PROGRAMA VIVENCIAL

ENNEATRAINING
04, 05 E 06 DE NOVEMBRO

APRESENTAÇÃO
ENNEATRAINING é um programa vivencial que utiliza
técnicas

avançadas

Programação
Sistêmicas

de

Eneagrama

Neurolinguística,

e

ao

Coaching.

O

às

aliadas

à

Constelações

participante

terá

a

oportunidade de superar os seus maiores desafios, os seus
medos

e

vícios

comportamentais,

possibilitando

o

desenvolvimento da sua autoestima, do seu poder pessoal
e da sua assertividade, no alcance das metas e maior
facilidade

nas

buscar

equilíbrio

o

relações

interpessoais.

dos

traços

de

Permite

ainda

personalidade

e

consequentemente o encontro com a sua verdadeira
essência.

DESTINATÁRIOS
Este programa destina-se a todos os apaixonados por

FORMADOR

GUTTO GUIDI
Empresário

e

apaixonou-se

pelo

ambientalista,
mundo

do

Desenvolvimento Pessoal e há 10 anos

desenvolvimento humano, que pretendam aprofundar os

desenvolve cursos nesta área;

conhecimentos sobre Eneagrama e as suas inter-relações

Tem como propósito ajudar as pessoas

com outras áreas.

a tornarem-se mais confiantes nas suas
capacidades, mais assertivas na sua

PERCURSO PEDAGÓGICO

comunicação e mais tolerantes.

Tratando-se de um programa em formato de RETIRO

É reconhecido pela sensibilidade e

VIVENCIAL,

o

percurso

pedagógico

não

é,

deliberadamente, divulgado antes da experiência.

conexão que estabelece na relação
com seus alunos e principalmente pelo
nível de profundidade com que trata os
temas abordados.

O QUE INCLUI?
•

Alojamento e todas as refeições a partir do jantar da
sexta-feira até o almoço de domingo. A culinária será
predominantemente vegetariana.

•

Estadia com roupa de cama e banho.

•

Materiais didáticos utilizados durante o curso.

•

Estacionamento gratuito dentro da quinta.

•

Certificado de conclusão.

DATA & HORÁRIO
04, 05 e 06 de Novembro

PRÉ-REQUISITOS
Início no dia 04 de Novembro às 20:00h.
São

pré-requisitos

frequentado

o

de

acesso

primeiro

a

módulo

Eneagrama com a duração de 2 dias.

este

Programa

ter

de

formação

em

Final no dia 06 de Novembro às 15:00h.

LOCAL
Casa do Valle

ORGANIZAÇÃO:

Rua Paderna 5, 2710-604 Sintra

INVESTIMENTO
800€ (oitocentos euros) + IVA

