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Sumário

Principalmente para você coach e profissionais de apoio humano, 
que desenvolvem pessoas despertando sua versão maior, para que 
alcancem seus objetivos, colocando seu potencial em ação. 

Para quem fiz e e eBook
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É para você que quer ir #MaisFundoemMenosTempo...

Para quem fiz e e eBook
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Se seus objetivos ou sonhos são 
nessa linha, sei que você vai 
amar se aprofundar no que eu 
chamo de #mapadavocação,
que é como costumo chamar 
essa verdadeira sabedoria que é 
o #eneagrama.

profissional de apoio humano 
para conduzir pessoas para suas 

· próprias realizações.
O eneagrama funciona como
uma bússola que norteia às mais
diversas aplicações, como a
descoberta do propósito de vida
(missão pessoal).Ele literalmente nos revela 

'segredos escondidos' a 9 
Chaves - dos #9tipos No trabalho com o coaching;
psicológicos humanos - que são otimizado pelo 
as nossas motivações mais autoconhecimento com 
profundas, que definem nossos eneagrama, vamos mais a 
#condicionamentos chaves e fundo em menos tempo, indo 
resultam em nossas principais "direto ao ponto", ao X da 
escolhas na vida em todas as questão, mesmo que esse X 
áreas. ---� , 1 

1 esteja escondido nos confins do 
,..,() - inconsciente humano. 

Nossas pequenas e grandes Y1 Esse eBook indica pérolas, que 
tteclsões não são puramente você poderá conhecer e aplicar 
loglcasl ------...---�-..r-t a seu favor. 

Principalmente quando 
desconhecemos nosso 
funcionamento interno. Aquela 
antiga frase de que "as pessoas 
deveriam vir com bula", não sei 
pra você, mas para mim sempre 
fez todo o sentido. 
Quando conheci o eneagrama; 
achei fantástico, simples como a 
bula, mas tão revelador e 
profundo quanto um Raio X.

O sistema revela um conjunto de 
características dos 9 tipos 
humanos, ou 9 personalidades. 
Dominando esse conhecimento, 
temos os recursos necessários 
para nossa melhoria como 

Reforço que não se trata de um 
apanhado de leis de boas 
intenções, mas de um 
conhecimento surpreendente e 
muito antigo descoberto no 
oriente a milênios e cada vez 
mais utilizado desde business ao 
crescimento espiritual. 
Ele é apenas uma porta de 
entrada para que você se 
aprofunde, busque caminhos de 
transformações de dentro rara
fora, pra que seu potencia se 
revele na sua vida e inspire 
realizações no seu entorno. 

Descubra a sua Luz! 

�� � 
••



Qual é a sua Máscara como 
Profissional de Coaching?
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Descubra seu P encial 
e Mude Vidas
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Descubra seu P encial 
e Mude Vidas
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Como Lidar com as Emoções 
de um Jeito Simples
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A metáfora que abre seu leque de entendimento 
dos 9 Padrões  de  compo amentos  (EneaTipos)
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A metáfora que abre seu leque de entendimento 
dos 9 Padrões de compo amentos 
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http://clarissacorrea.com.br/projects/programa-sua-vida-maior/
http://clarissacorrea.com.br/projects/curso-de-eneagrama/


Simplificando o RAIO X MENTAL 
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Quem dirige sua Vida?
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Você quer Influenciar, Vender
e Transformar?



Faça parte desse movimento! 

Torne-se EXPERT nos 9 TIPOS Humanos. 

Curso de Eneagran1a 100º/o Online 
para Coaches e Empreended,oras 

lustração sob Direitos Autorais 

[Para utilizar, compartilhe a fonte: Clarissa Corrêa I Formadora de Codches Experts em Eneagrama]. 

•

http://clarissacorrea.com.br/projects/curso-de-eneagrama/


Costumo brincar dizendo que verdadeiramente coaches 
bem preparados são médicos da alma.

Seguindo esta analogia:

Imagine um médico que não conhece bem o corpo 
humano.

Ele pode achar que deve operar a garganta mas o pro-
blema era mais  fundo, era no estômago.

Desculpe, mas você prefere levar seu filho com bronquite 
para um clínico geral, ou ao pneumologista pediátrico?

É justamente essa diferença entre coaching generalista e 
o coaching com eneagrama [EneaCoaching].

Dificilmente você realiza mudanças extraordinárias sem 
conhecer seus clientes melhor do que eles mesmos, para 
isto te contratou!

Precisamos saber quais são as “chaves” certas que Precisamos saber quais são as “chaves” certas que 
devem ser giradas e como fazer isto.

Fiz uma comparação grotesca     para falar em lapidar 
talentos, porém Funciona porque refletimos o mais.   
Isto é o que importa!
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http://bit.ly/clarissa_whatsaap


Este eBook é disponibilizado gratuitamente a todos que se 

cadastram pelo site www.clarissacorrea.com.br 

Caso você tenha recebido de outra fonte, te convido a 

conhecer meu trabalho que tem os 9 tipos humanos como base 

para o desenvolvimento de pessoas, independente da linha de 

atuação humana. 

.. 

r-:;. Cloriss9 
� Correo 

EneaCoaching 

http://clarissacorrea.com.br
http://clarissacorrea.com.br/youtube
https://www.instagram.com/clarissacorrea.eneagrama/
https://twitter.com/SuaVidaMaior
https://www.linkedin.com/in/clarissacorrea/
https://www.facebook.com/coach.clarissacorrea/
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