
Du lærer hvad Enneagrammodellen er og indeholder. Du får en dybere forståelse af, hvordan modellen, ved at
fokusere på den enkeltes motivation, adskiller sig fra andre personlighedstype-modeller.
Du vil få indsigt i din egen type, og du vil arbejde med, hvordan du kan bruge den indsigt i dit professionelle og
personlige liv.
Du lærer at anvende enneagrammet som et redskab i kommunikation, motivation og ledelse.
Du lærer vores avancerede, men hurtige måde at afkode andres type og dermed motivations faktorer - f.eks.
medarbejdere, kunder eller andre du har interesse i. 
Efter denne introduktion til enneagrammet har du forudsætningerne for at fortsætte arbejdet med at forstå
modellen dybere.

Individuel opstartssamtale 
2 dages intensiv undervisning og praktisk træning
1/2 opfølgningsdag via Zoom
Kursus- og opfølgningsmateriale
Undervisning på små hold, meget nærværende træning og tæt supervision
International uddannede undervisere, der er pionere i feltet og de absolut mest erfarne.

Om kurset

Om enneagrammet
Enneagrammet er en psykologisk tolkningsmodel og et værktøj, der hjælper til at kortlægge menneskets
dybereliggende motiver og vise den karakteristiske adfærd.

Enneagrammet giver os mulighed for at afkode os selv og andre for at opnå større indsigt og forståelse som hjælp
til selvledelse og ledelse af andre i professionelle sammenhænge. Indsigten og forståelsen af enneagrammet vil
også have en positiv indvirkning på alle andre relationer vi indgår i.

Når vi taler om enneagrammet på kurset, så arbejder vi med refleksion og ikke med tests, da vi mener, at
refleksion er en mere lærerig og værdifuld vej, samt en bedre og meget sikrere vej til type erkendelse, som kan
bruges til dybere personlig udvikling.

Deltager forudsætninger
Du kan være leder, projektleder, hr-medarbejder, coach eller konsulent, og du er nysgerrig efter at forstå mere om
motiverende kommunikations betydning for personlig og organisatorisk udvikling. Enten har du ikke kendskab til
modellen, eller også du har tidligere fået introduktion til modellen, men bruger den ikke i praksis.

Datoer 
Kurset afholdes næste gang d. 6. og 7. februar i København og i Fredericia d. 11. og 12. januar 2023. 

 Kurset omfatter

Kursusgebyr er: 12.000 kr. ekskl. moms

GRUNDLÆGGENDE ANVENDELSE I
ENNEAGRAMMET


