pai≈ão pessoal, paixão pela vida e pelo trabalho
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Opinião do Autor:
“Quando fui convidado para falar sobre esse tema pensei:

Se fosse abrir todos os conceitos e explicações racionais sobre esse sentimento poderia
causar um efeito desastroso na platéia.
– Lá vem o cara querendo explicar o inexplicável!
Talvez expressando o que cada um de nós viveu, vive ou viverá no tema posso contribuir
mais no sentido de mobilizar nossos sentidos e quem sabe sairmos daqui mais
apaixonados.
Segundo um grande amigo de faculdade eu era apaixonado pelos 3 Ms. Mulher, Música
e Medicina e nessa ordem:

A vida nos ensina que quando equilibramos amor, trabalho e lazer somos mais felizes
pois estamos contabilizando significados, engajamento na comunidade, ou seja,
“cidadania” e prazer.
O prazer de viver com projetos, porque o orgasmo vem pelo processo: prazer de viver, e
não só com o compromisso com ele.
Assim mulher, música e medicina está em sintonia com amor, trabalho e lazer e amor
trabalho e lazer em sintonia com significado (projetos), prazer e engajamento.
Usamos imagens, músicas, violão e piano ao vivo desenvolvendo na platéia
sentimentos, memórias e sonhos futuros.
Discorrer sobre paixão e trabalho, paixão e cidadania e paixão e relacionamentos,
sempre mobilizando o auditório no sensorial.”
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