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Enneagram Business Uddannelsen
Implementering af Enneagrammet og benyttelse af værktøjet i praksis. Få
håndgribelige redskaber til at hjælpe dig selv med ikke at spænde ben og få et godt og
ukompliceret forhold til andre mennesker.
Enneagrammet er en proces
Enneagrammet hjælper os med at sætte mennesket i fokus, gå på opdagelse i vores
forskelligheder og hvilken drivkraft der er bag hvert menneske, så vi evner at kommunikere og
samarbejde bedre. At starte med typen giver os adgang til at forstå hinanden, men processen er
afgørende for hvordan vi bruger Enneagrammet.
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 Enneagrammet er et redskab du kan
bruge fra dag 1 og vokse med.

Detaljerne omkring EB hold 5
Enneagram Business uddannelsen
Uddannelsen tager 1 år, fordel med 1 dag om måneden (10 tema dage i alt)
samt 1 ½ times team opfølgning mellem kurserne for, dem der ønsker
Prisen:

29.000 dk ex. Moms, betaling ved kursus bookningen.

Kursus sted:
Opflg.sted:
Tid:
Materialer:

Glostrup Park hotel, Hovedvejen 40, 2600 Glostrup
Motivation Management, Park Alle´382, 2625 Vallensvæk
Kl. 9:00 – 16:00 på alle kursus dage (opfølgningerne sker lb.)
Bog samt mappe udleveres på 1. Kursus dag. Noter
fremsendes lb.
Morgenmad/kaffe, frugt, frokost, eftermiddagskage/kaffe.
Gratis parkering

Forplejning:
Parkering:

Enneagram hold 5 Datoerne:
7/3-2017: Typerne
24/4-2017: Triaderne
16/5-2017: Instinkterne
8/6-2017: Selvindsigt
28/8-2017: Forsvarsmekanismer
18/9-2017: Udvikling
17/10-2017: Spotte
15/11-2017: Kommunikation
4/12-2017: Motivation
9/1-2018: Diplomdag

Enneagrammet er en del af
motiverende ledelse
Mange erhvervsledere vælger
denne uddannelse før de vælger
Den motiverende leder
uddannelse, da Enneagrammet
giver lederen et skarper og mere
præcist værktøj på mennesker
og letter hermed
ledelsesopgaven.

