
MÉTODO DH UP
DESENVOLVIMENTO HUMANO

URGENTE E PONTUAL





Você já tentou trabalhar após uma discussão 

com seu cônjuge? Ou após uma reunião difícil? 

Ou após discutir com colegas de trabalho? E aí, 

como foi a sua performance?

E como foi trabalhar após receber uma nova 

oportunidade em um projeto que você tanto 

sonhava? Ou na véspera da viagem dos seus 

sonhos? O seu dia foi produtivo?



Em nosso cotidiano, existem inúmeras situações 

que nos tiram do eixo e comprometem o nosso 

foco e performance do dia.

Somos seres humanos, e por isso, estamos a 

todo instante sujeitos às influencias emocionais.

Sejam estas emoções positivas ou negativas, 

elas sequestram nosso estado interno e nos 

tiram do “aqui e agora”, quando então 

passamos a remoer ou antecipar diversas 

situações, sem conseguir parar.



E, consequentemente, neste cotidiano maluco 

que vivemos, lá se vai mais um dia sem 

cumprirmos com a nossa missão...

A recorrência destes sequestros emocionais, 

nos levam a apenas um destino: problemas de 

produtividade e saúde mental.

▪ Falta de foco

▪ Perda de produtividade

▪ Ansiedade e Depressão

▪ Pânico e Violência

▪ Burnout



INSATISFAÇÃO COM A VIDA

SOFRIMENTOS

AUTO SABOTAGENS

DOENÇAS MENTAIS

SENSO DE PROPÓSITO

PLENITUDE

QUALIDADE DE VIDA

SAÚDE MENTAL E FÍSICA



CONFLITOS

RELACIONAMENTOS TÓXICOS

ISOLAMENTO

RANCOR

CUMPLICIDADE

SENSO DE IDENTIDADE

PERTENCIMENTO

PERDÃO





I . O REAL PROBLEMA NÃO ESTÁ NA SITUAÇÃO EM 
SI,  MAS NA FORMA COMO A INTERPRETAMOS

I I . PARA RESOLVÊ-LOS, PRECISAMOS PRIMEIRO 
ADQUIRIR CONSCIÊNCIA

I II. NOSSAS PERSONALIDADES POSSUEM PADRÕES 
AUTOMÁTICOS QUE NOS CONDUZEM ÀS MÁS 
INTERPRETAÇÕES E DECISÕES RUINS

IV. AS SOLUÇÕES COMEÇAM DENTRO DE NÓS

V. A TRANSFORMAÇÃO NÃO SERÁ FÁCIL, VOCÊ TERÁ 
QUE SE ESFORÇAR MUITO! MAS VALERÁ A PENA



SOBRE NÓS

Somos uma empresa de desenvolvimento 
pessoal e organizacional que ajuda as pessoas 
a criar novos recursos internos para lidar com 
seus problemas, por meio das metodologias 
derivadas do Eneagrama Cognitivo – a nova 
Teoria de Personalidades.



O ENEAGRAMA COGNITIVO

É uma nova Teoria de Personalidades Humanas, derivada do 
Eneagrama das Personalidades e da Terapia Cognitiva, 
desenvolvida em 2018 a partir das experiências e dos 
trabalhos do seu autor, o psicólogo Jomar Franco Filho.

Ela compreende as Personalidades dentro de 5 Dimensões, e 
seu desdobramento geram 108 Perfis de Personalidade.

Neste modelo, cada Personalidade possui um modo central 
de funcionamento que determina seus processos de decisão
e, consequentemente, sua forma de pensar, sentir e agir.

Ao se apropriar do modelo de funcionamento da sua
Personalidade, você compreenderá a origem do seu
sofrimento e a como lidar com ele.



SOBRE JOMAR FILHO
Autor & CEO do Eneagrama Cognitivo, é Psicólogo, 
Psicoterapeuta, Master Coach e Especialista em 
Personalidades.

✓ Psicoterapeuta

✓ Consultor de Desenvolvimento de Pessoas e Terapeuta 
Organizacional

✓ Idealizador e CEO da Mirevo – uma plataforma que 
exponencializa processos de desenvolvimento de 
pessoas e gestão de conhecimento

✓ Diretor de Metodologias na EGG Science com 
operações no Brasil, Colômbia, Costa Rica, México, 
EUA e França



NOSSAS METODOLOGIAS
✓ Método TPEC – Terapia da Personalidade do 

Eneagrama Cognitivo: programa de desenvolvimento 
pessoal que traça o diagnóstico da personalidade e 
trabalha as demandas do cliente tendo como ponto 
central as dinâmicas da sua personalidade

✓ Método DH UP – Desenvolvimento Humano Urgente e 
Pontual: sessões avulsas de psicoterapia especializada 
em solucionar uma demanda urgente – que se não for 
trabalhada impactará negativamente durante todo o 
dia, e pontual – que diz respeito a apenas uma situação

✓ Assessment DH UP: Ferramenta que mede o grau de 
saúde mental do cliente por meio das 7 Dimensões da 
Saúde Mental



MÉTODO DH UP
DESENVOLVIMENTO HUMANO URGENTE E PONTUAL



NOSSO MÉTODO
✓ Converter situações negativas em aprendizado 

e determinação

✓ Converter situações positivas em planejamento 
e foco

✓ Transformar os sequestros emocionais em 
aprendizados

✓ Extrair experiência dos conflitos

✓ Manter a produtividade diária em alta

✓ Prevenir possíveis transtornos de saúde mental



SITUAÇÕES NEGATIVAS
- Brigas em casa

- Conflitos com o chefe

- Reuniões de feedbacks difíceis

- Cobranças

- Problemas familiares

- Problemas com colegas de trabalho

SITUAÇÕES POSITIVAS
- Novos projetos

- Novas oportunidades

- Entrevistas de emprego

- Preparação para reuniões importantes

- Planejamento

- Planos pessoais empolgantes



MÉTODO DH UP



Por se tratar de apenas uma única sessão, onde o 
terapeuta terá pouco tempo de intervenção, nós 
desenvolvemos uma ferramenta que o ajudará a 
entender o caso e a se preparar de forma assertiva.

✓ Mede seu grau de saúde mental nas 7 Dimensões

✓ Apontam possíveis transtornos de personalidade 
ou doenças psicossociais

✓ Muni o profissional do seu estado psicoemocional

✓ Direciona o trabalho entre terapia ou coaching

✓ Preenchimento obrigatório

AS 7 DIMENSÕES DA SAÚDE MENTAL



1 SESSÃO
SESSÃO MÉTODO DH UP

1 sessão
entre 01:00 e 01:30 de duração

antendimento de plantão
100% onl ine

➢ Psicoterapia
➢ Teoria + Prática
➢ Transformação



❖ Manter o foco e a produtividade do dia

❖ Reversão dos sequestros emocionais

❖ Tomadas de decisão melhores e mais conscientes

❖ Desenvolvimento de novos recursos internos

❖ Amadurecimento nas situações difíceis

❖ Aprendizados em situações desafiadoras

❖ Autogestão e domínio próprio

❖ Ferramenta das 7 Dimensões da Saúde Mental

❖ Combate a doenças psicossociais

MUITO ALÉM DE UMA SIMPLES SESSÃO



NOSSO ACORDO



SOBRE O NOSSO ACORDO

1. O Método DH UP é uma metodologia derivada do Eneagrama Cognitivo – Teoria de Personalidades.

2. O Método DH UP é uma metodologia de desenvolvimento pessoal e terapêutica que consiste em 
intervenções pontuais a pessoas que estejam passando por alguma situação que a tire do eixo, 
comprometendo o seu foco e produtividade diária.

3. Desenvolvimento Humano Urgente e Pontual: entende-se por “Desenvolvimento Humano”, o fato da 
metodologia ser destinada a refletir e criar recursos internos nos indivíduos para lidar com as situações 
desafiadoras; entende-se por “Urgente”, situações emocionalmente intensas que nos tiram do centro 
que, se não forem trabalhadas, comprometerão o foco e a produtividade do dia: entende-se por 
“Pontuais”, situações especificas e que acontecem em contextos isolados. Em caso de “Emergência”, 
surtos ou problemas mentais, este método não é adequado. Nestes casos extremos, favor procurar o 
pronto socorro mais próximo ou o psiquiatra de sua confiança.



SOBRE O NOSSO ACORDO

4. A abordagem que regula este trabalho visa identificar o grau de saúde mental do indivíduo e trabalhar 
suas competências, capacidades e habilidades internas para criar novos recursos para lidar com as 
situações desafiadoras a fim de gerenciar suas emoções e manter seu foco e produtividade diário.

5. Para esta finalidade, é obrigatório o preenchimento do Assessment DH UP – uma ferramenta que mede 
o grau de saúde mental do indivíduo nas 7 Dimensões da Saúde Mental. Deste modo, por se tratar de 
apenas uma única sessão, o Terapeuta pode se municiar das informações importantes para preparar o 
seu atendimento.

6. A depender do resultado do Assessment DH UP, o cliente terá sua abordagem interventiva por meio da 
psicoterapia ou do coaching. A psicoterapia é a abordagem indicada para os casos aonde os clientes 
estão passando por momentos difíceis, negativos. Já o coaching é a abordagem indicada para os casos 
aonde os clientes estão passando por novos desafios, oportunidades positivas.



SOBRE O NOSSO ACORDO

7. Este trabalho está estruturado para ser aplicado em apenas 1 sessão, de aproximadamente 01:30, no 
dia e horário previamente agendados pelo próprio cliente no site eneagramacognitivo.com.br.

8. As sessões ou encontros serão feitas online em uma sala disponibilizada pelo Terapeuta.

9. O horário contratado para o serviço é reservado apenas ao atendimento deste cliente. Portanto, em 
caso de atrasos ou faltas por parte do cliente, estes horários serão considerados trabalhados, devendo 
este arcar com possíveis sessões extras decorrentes destas faltas ou atrasos.

10. Tanto o Terapeuta, quanto cliente, concordam em iniciar e encerrar as sessões nos horários agendados, 
para que ambos não tenham impactos negativos em suas demais atividades. É imprescindível um papel 
ativo e intenso do cliente para atingir os objetivos do trabalho, uma vez que o Terapeuta é responsável 
apenas por aplicar a metodologia, sendo ele o responsável por implementar e executar suas ações com 
total dedicação, empenho e compromisso.



SOBRE O NOSSO ACORDO

11. Todo o trabalho está baseado no respeito à dignidade e integridade do cliente e da Sociedade, 
materializado em nosso padrão ético: A) Proteger o cliente colocando os termos e condições da relação 
em um acordo escrito e assinado entre as partes; B) Honrar o acordo; C) Garantir a confidencialidade do 
processo; D) Colocar os interesses do cliente à frente; E) Ser respeitoso e construtivo; F) Manter 
distanciamento profissional; G) Manter acordos financeiros claros; H) Respeitar limites; I) Gerar ações 
ecológicas que respeitam a integridade das outras pessoas e da sociedade; J) Gerar ações que estejam 
em conformidade com as leis vigentes em nosso país; I) Em caso de demandas extras diagnosticadas 
que não façam parte da nossa expertise de atuação, será feito o encaminhamento por escrito para o 
apoio profissional adequado, devidamente acordado entre as partes.

12. O cliente será protegido e terá sigilo em tudo aquilo que for colocado em sessão, decorrente do 
Processo de Desenvolvimento Pessoal.



❑ 1 sessão individual de até 01:30, no dia e 
horário previamente agendado pelo site

❑ Valor do investimento de R$200,00 (duzentos 
reais) por sessão

❑ Pagamento direto pelo site no ato do 
agendamento

SOBRE O VALOR DO INVESTIMENTO



SOBRE SER UMA PESSOA MELHOR

✓ Consciência

✓ Aprendizado

✓ Amadurecimento

✓ Resiliência

✓ Foco

✓ Performance



SESSÃO DH UP
DESENVOLVIMENTO HUMANO URGENTE E PONTUAL

CLIQUE AQUI E AGENDE AGORA A SUA CONSULTA!
https://eneagramacognitivo.calendrier.com.br/#/home

www.eneagramacognitivo.com.br

contato@eneagramacognitivo.com.br

+ 55 11 95478-6367

https://eneagramacognitivo.calendrier.com.br/#/home

