
Formação Online e
Presencial em Eneagrama

Aprenda tudo sobre essa ferramenta capaz de identicar
os 9 eneatipos de personalidade, um guia para orientar
sobre a nossa jornada de crescimentoo pessoal,

prossional, psicológico e espiritual.

Como isso
funciona?

1 Entenda de forma extremamente profunda como promover
o seu autoconhecimento e o seu desenvolvimento. 

2 Encontre caminhos para desenvolver relacionamen-
tos muito mais saudáveis e resultados positivos.

3 Seja capaz de promover e propor ferramentas e estraté-
gias de evolução para seus clientes, sua família, seus 
colegas de trabalho, seus pares e sua equipe.



Domine suas ações e
seus comportamentos

Que buscam maneiras e ferramentas
que ajudem a entender como lidar e
apoiar no desenvolvimento de seus
lhos uma vez que já foi detectado o
Eneatipo deles.

Pais

Que buscam entender o padrão
comportamental da pessoa amada
e assim apoiá-la no seu desenvolvi-
mento através de um profundo
trabalho de empatia, acolhimento
e aceitação.

Marido e Esposa

Que visam potencializar os resulta-
dos em suas equipes entendendo as
crenças e as motivações que movem
o colaborador. Além de buscar o SEU
desenvolvimento como líder através
das echas de evolução.

Líderes

Que visam turbinar os seus negócios
buscando potencializar suas virtudes,
entender a mente e os comportamen-
tos de cada cliente e assim criar as
estratégias adequadas para promover
vendas de resultados.

Empreendedores

Que trabalham com desenvolvimento
do potencial humano, utilizando do
Eneagrama como uma nova aborda-
gem complementar ao trabalho tera-
pêutico (agregando ao trabalho da
PNL, da Hipnose e do Coaching).

Terapeutas e Coaches

É para você que deseja entender
tudo isso e quer aprender como
elevar a sua consciência até a sua
essência.

Você

Está esperando o que para garantir sua formação?



Mas, o que
é Eneagrama?
É uma formação completa abordando os Eneagramas 1, 2 e 3 em
todos os aspectos relacionados.

Quem
pode fazer?
Toda e qualquer pessoa que deseja abandonar hábitos indesejáveis,
e também para quem deseja se tornar um prossional da área.

Qual modelo
será abordado?
O nossas formações possuem o mais alto nível de conhecimento e
prática, aplicado pelos nossos professores, para te ensinar os mais
avançados conteúdos de Eneagrama.

PESSOALMENTE você irá crescer. Irá expandir a sua consciência de
modo a sair do “piloto automático” da mente. Terá mais estado de
presença, maior segurança, mais controle e mais conforto emocional.

PROFISSIONALMENTE você irá potencializar seus dons, talentos
com o alinhamento da sua missão. Terá mais foco, determinação
e controle emocional frente aos desa os do mercado corporativo.

São pelo menos 2 níveis de resultados!



Módulo 1 - Eneagrama das Personalidades

– História e Origem da Mandala Sagrada
– O Símbolo e as Leis Universais
– Os Centros Energéticos de Inteligência
– Os 9 Pers de Personalidade
– O Mapa da Psique
– – Os Mecanismos de Defesa
– As Ideias Santas e as Fixações
– As Virtudes e as Paixões

Módulo 2 - Eneagrama dos Instintos, Asas e Flechas

– Os Subtipos no Eneagrama
– As 27 Variantes Instintivas
– Instinto Autopreservação (9 eneatipos)
– Instinto Sexual (9 eneatipos)
– Instinto Social (9 eneatipos)
– – Instinto Dominante e Reprimido
– Asas: Variantes Laterais
– As Asas Dominantes
– As Asas Reprimidas
– Os Movimentos de Flechas
– Além dos 9 Eneatipos
– Eneagrama dos Processos
– O 4º – O 4º Caminho de Gurdjie
– A Jornada do Herói no Eneagrama
– A Jornada de Transições de Identidade no Eneagrama
– PNL & Hipnose no Eneagrama
– Os 9 Raios de Evolução
– Experimentando os 9 Arquétipos
– Vivência Corporal, Energética e Espiritual na Mandala
– Flechas de – Flechas de Integração e Desintegração
– Flechas de Impulso e Desa o
– Resgate da Criança Ferida

Conteúdo
programático:



Módulo 3 - Eneagrama dos Níveis de Consciência

– Evolução do Ego à Essência

– A Expansão da Consciência

– Transpesssoalidade e Transcendência

– Os 9 Níveis de Consciência

– A Faixa Saudável (9 eneatipos)

–– A Faixa Média (9 eneatipos)

– A Faixa Não-Saudável (9 eneatipos)

– Desbalanceamento dos Centros de Inteligência

– Resgate dos Centros Desbalanceados

– Coaching com Eneagrama

Conteúdo
programático:


