ENEAGRAMA NO SUCESSO PESSOAL: “Quem conhece os outros é sábio; quem conhece a si mesmo é
iluminado”. Lao Tzé

AFINAL... O QUE É E PARA QUE SERVE O ENEAGRAMA?

Só saberá o que é o Eneagrama quando o vivenciar, se autoidentificar e descobrir quem você é na sua
essência, suas paixões e traços de sua personalidade.
Com o autoconhecimeto dos traços principais de sua personalidade, secundários, subtipos e asas, você
poderá melhor administrar seus excessos emocionais, através da expansão de sua consciência sobre
suas competências emocionais. Você descobrirá quem realmente é na sua essência, qual a sua
identidade interior e como suas características positivas e negativas de sua personalidade, o tornam uma
pessoa única e apenas diferente dos outros.

 SABE PORQUE EM MUITAS FAMÍLIAS ALGUÉM É CONSIDERADO A OVELHA NEGRA??
Descubra através deste sistema fantástico e simplificado do desenvolvimento humano que é o
Eneagrama, que o padrão se sua “ovelha negra” é apenas um padrão comportamental com
características específicas que os outros não compreendem e que em risco ou estresse aflora e fica
sequestrado por suas fraquezas emocionais ou vícios emocionais.

 VOCÊ TEM CONSCIÊNCIA DO IMPACTO NOS OUTROS DE SEU DESCONTROLO EMOCIONAL?
VOCÊ TEM DIFICULDADE EM CONTROLAR SUAS EMOÇÕES? EM QUE SITUAÇÕES VOCÊ SE
DESCONTROLA? SE SENTE SEQUESTRADO PELO SEU MEDO? COMO É SUA LIDERANÇA?
Esta e muitas outras perguntas são a razão de tanto sucesso do Eneagrama, como ferramenta
transformadora da postura de pessoas que não entendem suas próprias reações e as dos outros, quer
seja na família e amigos, quer no trabalho. Se você é um gestor e gostaria de se tornar um Lider de
verdade, então o Eneagrama vai ajudar a se tornar um líder melhor, através do respeito e compreensão
para com as diferenças dos membros de sua equipe, facilitando e harmonizando relacionamentos.

 VOCÊ QUER ACABAR OU REDUZIR A FOFOCA EM SEU LOCAL DE TRABALHO, SUA FAMÍLIA
OU SUA EMPRESA?
O fato de o Eneagrama nos levar a uma profunda percepção sobre quem somos, porque somos tão
diferentes e porque os seres humanos brigam apenas porque são diferentes, ajuda a eliminar
questionamentos bobos e fofocas que nos sequestram em nossa “caixinha”, que quando vista de fora é
bem diferente!!!! Perceba sua nova visão da realidade pela “caixinha” dos outros!
“Se desafie a descobrir o Eneagrama e o poder da Autoidentificação para enxergar quem você é por
dentro e como controlar seus excessos, para melhor compreender os outros, melhorando assim a
comunicação e os relacionamentos na vida pessoal e profissional!”
Manuel Cortez

