
UNDERVISER
Kurset afholdes af Claus Roager Olsen, der er Danmarks 
mest anvendte underviser inden for Enneagrammet. 
Blandt de over 50.000 mennesker, Claus har under- 
vist, finder du medarbejdere og ledere fra store danske 
virksomheder som bl.a. Novo Nordisk, Carlsberg og 
Coloplast.

UNDERVISNINGSFORMEN
ABY online videokurser er informationssitet A BETTER 
YOU TV’s business-sektion, hvor du kan få adgang til 
kurser om personlig udvikling i en erhvervsmæssig 
sammenhæng. Dette første kursus om Enneagrammet 
omhandler de 9 personlighedstyper og hedder ‘Kender 
du typen?’.

UDBYTTE VED DETTE KURSUS ER BLA:

1. Du bliver mere effektiv og dygtigere til dit arbejde
 Fordi du får udviklingsværktøjer til at træne dine 
 talenter og udfordringer. 

2. Du kommunikerer bedre og undgår flere konflikter
 Fordi du lærer, hvorfor og hvordan vi er forskellige 
 som mennesker.

3. Du sælger mere og skaber stærkere kunderelationer
 Fordi du lærer at forstå dine kunder på en dybere  
 måde.

4. Du bliver bedre til at motivere dig selv (og dine evt.  
 medarbejdere)
 Fordi du lærer om de forskellige motivationsprofiler.

5. Du ansætter de rigtige profiler til de rigtige stillinger
 Fordi du lærer at genkende forskellige talenter, stress- 
 mønstre og udviklingsværktøjer.

VARIGHED
Kurset varer 2 timer og 40 minutter 
og du lærer blandt andet:

 √   Hvordan blev du din type?

 √   Talenter og udfordringer for alle 9 typer

 √   Stress- og udviklingsmønstre for alle 9 typer

 √   Kropssprog for alle 9 typer

 √   Udviklingsværktøjer for alle 9 typer

 √   Unikke talenter for alle 9 typer

HVAD ER ENNEAGRAMMET?
Enneagrammet er et personanalyseværktøj, der giver en 
grundig indsigt i, hvilke forskellige faktorer der for alvor 
motiverer mennesker. Det er et redskab til bedre at forstå 
sig selv og andre – og derigennem skabe grobund for 
højere produktivitet, stærkere kunderelationer, bedre 
kommunikation, større trivsel og bedre samarbejde på 
arbejdspladsen.

Enneagrammet tager udgangspunkt i 9 forskellige 
personlighedstyper, der kortlægger menneskers adfærd, 
præferencer og dybere handlemønstre. I modsætning til 
andre værktøjer, som beskriver mennesketyper og deres 
adfærd, forklarer Enneagrammet både vores adfærd og 
baggrunden for denne adfærd.

Bliv en bedre kollega eller chef med det 
anerkendte personanalyseværktøj Enneagrammet 

ABY ONLINE VIDEOKURSUS
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