O SÍMBOLO DA
TRANSFORMAÇÃO

IENEAGRAMA

transformando pessoas
pelo mundo

Estados
Unidos

Portugal

Somos especialistas em Eneagrama, uma
ferramenta que pode representar qualquer
processo dinâmico e sistêmico. Ou seja,
todos nós e todos os processos, sejam
eles colaborativos, individuais, pessoais ou
profissionais, podem se beneficiar dessa
ferramenta.
Dentre seus usos, o IEneagrama aplica a
ferramenta na compreensão da personalidade
humana e na gestão de projetos.

Paraguai

Argentina

Brasil

Uruguai

Através do Eneagrama da Personalidade e
Eneagrama Avançado, proporcionamos uma
transformação profunda e duradoura de
atitudes, emoções e pensamentos.
E, através do Eneagrama Processual, utilizado
na gestão de projetos, possibilitamos a
transformação de processos e a eficácia dos
resultados.
Nosso objetivo é possibilitar que mais pessoas
ao redor do mundo possam utilizar essa
ferramenta para transformarem suas vidas e
negócios. Venha fazer parte desse movimento
conosco.
ieneagrama.com.br

O ENEAGRAMA

Para nós o Eneagrama
é o símbolo da
TRANSFORMAÇÃO.
Transformação pessoal.
Transformação profissional.
Transformação social.
Transformação de vida.
Em nossos estudos e treinamentos, utilizamos
o Eneagrama como um mapa. Diante da sua
profundidade e da sua extensa aplicabilidade,
tornamos-nos especialistas em Eneagrama
e, através dele, queremos proporcionar a
verdadeira mudança.
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Unimos o Eneagrama a um conjunto de técnicas
e vivências para a gestão emocional, de
projetos, processos e para o desenvolvimento
pessoal e profissional.
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Quando compreendemos o funcionamento
desse mapa e a profundidade que dele
conseguimos extrair, não há como negar a
veracidade do Eneagrama.
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Como nós
podemos te ajudar?
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PROGRAMAS
ABERTOS
Extensivo
módulos semanais,
uma vez por semana.
Intensivo
sessões adaptadas.

SOLUÇÕES
CORPORATIVAS
In Company
treinamento
aplicado para grupos
empresariais.

SEMINÁRIOS,
PALESTRAS
E WORKSHOPS
Formato aberto ou in
company de acordo com
a necessidade do cliente.

Nas próximas páginas, conheça melhor nossas soluções e o que podemos fazer por você.
ieneagrama.com.br

O Eneagrama da
Personalidade possibilita o
entendimento de questões
conscientes e inconscientes
de nossa personalidade. É
um curso de caráter prático,
construído com base em
referências conceituais e
atividades vivenciais que
possibilitam a associação
às atividades do dia a
dia na vida pessoal e
profissional. A abordagem
e metodologia exclusiva
de nosso treinamento,
além de propiciarem a
compreensão do papel de
protagonista, aumentam
o autoconhecimento e
propiciam a identificação dos
pontos fortes, apresentando
técnicas e dicas para
desenvolvê-los.

Eneagrama
TREINAMENTO
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Conflito

EU

para se conhecer

Quando EU
me conheço:

Quando conheço
os OUTROS:

Quando me
DESENVOLVO:

Aceitação
Compreendo e aceito tanto os meus
pontos fortes quanto os fracos;

Empatia
Aceito os diferentes perfis, pontos
de vista e contribuições;

Liderança inspiracional
Inspiro e faço uma melhor
gestão de pessoas;

Confiança de si
Estou pronto tanto para as situações
positivas quanto para as negativas
que acontecem na vida;

Flexibilidade pessoal
Faço uma análise saudável de
situações, contribuindo para
decisões maduras e baseadas na
realidade;

Comunicação clara e eficaz
Sou assertivo para expressar
ideias, opiniões e sentimentos;

Tomar decisões melhores
Estou em contato com minhas
emoções e sou capaz de acessá-las,
agindo de forma mais consciente;

Melhoria nos relacionamentos
Desenvolvo relações de confiança;

Maior autocontrole emocional
Consigo antecipar e evitar
esgotamentos emocionais;

Limites emocionais
Compreendo o funcionamento da
motivação e como ela muda de
indivíduo para indivíduo;

Controle de estresse
A partir do meu estilo emocional, analiso
as estratégias mais adequadas para
manter o equilíbrio de forma inteligente.

Gerenciamento de conflitos
Engajo as pessoas ao meu redor, de
maneira que sejam obtidos ganhos
de relacionamento e cooperação.

Gestão de crises
Lido melhor com crises pessoais
e profissionais;
Melhor desempenho profissional
Reconheço as estratégias para
aumentar o desempenho a partir
do perfil de personalidade;
Habilidades interpessoais
Obtenho mais das pessoas
com as quais trabalho e atinjo
melhores resultados com
menos esforço.

CONTEÚDO DO PROGRAMA
SESSÃO 1
Introdução ao Eneagrama
da Personalidade
• Histórico do Eneagrama
e a metodologia do IEneagrama
• Os 3 Centros de Inteligência:
Emocional, Teórico e Ativo
• Desequilíbrio dos 3 Centros
de Inteligência:
Dominante | Reprimido | Apoio
• Hierarquia das 9 emoções humanas
• Radar instintivo de cada padrão de
comportamento
• Motivação básica dos Tipos
• Os 4 Elementos da Motivação
SESSÃO 2
Os Emocionais
• Tipo 2
Desequilíbrio dos centros
• Tipo 3
Vício | Radar | Motivação Básica
• Tipo 4
• Subtipos: Preservação | Sexual | Social
• Características positivas e negativas de
cada padrão de comportamento
SESSÃO 3
Os Teóricos
• Tipo 5
Desequilíbrio dos centros
• Tipo 6
Vício | Radar | Motivação Básica
• Tipo 7
• Subtipos: Preservação | Sexual | Social
• Características positivas e negativas
de cada padrão de comportamento
SESSÃO 4
Os Ativos
• Tipo 8
Desequilíbrio dos centros
• Tipo 9
Vício | Radar | Motivação Básica
• Tipo 1
• Subtipos: Preservação | Sexual | Social
• Características positivas e negativas
de cada padrão de comportamento

SESSÃO 5
Autoidentificação
• Mapeamento da hierarquia das emoções
• Coaching individual
• Ampliação do nível de consciência
SESSÃO 6
Neutralização
• Formação do padrão de comportamento
• Diferenciação entre a personalidade
e a essência
• Eneagrama da neutralização
do vício emocional
SESSÃO 7
Intensificação
• Eneagrama da intensificação do vício
• Motivos de estresse de cada perfil
• Reações por consequências do estresse
• Como lidar e motivar cada Tipo
SESSÃO 8
Virtudes
• Relações pessoais e profissionais entre
os perfis
• Resultados obtidos com
o autoconhecimento
• Eneagrama das virtudes e resgate
da essência

Você contará com:
• Manual do participante;
• Trainer altamente qualificado;
• Equipe de apoio;
• Consultoria individual;
• Certificado de conclusão.

Carga horária
Extensiva: 28h/aula
8 sessões com 3 horas e 30 minutos de duração
cada uma, uma vez por semana.
Intensiva: 22h/aula
Sessões adaptadas.
ieneagrama.com.br
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PROFUNDIDADE

O Eneagrama Avançado
possibilita o entendimento
de questões inconscientes
da formação do padrão
de comportamento e,
consequentemente, de nossa
personalidade. É uma imersão no
autoconhecimento, construído
com base em referências
teóricas de Reich, com atividades
vivenciais que possibilitam
a associação às vivências do
passado, como a influência do
meio em seu desenvolvimento
e a maneira pela qual isso se
reflete atualmente no dia a dia
da vida pessoal e profissional.
É um treinamento exclusivo
e com uma abordagem e
metodologia própria para
propiciar a compreensão a
identificação de questões mais
profundas na vida de cada um.

Conflito

ENTENDER A
FORMAÇÃO

Quando eu
ENTENDO

Quando compreendo
as CONSEQUÊNCIAS

Quando me
DESENVOLVO

Passo a ter uma maior
compreensão de:

Passo a entender:

Passo a trabalhar questões
como:

• Como foi o desenvolvimento
da minha personalidade;

• O porquê de algumas atitudes
inconscientes se repetirem
durante toda a minha vida;

• Como são as primeiras
interpretações de um bebê;

• Quais os desafios do meu
perfil;

• Quais são as minhas
expressões corporais;

• Conflitos de relacionamento e

• Como cada um dos 9 perfis
reage à influência do meio;

• Quais as influências externas
na construção do meu ser;

• Qual é o fluxo de energia
no meu ser.

• Como mudar o fluxo de energia
e ter maior autocontrole.

a influência do meio;

• A forma como me expresso e
me comunico com as pessoas;
• Consigo identificar melhor os
perfis das pessoas com quem
me relaciono;
• Me torno mais empático ao
entender que todos temos
“bagagens” do passado;
• Posso mudar atitudes que
antes eram inconscientes e
melhorar meus relacionamentos;
• Melhoro meu desempenho.

CONTEÚDO DO PROGRAMA
SESSÃO 1
Introdução às Teorias Reichianas
• Bases energéticas e corporais Reichianas
• Os 7 anéis corporais
• Leitura do sistema nervoso autônomo
• Personalidade, caráter e consciência
• Desenvolvimento do ego infantil
SESSÃO 2
Fases do desenvolvimento do ego
• Defesa Esquizóide
• Defesa Oral Repressiva
• Defesa Oral Insatisfeita
• Defesa Passiva
SESSÃO 3
Fases do desenvolvimento do ego
• Defesa Masoquista
• Defesa Rígida
• Defesa Psicopática
• Autoidentificação das fases
SESSÃO 4
As 9 emoções segundo o IEneagrama
• A relação entre as fases do desenvolvimento com os 9 Tipos do Eneagrama
• A relação entre as fases do desenvolvimento com os instintos preservação, sexual e social
• A relação entre as fases do desenvolvimento com a hierarquia das emoções
• Processo de identificação dos 9 Tipos
SESSÃO 5
Os Eneagramas
• Instintos
• Neutralização e intensificação dos vícios
• Ideias fixas e superiores
• Virtudes

Você contará com:
• Manual do participante;
• Trainer altamente qualificado;
• Equipe de apoio;
• Consultoria individual;
• Certificado de conclusão.

Carga horária
Imersão: 35h/aula.
5 sessões com 7 horas de duração cada uma,
durante 5 dias consecutivos.

ieneagrama.com.br
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Conflito

O Eneagrama Processual
possibilita o entendimento
de questões conscientes na
construção de projetos de
sucesso. É um treinamento
inovador e de caráter prático,
construído com base no
Eneagrama Processual e em
referências conceituais do
Eneagrama da Personalidade,
as quais possibilitam
o desenvolvimento de
projetos mais conscientes
e assertivos. Os conceitos
e processos propostos em
nosso treinamento darão as
ferramentas e a orientação
de que o mundo corporativo
necessita.
Imagine o poder
transformador de aliar o
propósito de sua empresa ao
propósito de suas lideranças.
Qual seria o resultado dessa
transformação?

PROJETO

Meu
PROJETO:

REALIZAÇÕES
do projeto:

Descobrindo o
PROPÓSITO:

• Construção de projetos

• Fechar projetos no prazo e

Liderança inspiracional,

dentro do orçamento;

desenvolvendo relacionamentos
que apoiem o meu sucesso e o da
empresa;

conscientes;

• Aplicar a inteligência emocional
à gestão de projetos;
• Compreender cada ponto de
um projeto e as necessidades reais
de cada um deles;
• Mudar o modo como interage
com as pessoas que trabalham com
você;
• Mapear os pontos fracos de
meu projeto e equipe, evitando
que causem danos e diminuam
produtividade;
• Tomada de decisão mais rápida,
alinhada com as reais necessidades,
visando a um projeto de sucesso.

• Incluir processos
assertivos na empresa;
• Projetos mais agradáveis,
previsíveis e bem-sucedidos;
• Capacidade de reconhecer

ou antecipar os conflitos
e lidar com eles antes que
estraguem o projeto;
• Comprometer a equipe
com resultados e motivá-la a ir
em busca de um propósito em
comum.

• Habilidade em implementar
projetos eficazes e trabalhar bem
com sua equipe, atingindo melhores
resultados com menos esforço;
• Conexão entre minha consciência
emocional e meu sucesso;
• Compreender o ciclo de um
projeto dentro da organização,
desde a elaboração até a avaliação
dos resultados;
• Autoconhecimento para que
conheça meu estilo de liderança,
modelo de atuação alinhado com o
propósito da empresa.

CONTEÚDO DO PROGRAMA
SESSÃO 1
Introdução ao Eneagrama
Processual
• Escolhas passivas e ativas
• Personalidade e essência
• Os 9 desejos e vontades
• Personalidade e essência
• Unificação
• Eneagrama Processual
• Ciência do símbolo
• Os 4 elementos do processo
• Os centros, as etapas, os
movimentos e os níveis
SESSÃO 2
Etapas do projeto
• Teóricas 1 e 2
• Subcentros
• Diagnóstico | Planejamento
• Movimentos
• Estratégico | Tático
SESSÃO 3
Primeiro intervalo
• Teórica 3
• Subcentro
• Indivíduo
• Movimentos
• Intervalo
SESSÃO 4
Intensificando Vício
• Dificuldades emocionais
• Intensificação do ego
• Ideias fixas

SESSÃO 5
Etapas do projeto
• Ativos 4 e 5
• Subcentros
• Estrutura | Aprimoramento
• Movimentos
• Operacional | Operacional

SESSÃO 9
Terceiro intervalo
• Emocional 9
• Subcentro
• Propósito
• Movimentos
• Intervalo

SESSÃO 6
Segundo intervalo
• Ativo 6
• Subcentro
• Transformação
• Movimentos
• Intervalo

SESSÃO 10
Virtudes
• Conquistas emocionais
• Conciliação do ser e a vontade
• Desenvolvendo virtudes

SESSÃO 7
Neutralizando Vício
• Facilidades emocionais
• Neutralização do ego
• Ideias superiores
SESSÃO 8
Etapas do projeto
• Emocionais 7 e 8
• Subcentros
• Visão | Resultado
• Movimentos
• Tático | Estratégico

SESSÃO 11
Novo ciclo
• Apresentação do projeto
• Propósito
• Um novo Eneagrama
SESSÃO 12
Encerramento
• Projeto
• Realização
• Significado

Você contará com:
• Manual do participante;
• Trainer altamente qualificado;
• Equipe de apoio;
• Consultoria individual;
• Certificado de conclusão.

Carga horária
Extensiva: 42h/aula.
12 sessões com 3 horas e 30 minutos de
duração cada uma, uma vez por semana.

ieneagrama.com.br

CLIENTES E PARCEIROS

ieneagrama.com.br

Eu sou o Eneagrama
Eu sou um símbolo que encerra conhecimento e poder
Represento os processos cíclicos de transformação
Posso ajudá-lo a ver de dentro e fora de si mesmo.
Eu sou o Caminho
Indico o caminho da transformação e do desenvolvimento
harmonioso do Homem.
Eu sou uma Ferramenta
Sou ferramenta universal para a resolução de problemas
relativos ao ser e à ação.
Eu sou Um
Represento a unidade na multiplicidade, a unidade cíclica
ou recorrente, o tempo e a eternidade. Sempre sugiro
transformação.
Eu sou Completo e Sem Fim
Tenho muitos níveis e muitas dimensões. Quanto mais você
procurar, mais vai encontrar!
Eu sou Espiral e Transcendental
A cada fim corresponde um novo início.
Eu sou Dinâmico
Sou o próprio movimento, e sou mais que movimento.
Represento todos os processos que se mantém por
autorrenovação.
Eu sou a Verdade
Mesmo que hoje você não me compreenda inteiramente, é
possível que sinta – não em sua mente, mas em seu coração
Eu sou o Símbolo da Transformação.
Eu sou IEneagrama.

Entre em contato conosco
e descubra mais sobre o
IEneagrama. E sobre você.

ieneagrama.com.br/franquias

Adaptação do livro “Eneagrama o Símbolo de tudo e todas as coisas” - Nathan Berner

ieneagrama.com.br

O SÍMBOLO DA TRANSFORMAÇÃO

ieneagrama.com.br
Ieneagramabr
@instituto_eneagrama
institutoeneagrama

