
08 e 09 de Julho de 2017



Se você tivesse a chance de ter um final de semana 

incrível só pra você, com pessoas extraordinárias, em 

um lugar maravilhoso, o que você faria? 



Você sabe o que é Eneagrama?

O Eneagrama é um sistema que nos 

permite conhecer as nove essências 

e identificar as múltiplas 

personalidades, e desta forma, pode 

ajudar no caminho de 

autoconhecimento de cada 

indivíduo, contribuindo para o seu 

sucesso pessoal em todos os âmbitos 

(afetivo, profissional, espiritual), além 

de promover uma melhora 

significativa na comunicação e nos 

relacionamentos.

Ao aprender mais sobre o 

funcionamento dos centros de 

inteligência de cada perfil 

(mental, emocional ou instintivo) 

é possível verificar padrões e 

hábitos associados e encontrar 

dentro dessa sabedoria um 

caminho de evolução por meio 

da auto compreensão e do 

autodesenvolvimento.



O símbolo do Eneagrama e os 9 tipos de 

personalidade associados a ele têm raízes 

antigas. Essa sabedoria já era utilizada há 

mais de dois mil anos como forma de 

desenvolvimento psico-espiritual.

Nos dias de hoje, grandes organizações 

no mundo inteiro, como Disney, Boeing, 

Embraco, Toyota e muitas outras, já 

utilizaram essa ferramenta como 

desenvolvimento de pessoas e liderança.



Ao expandir a consciência com a ajuda do Eneagrama 

e da Meditação, podemos exercer melhores escolhas 

ao invés de nos engajar automaticamente em padrões 

de pensamento, emoção e comportamento repetitivos 

e inconscientes. 

Ao aprender e perceber sobre o que habitualmente nos 

move e sobre o desvio da energia interior, podemos 

observar mais a nós mesmos, com mais precisão e 

amorosidade, desenvolvendo a autoconsciência. 



Quem é Você de Verdade?

Conectamos as práticas de 

autoconhecimento do eneagrama 

com as práticas de mindfulness

(atenção plena), com o objetivo de 

proporcionar aos participantes uma 

experiência profunda e prazerosa 

de autoconhecimento e de 

reconexão com a sua essência.

Descubra seu potencial e 

desvende as máscaras da 

personalidade que impedem de 

ver quem você realmente é! 



Neste curso, poderemos encontrar respostas para as seguintes questões:

• Como posso se relacionar e lidar melhor com as pessoas?

• Como posso entendê-las e fazer-se ser melhor compreendido?

• Por que sinto dificuldades em comunicar minha visão com outros?

• Por que tenho dificuldades de fazer com que as pessoas enxerguem meu ponto de vista?

• Quais são as chances de alcançar uma convivência mais satisfatória e produtiva nos meus relacionamentos?

Este conhecimento nos ajuda a ganhar uma melhor compreensão sobre nós mesmos bem como de nossos 

colegas de trabalho, familiares e amigos, resultando em melhora prática na qualidade dos relacionamentos.



“Uma experiência d e reencontro com 

você mesmo e com sua essência!”

Patricia Calazan s 



O programa será realizado de forma intensiva em um 

final de semana, onde os participantes vivenciam esta 

experiencia de reencontro com sua essência, com o 

objetivo de identificar quais padrões estão mais 

presentes e de que forma elas nos influenciam tanto                                                        

positiva como negativamente.

Utilizaremos uma linguagem prática de fácil 

compreensão e aplicação tanto na vida profissional 

quanto na vida pessoal. 

Os processos são totalmente vivenciais e 

participativos, permitindo uma rápida assimilação para 

utilização e busca de resultados no dia a dia.

Sobre 

o curso



Programação

do curso

• Apresentação do Eneagrama e seus principais conceitos e utilizações 

práticas no dia a dia

• Detalhamento dos 9 tipos de personalidade do Eneagrama e suas 

características: instintivas, emocionais, mentais e motivacionais

• Explicação sobre as principais diferenças dos subtipos para facilitar a 

auto identificação pelos participantes

• Exercícios para percepção e desenvolvimento dos 3 centros de 

inteligência: mental, emocional e instintivo

• Painéis de entrevistas vivenciais para aprendizagem do conteúdo

• Reconhecimento do seu tipo no Eneagrama e seu aprofundamento

• Práticas de Mindfulness (atenção plena) direcionados a cada tipo de 

personalidade, para seu desenvolvimento pessoal

• Meditações para cada tipo de personalidade com o objetivo de 

reconexão com a sua essência



Benefícios 

do curso

• Compreender melhor seus padrões e tendências de personalidade

• Entender melhor a maneira de pensar das pessoas

• Melhora significativa na sua comunicação e nos seus relacionamentos

• Identificar e gerenciar o estresse e a ansiedade

• Interromper as reações automáticas do ego

• Criar caminhos de crescimento pessoal e profissional, para reconexão e 

alinhamento com sua essência



Facilitadora

Fundadora da Torus Desenvolvimento Humano. Life e

executive coach, trainer e consultora em

desenvolvimento humano. Possui diversas formações e

conhecimentos na área do desenvolvimento humano,

como: Programação Neurolinguistica, Eneagrama,

Hipnose Clássica e Ericksoniana, Rebirthing (Respiração

Consciente), Meditação, Constelação Sistêmica, etc.

Terapeuta Holística CRTH-BR 2247 registrada pela ABRATH.

MBA Administração com Ênfase em Gestão pela FGV

Fundação Getúlio Vargas.

Possui 17 anos de experiência em ambiente corporativo

nas áreas de relacionamento com clientes, processos e

qualidade. Escritora do livro: Mindfulness: 100 cartas com

exercícios para atenção plena e redução do estresse
Patricia Calazans

https://www.sympla.com.br/jornada-de-autoconhecimento-com-eneagrama__138612


Facilitador

Coach, com formação em Personal & Professional

Coaching e Líder Coach pela Sociedade Brasileira de

Coaching. Especialização em Coaching Financeiro

pela escola Roberto Navarro de Coaching Financeiro.

Especialista em Eneacoaching – Coaching com

Eneagrama, pela escola Kristian Paternhan. Certificado

EPTP (Eneagram Professional Training) pela UP9.

Formação em Hipnose Condicionativa e Ericksoniana.

Gestor, pós-graduado em Gestão de Pessoas.

Professor de Eneagrama, ministrando turmas no Brasil

desde 2009. Professor universitário na Uniasselvi no curso

de Gestão Comercial e Processos Gerenciais.

Silvonei Sonntag

https://www.sympla.com.br/jornada-de-autoconhecimento-com-eneagrama__138612


Apoiadora

Especialista em Comunicação e Idiomas, com ampla

experiência em treinamento e consultoria linguística para

grandes empresas e tradução para jornais, revistas e sites

como a Editora Abril, Folha de São Paulo entre outros.

Formada em English Language Arts pela Hunter College, da

City University of New York, e cursos de tradução pela NYU.

Apaixonada pelo autoconhecimento, realizou cursos na

área de desenvolvimento pessoa, como: Programação

Neurolinguística, Neurociência e Física Quântica na Prática

(Programa Recalculando a Rota) e terapias alternativas e

outras ferramentas holísticas como: Florais Brasileiros de Joel

Aleixo, Radiestesia, Astrologia e Runas.
Simone Palma

https://www.sympla.com.br/jornada-de-autoconhecimento-com-eneagrama__138612


Pousada Vila Tamarindo

O curso será realizado em Florianópolis, no salão de eventos 

da Pousada Vila Tamarindo: www.tamarindo.com.br 

Av. Campeche, 1836 – Campeche Florianópolis/SC

* A hospedagem na Pousada Vila Tamarindo é opcional. 

http://www.tamarindo.com.br/


QUARTO SINGLE 

R$ 180,00/diária 

Total = R$ 360,00

QUARTO DUPLO

R$ 100,00/diária

Total = R$ 200,00

QUARTO TRIPLO

R$ 83,40/diária

Total = R$ 166,80

* Incluso café da manhã

Check-in: 14h00 e Check-out: 12h00 

Valores da Hospedagem

Assista o Video da Pousada

https://www.youtube.com/watch?v=A6If5AL1Fqc


Até 28/05/17 – R$ 650,00

Até 18/06/17 – R$ 750,00

Até 07/07/17 – R$ 850,00

*Estes valores não incluem hospedagem (deve ser acertada diretamente com a pousada)

Investimento 
Jornada de Autoconhecimento

com Eneagrama

08 a 09 de Julho de 2017

Das 09h as 19h



Formas de Pagamento:

• À vista via transferência bancária (10% desconto):                                                                                                              

Banco Itaú 341 Ag 0350 C/C 12786-6 Torus Desenvolvimento Humano Eireli CNPJ:  21.095.027/0001-85                                                                                     

Para confirmar inscrição, envie o comprovante de pagamento para: contato@torusdh.com.br

• À vista via cartão de crédito, boleto bancário ou débito on line

• Parcelado em até 03 x no cartão de crédito (sem juros)                                                                       

• Até 28/05/17 R$ 650,00

• Até 18/06/17 R$ 750,00

• Até 07/07/17 R$ 850,00

• Parcelado em até 10 x no cartão de crédito (com juros)

Investimento 
Jornada de Autoconhecimento

com Eneagrama

CLIQUE AQUI

CLIQUE AQUI

CLIQUE AQUI

CLIQUE AQUI

CLIQUE AQUI

https://pag.ae/bbkRFsx
https://pag.ae/blkRFK6
https://pag.ae/bfkRFPq
https://www.sympla.com.br/jornada-de-autoconhecimento-com-eneagrama__138612
https://www.sympla.com.br/jornada-de-autoconhecimento-com-eneagrama__138612


“Venha viver com a gente momentos mágicos nesta jo rnad a d e 

autoconhecimento com eneagrama e reencontro com sua essência!”

Patricia Calazan s e Silvonei Sonntag 



Realização

Telefones: (11) 99492.9372

(48) 3030.2740

(48) 9.9648.3776

E-mail: contato@torusdh.com.br

http://www.torusdh.com.br

Telefone: (47) 98861.7619 

E-mail: silvonei@silvoneisonntag.com.br 

http://www.silvoneisonntag.com.br

https://www.sympla.com.br/jornada-de-autoconhecimento-com-eneagrama__138612
http://www.torusdh.com.br/
http://www.silvoneisonntag.com.br/
http://www.torusdh.com.br/
http://www.torusdh.com.br/
http://www.silvoneisonntag.com.br/

