Itaúna, 28 de Setembro de 2017.
Prezado (a)

Vivemos num mundo onde todos nós temos dificuldades em nos localizar e estamos sempre nos
perguntando: “QUEM SOU EU?” – “ONDE ESTOU?” - “COMO ESTOU?”. Essas e outras perguntas muitas
vezes permanecem sem respostas e nos sentimos perdidos.
Acreditando que as verdadeiras respostas estão dentro de nós venho convidá-lo (a) a participar de
um GRUPO DE ENEAGRAMA 1ª ETAPA com o objetivo de conhecer os 09 tipos do ENEAGRAMA e,
após reflexões e vivências, poder descobrir o Tipo com o qual você mais se identifica (onde estou?).
A partir desse autoconhecimento, vislumbrar caminhos que possam levá-lo (a) a um melhor
relacionamento com

você mesmo, com

as outras pessoas, com a

vida e com

o mundo

(onde posso estar?).
• Local dos Encontros: Av. Dona Cota, 804 – Centro – Itaúna.
• Investimento: De R$ 250,00 (Podendo ser parcelado em 2x no cheque) - material incluso.
• Dias e horário dos encontros:
Grupo - De 04 a 07/DEZEMBRO (2ª à 5ª) - de 18h às 21h.
• Método do Treinamento: que lhe possibilita descobrir potencialidades, limitações, caminhos de
crescimento, de autoconhecimento e de transformação pessoal. Um verdadeiro mapa de relacionamento
interpessoal e um profundo instrumento de compaixão.
Treinadora: Marlene Antunes de Andrade, psicóloga (PUC), treinadora do Modelo de Ajuda (EFMA),
treinadora do Eneagrama (IESH), bacharel em Letras (UI) e em Comunicação Social (Newton Paiva),
especialista em Marketing (UNA) e Mestre em Administração (UFMG). Treinamento em Constelação
Familiar (IBHBC), Treinamento em Terapia Ericksoniana (Iluminatta).

As inscrições são feitas pelos telefones (31) 9 9951-0000, (37) 9 8819-2099 ou por e-mail:
contato@sementeira.com.br
Atenciosamente

Itaúna, 28 de Setembro de 2017.
Prezado (a)

Você que já descobriu seu tipo ao participar do ENEAGRAMA 1ª ETAPA, venho convidá-lo (a) a
participar do GRUPO DE ENEAGRAMA 2ª ETAPA com o objetivo de conhecer os Caminhos de
Crescimento – Asas e Flechas, os Subtipos Instintivos, abrangendo relacionamento interpessoal e
desenvolvimento profissional. Trata-se e um trabalho vivencial no símbolo do Eneagrama, uma trajetória
de desenvolvimento partindo

da

estagnação da

Personalidade e caminhando em

busca da

sabedoria da Essência...
A partir desse autoconhecimento, vislumbrar caminhos que possam levá-lo (a) a um melhor
relacionamento com

você mesmo, com

as outras pessoas, com a

vida e com

o mundo

(onde posso estar?).
• Local dos Encontros: Av. Dona Cota, 804 – Centro – Itaúna.
• Investimento: De R$ 250,00 (Podendo ser parcelado em 2x no cheque) - material incluso.
• Dias e horário dos encontros:
Grupo - De 11 a 14/DEZEMBRO (2ª à 5ª) - de 18h às 21h.
• Método do Treinamento que lhe possibilita descobrir potencialidades, limitações, caminhos de
crescimento, de autoconhecimento e de transformação pessoal. Um verdadeiro mapa de relacionamento
interpessoal e um profundo instrumento de compaixão.

Treinadora: Marlene Antunes de Andrade, psicóloga (PUC), treinadora do Modelo de Ajuda (EFMA),
treinadora do Eneagrama (IESH), bacharel em Letras (UI) e em Comunicação Social (Newton Paiva),
especialista em Marketing (UNA) e Mestre em Administração (UFMG). Treinamento em Constelação
Familiar (IBHBC), Treinamento em Terapia Ericksoniana (Iluminatta).

As inscrições são feitas pelos telefones (31) 9 9951-0000, (37) 9 8819-2099 ou por e-mail:
contato@sementeira.com.br
Atenciosamente

