Certificeret uddannelse:
Fra Tåbe til Medmenneske
Hvorfor forstår andre mennesker ikke, hvad jeg siger – og hvorfor ender vi i konflikter? Er alle
andre tåber, og hvorfor er vi så forskellige? Trods forskelligheder er vi alle medmennesker.
Enneagrammet er en model, der kategoriserer ni forskellige personlighedstyper og giver et indblik
i og forståelse for menneskers adfærdsmønstre og psykologiske natur. De ni personlighedstyper
beskrives bl.a. på baggrund af karaktertræk, motivation, adfærd, reaktion, værdigrundlag, overbevisning,
grundlæggende ønsker som kompensation for det, vi tror, vi mangler.
På en meget forenklet måde kan man sige, at Enneagrammet er en model, der beskriver ni slags
mennesker, men modellen er dog langt mere avanceret end som så, idet mennesker rummer mange
varianter og udtryk. Enneagrammet udmærker sig netop ved at gå bagom de gængse stereotype
beskrivelser, og på et langt mere detaljeret og psykologisk plan forklarer Enneagrammet forskelle og
ligheder for de ni personlighedstyper.
Enneagrammet giver indsigt og forståelse for typerne, og giver dig potentiale til at skabe dig et mere frit
og afbalanceret liv, så du kan leve ud fra dine bedste medfødte kvaliteter samt skabe tolerance og accept
af andres væremåder. Uanset om du er leder, medarbejder eller medmenneske.
Enneagrammet giver dig ikke kun en overfladisk beskrivelse – eller et ”sådan er du” – det anviser også en
vej til udvikling og vækst, så du kan udnytte dit fulde potentiale og dine bedste ressourcer.
I samarbejde med Claus Roager fra Enneagramstedet, inviterer vi nu vores medlemmer til en
grunduddannelse i Enneagrammet, hvor du får et dybere indblik i modellen og større forståelse for de
forskellige personlighedstyper.
Uddannelsen er for dig, der ønsker et stærkt redskab til at arbejde med forbedring af dine talenter og
selvudvikling generelt, både i privat- og erhvervslivet. Efter endt uddannelse tilbyder EGN at fortsætte
med at facilitere gruppen, så I kan dele jeres viden og erfaringer i fortrolig sparring med de øvrige
deltagere.
Målgruppen
Ledere og medarbejdere, som dagligt kommunikerer, interagerer og samarbejder med andre mennesker
- med behov for nye indsigter og værktøjer til at få sine budskaber bedre igennem – og med ønsket om at
forbedre dialogen og relationerne til sine medmennesker.

Praktisk Info
Datoer:		
Modul 1 den 25 og 26. august 2020 kl. 09.00 - 16.30
		Modul 2 den 21. og 22. september 2020 kl. 09.00 – 16.30
Sted:		
EGN, Vibenshuset, Lyngbyvej 2, København Ø
Pris:		
Modul 1 (2 dage) 3.500 kr. for medlemmer (gæster 4.500 kr.)
		Modul 1+2 (2 x 2 dage) 6.900 kr. for medlemmer (gæster 7.900 kr.)
		Alle priser ex moms, max 20 deltagere pr. modul

Prisen inkluderer fuld forplejning alle dage, bogen “Enneagrammet” og test med tilhørende
standardrapport (+20 sider), samt certifikat med adgang til videregående uddannelse i Enneagrammet.

Certificeret uddannelse:
Fra Tåbe til Medmenneske
Modul 1 - Teorien i grundtræk (2 dage)
• Læren om de 9 Enneagram-persontyper
• Motivationen der ligger bag hver types adfærd
• Hvor stammer Enneagrammet fra, og hvad er historien?
• Hvorfor er Enneagrammet fremtidens typologiværktøj?
• Hvordan typerne bruger deres intelligens forskelligt?
• Typernes styrker, svagheder samt blinde vinkler
• Hvordan typerne kan variere i selvindsigt
Modul 2 - Fra teori til praksis (2 dage)
• Øget forståelse for hvordan typerne ubevidst men forudsigeligt veksler mellem forskellige handle-,
føle- og tankemønstre
• Indsigt i typernes sammenfald samt teorier til at spotte forskelle
• Typernes ubevidste forsvarsmekanismer
• Typernes handlemønstre i social omgang med andre mennesker
• Læring om typernes automatiske adfærd, når de henholdsvis føler sig trygge og værdsat eller
overbebyrdet og presset på deres personlighed
• Typernes unikke positive talenter
Udbytte af uddannelsen efter Modul 1+2
• Du får stor indsigt i dine egne adfærdsmønstre – såvel hensigtsmæssige som uhensigtsmæssige
• Du får øget selvværd samt selvindsigt
• Du får større forståelse for andre menneskers livsanskuelse
• Du får værktøjer og tips til selvudvikling
• Du bliver bedre til at samarbejde
• Det bliver lettere og går hurtigere at opbygge gode relationer (privat, kollegialt og kunderelateret)
• Bedre håndtering og forebyggelse af stress
• Du vil opleve større tolerance og rummelighed i dine relationer
• Forståelse for, hvordan typerne opfatter og starter konflikter på hver deres måde
• Du lærer at tilpasse din kommunikation til de andre typers forsvarsmekanismer og psykologiske
mønstre
• Du bliver bedre til at forebygge og håndtere konflikter

Om Claus Roager
Claus er den fagligt dygtigste og en af de absolut højest uddannede Enneagramundervisere i Danmark. Han har stor og bred erfaring og har undervist mere end
125.000 mennesker gennem årene. Claus er kendt for sin underholdende stil, som
er engagerende, interaktiv, nærværende, humørfyldt, motiverende, ukrukket og
en anelse provokerende - DOG altid med tid til, at den enkelte får en personlig
aha-oplevelse.

