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“VOCÊ NÃO ENCONTRA FELICIDADE NO QUE FAZ, 

ENCONTRA NO QUE SE TORNA.”

JOMAR FILHO





Talvez você tenha se interessando pelo 

Eneagrama Cognitivo porque ele promete 

ajudar pessoas a encontrar respostas para os 

seus sofrimentos e, a partir disso, saber como 

solucioná-los.

Se este é o seu caso, quero começar a ajudá-lo 

desde agora.



O sofrimento possui uma função biológica, que 

é revelar para nós que algo dentro de nós, que 

até hoje nos ajudou a crescer de algum modo, já 

não ajuda mais e precisamos transformá-lo.

O que hoje tem feito você sofrer? O que 

atualmente você sente que está perdendo? 

Seria uma pessoa que você ama ou o tempo de 

vida desperdiçado em coisas que já não te 

trazem mais os mesmos resultados que antes? 

Você saberia dizer o que, dentro de você, 

precisará ser transformado?



Pois é, o sofrimento tem muitas faces e formas 

de se manifestar. Inclusive, em diversas 

intensidades diferentes. Mas, podemos 

contemplar todas as suas formas quando 

olhamos bem para dentro de nós, para, assim, 

compreendemos as suas origens.

Neste momento, certamente você precisará de 

um bom processo terapêutico. De preferência, 

um que seja capaz de revelar TUDO, mas 

absolutamente TUDO o que tem dentro de 

você, para que você encontre as respostas de 

cada pergunta que você esteja buscando.





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 TPEC

Neste trabalho, você compreenderá cada camada da sua Personalidade e as suas contribuições.

Com isso, você saberá precisamente a origem dos seus problemas e como resolvê-los de modo 

saudável e virtuoso.

AS 5 DIMENSÕES
DA PERSONALIDADE

PSICODINÂMICA E OS 
NÍVEIS DE SAÚDE MENTAL



✓ ENCONTRE A SUA ESSÊNCIA

✓ COMPREENDA A ORIGEM 
DO SEU SOFRIMENTO

✓ DESENVOLVA NOVOS 
RECURSOS INTERNOS



12 SESSÕES
PROGRAMA TPEC – TERAPIA 

DA PERSONALIDADE DO 
ENEAGRAMA COGNITIVO

12 sessões
de 01:30 de duração

1 a 2 vezes por semana
100% onl ine

➢ Psicoterapia
➢ Teoria + Prática
➢ Transformação



❖ Diagnóstico da Personalidade

❖ Tomada de Decisão

❖ Sistema de Crenças, Valores e Motivações

❖ Evolução da consciência do Pensar, Sentir e Agir

❖ Autogestão (Inteligência Emocional + Modelo
Cognitivo + Motivadores)

❖ Ferramenta: Manual do Eu (como você funciona
sob a influência de cada emoção)

❖ Evolução da Saúde Mental e Emocional

MUITO ALÉM DE UMA SIMPLES TERAPIA



SOBRE SER UMA PESSOA MELHOR

✓ Relacionamentos saudáveis –
saiba como manter as pessoas 
que você ama por perto

✓ Trabalho – saiba como a sua 
personalidade revela o seus 
dons, talentos e propósito

✓ Saúde Mental – saiba como 
lidar com as dificuldades e a 
amadurecer com elas



MAS E AÍ, LHE RESTA ALGUMA 
DÚVIDA?

AGENDE AGORA UM BATE PAPO 
CONOSCO…

…POIS É CHEGADA A HORA DE 
COMEÇAR A SUA JORNADA!

www.eneagramacognitivo.com.br

contato@eneagramacognitivo.com.br

+ 55 11 95478-6367


