VIVÊNCIA

eneagrama
E PROPÓSITO DE VIDA

Qual é o
meu propósito
de vida?

10 a 14/11/2016
NA CASA CASULO
ARACAJU

“NÃO SE PERGUNTE DO QUE O MUNDO PRECISA. PERGUNTE O QUE FAZ VOCÊ SE SENTIR VIVO – E FAÇA.
POIS O QUE O MUNDO PRECISA É DE GENTE ACORDADA PARA A VIDA”. HOWARD THURMAN

Como
enfrentar desafios
me mantendo
firme às minhas
escolhas?

Como assumir e
sustentar o que eu
realmente quero
fazer na vida?
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Como seguir
o caminho do
meu coração
com leveza
e alegria?
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Como viver
os meus valores
com integridade?
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Qual é
o meu
propósito
de vida?
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Como sair
da dúvida e
assumir com
coragem o
meu chamado?

Como criar
estratégias para
focar no que é
essencial para
mim?
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Como
expressar de
forma criativa
os meus
potenciais
únicos?

Como
servir
plenamente
às pessoas
a partir do
que me
realiza?

Como
realizar meu
propósito
de forma
próspera e
eficiente?

O Eneagrama
É um sistema de conhecimento antigo, hoje apropriado pela psicologia moderna, que nos ensina
sobre nove padrões de consciência, que se expressam, entre outros, em nossa personalidade.
Podemos identificar nosso padrão principal, para saber como vivê-lo da melhor forma, e também
aprender com os demais padrões e seus movimentos. Assim, expandimos nossa consciência para
viver, cada vez mais, o todo - e não apenas uma parte - de quem somos.
O conceito de Propósito de Vida cresce cada vez mais em nossa cultura, a partir da percepção
crescente de que as pessoas – e em especial as novas gerações – não toleram mais viver trabalhos,
relações e situações que não sejam significativas. A partir da realização de que existe um fio comum
que conecta o que é significativo para cada um, podemos nomear nosso propósito de vida e,
conscientemente, trabalhar para aumentar o tempo e a intensidade de nossa conexão com ele.

Facilitadores
André Prudente
É pai, psicólogo e mestre em psicologia, professor de Eneagrama e consultor em
cuidado integral com a infância. Há mais de 10 anos ministra cursos e palestras sobre
Eneagrama para diversos tipos de grupos (escolas, Ongs, empresas) em várias cidades
do Brasil e de países como EUA e Argentina, ajudando pessoas a desen-volverem os
potenciais do seu Ser. É membro e conselheiro da IEA Brasil - Associação Brasileira do
Eneagrama e fundador e guardião da Casa Casulo - cuidados terapêuticos e
educativos com o Ser (em Aracaju/SE). eneagramaeinfancia.wordpress.com

Gustavo Prudente
É consultor e coach em liderança e desenvolvimento humano, social e organizacional.
Tem contribuído para que dezenas de pessoas em várias cidades do Brasil e de países
como EUA, Haiti e Suécia descubram e realizem seus propósitos de vida. É membro
fundador da Comunidade SER – Sustentabilidade, Saúde, Educação e Arte, e da
empresa de consultoria Sustenta Mundo – Culturas & Relações Sustentáveis.
http://gustavoprudente.blogspot.com e http://tinyurl.com/gustavo-prudente-coaching
(vídeo)

A jornada acontecerá em formato imersivo, na Casa Casulo
em Aracaju - Sergipe
A alimentação será vegetariana e saudável, e a hospedagem, bem
como todas as refeições, estão inclusas no valor de investimento.

Nessa jornada de cinco dias, nós vamos:
·

Investigar o que é propósito de vida

·

Conhecer o Eneagrama

·

Usar a sabedoria do eneagrama para entender
os potenciais que nos aproximam de nosso
propósito e os desafios que nos afastam

·

Desenvolver uma afirmação escrita que nos
aproxime de nosso propósito único

·

Escolher dons e habilidades que nos ajudem a
materializá-lo.

Data e horário: 10/11 (19h00 as 21h00); 11 a 13/11 (8h00 as 18h00) e 14/11 (8h00 as 16h30)
Investimento: nesta vivência estamos trabalhando com três opções de pagamento; conforme especificado a seguir,
cada participante escolherá a forma de colaboração que mais se adequar à sua realidade.
Valor Real: R$ 1.400,00
É aquele que cobre os gastos para a organização do retiro e remunera os profissionais em um valor que é justo ele
receber pelo seu trabalho. Este valor pode ser parcelado via depósito em conta em até 5 x 280,00 (sendo a última
parcela um cheque pré-datado para dezembro/2016).
Valor Ideal: R$ 1.500,00
É aquele que atende os requisitos especificados no valor real, mas acrescenta algo: os profissionais estão sendo
pagos no valor ideal que eles merecem receber pelo seu trabalho. Este valor pode ser parcelado via depósito em
conta em até 5x300,00 (sendo a última parcela um cheque pré-datado para dezembro/2016).
Valor Mínimo: R$ 1.200,00
É aquele que cobre os gastos para a organização do curso, mas remunera o profissional em um valor aquém do que
é justo ou ideal ele receber. Trata-se de um valor para facilitar o acesso para alguns públicos. Nesta vivência, ele será
ofertado para estudantes, casais, grupos de pelo menos 3 pessoas (nestes casos, este valor pode ser dividido em até
4 x 300,00, sendo a última parcela para novembro nos dias da vivência) ou para quem pagar à vista.
Esses valores incluem:
a) Material didático
b) Certificado
c) Almoços do dias 11, 12, 13 e 14/11 e lanches dos intervalos
Inscrições: após confirmar a disponibilidade de vagas, enviar para André Prudente, pelo whatsapp (79 - 9971-1135)
ou pelo email (andrebprudente@gmail.com), o nome completo, celular, email e combinar a forma de pagamento.
Local: Casa Casulo - cuidados terapêuticos e educativos com o Ser - Av. Y, n.90, Loteamento Aquários-Aruanda.

Atenção: Vagas limitadas. Aproveite e se inscreva!

