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• Selvutvikling private, team, ledere, bedrift

• Coaching og Mentoring utnytt styrker, kjenn svakheter

• Salgsarbeid forstå kunden

• Bedre kommunikasjon mindre frustrasjon

• Relasjoner og Team hjemme og på jobb

• Bedrifter / avdelinger bedre samarbeid og økt effektivitet
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Enneagrammet som verktøy
Til økt personlig forståelse, vekst 
og utvikling :
• Vinger og Bein 

• Betydningen av vingenes innflytelse på personligheten
• Hvordan typene reagerer under stress, og hvordan de kan utnytte sitt 

utviklingspotensial (bein)

• Triader
• Den tredelte deg – hvorfor du kjenner deg igjen i flere typer. Du er 

både hode, hjerte og kropp!

• Instinkter
• 3 varianter som gjør den enkelte type forskjellig; overleveren, den 

sosiale, den seksuelle (1:1)

• Nivåer for selvinnsikt
• Lær hvordan din type påvirker omverdenen avhengig av hvilket nivå 

for selvinnsikt du fungerer på, samt hvordan du utvikler din 
selvinnsikt

• Transformasjon
• Vekst og utvikling gjennom bruk av alle typenes essensielle 

styrke

Til økt relasjonsmessig forståelse, 
vekst og utvikling:
• Kommunikasjon

• Gjør din kommunikasjonsstil mer målrettet, kjenn dine blinde 
kommunikasjonspunkt, forstå de andre typene bedre

• Feedback
• Lær en effektiv feedbackmodell basert på typeforståelse

• Ledelse og beslutninger
• 9 lederstiler og beslutningsformer, hva er din stil, og lær å 

gjenkjenne de du møter

• Teamutvikling og samhandling
• Hva som får team til å være team  - istedenfor en gruppe med 

individer

• Konflikthåndtering
• Forstå de 9 typenes reaksjon/håndtering/unnvikelse i 

konfliktsituasjoner
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KURS vår 2015 i Stokke
Grunnkurs Helg

G1: lør 28.feb.   og    G2: søn 1.mar 

begge dager kl 09.30-16.30

Grunnkurs Kveld

G1: tirs 14. og 21.apr

G2: tirs 28. apr og 5. mai

alle kvelder kl 18.00 – 21.30

Introforedrag: 17. mars kl 19 – 21 

Dagskurs Spesial: INSTINKTER 21. mai kl 09.00 – 16.00 Liv T B Vadum   
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