is the new

BLACK
Enneagram 1 kursus
Enneagrammet er nutidens mest moderne og efterspurgte typologiværktøj. Et af
de mest effektive menneske-redskaber som afhjælper os i udfordrende situationer
med os selv og andre mennesker. Et værktøj der skaber større samarbejde,
stærkere kommunikation og præcision med mennesker.
Første møde med Enneagrammet
Enneagram 1 er første møde med værktøjskassen, 3 dage hvor der er fokus på at få overblik
over redskabskassen, søge efter sin egen type samt tips og tricks til hvorledes man kan
udvikle sig i en proces. Enneagram 1 giver adgang til Enneagram Business, Motiverende
ledelse eller anden motiverende leder proces.
Enneagrammet er for alle - både dig og virksomheden
Alle mennesker der er nysgerrige i at forbedre sin kommunikation, samarbejde eller
forståelse for andre, vil have stor gavn af at benytte sig af Enneagrammet. En del tror
værktøjet er komplekst fordi man ikke kan fikse og forstå mennesker på 3 dage, men når
indsigten kommer, opdager man at det at forstå mennesker, er en livs lang proces, og her
har du blot et redskab du kan bruge fra dag 1 og vokse med.

Detaljerne omkring Enneagram 1
Enneagram 1 kurset
Kurset varer 3 hele dage, hvor hver af dagene har sit særlige formål for
processen, når man lære Enneagrammet.
Prisen:

4.500 dk ex. moms, betaling ved kursus bookningen.

Kursus sted:
Tid:
Materialer:
Forplejning:
Parkering:

Glostrup Park hotel, Hovedvejen 40, 2600 Glostrup
Kl. 9:00 – 16:00 på alle kursus dage
Bog udleveres ved 1. kursus dag
Morgenmad/kaffe, frugt, frokost, eftermiddagskage/kaffe.
Gratis parkering

Uddannelses formen:
Uddannelsesformen er tilpasset det travle menneske, der har behov for at
udvikle sig i en travl hverdag. På kursus dagene, tilrettelægges
undervisningsformen således at den enkelte person finder et nærvær og får
mest muligt ud af uddannelsen.
Undervisningsdagene er en kombination af gennemgang, øvelser, dialog,
monolog samt refleksioner.
Enneagrammet er en del af motiverende ledelse
Mange erhvervsledere vælger denne uddannelse før de vælger ”Den
motiverende leder” uddannelse, da Enneagrammet giver lederen et skarpere
og mere præcist værktøj på mennesker og letter ledelsesopgaven.

