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Enneagramstedet ApS ejes af Claus Roager, Danmarks måske mest anvendte underviser inden 
for Enneagrammet, som igennem mere end 15 år, har undervist mere end 125.000 mennesker i 
Danmark og i udlandet. 

Claus har oparbejdet sin helt egen stil, en levende stil der bygger på stor faglighed, højt tempo og 
et energisk personligt engagement. Erhvervsmæssigt har Claus adskillige års erfaring inden for 
ledelse og salg, og har som virksomhedskonsulent undervist mere end 1.000 teams/virksomheder.

“Det er min livsmission, at udbrede kendskabet til Enneagrammet, med det formål at 
gøre arbejdspladsen til et sted, hvor visioner og målsætninger tager afsæt i værdibaseret 
mål - og derved giver den enkelte medarbejder et formål. Ikke mindst,  vil jeg gøre mit til 

at verden bliver et bedre sted”



VELKOMMEN TIL ENNEAGRAMSTEDETS UDDANNELSESKATALOG 

Det er en fornøjelse at vide, at med dette uddannelseskatalog, kan du se hvorledes du starter din 
uddannelsesrejse, og hvilke veje din rejse kan føre dig hen.

Uddannelseskataloget har til hensigt at give dig et samlet overblik over de uddannelser og 
kursusudbud, vi tilbyder.

Vi tager din personlige udvikling meget seriøst, og derfor vil du ikke opleve uddannelseshold på 
mere end 20 - 25 deltagere. Det er vores overbevisning, at grupper på meget mere end 25 deltagere 
bliver for store og upersonlige, idet der efter vores mening ikke længere er tale om personlig 
udvikling, men derimod en forelæsning.  

Du finder i hovedtræk alle vores uddannelser og kurser i kataloget. På vores hjemmeside kan du 
dog mere specifikt, finde yderligere informationer om de enkelte uddannelser, datoer og priser, 
ligesom du naturligvis kan tilmelde dig.

ENNEAGRAMSTEDETS 3 FOKUSOMRÅDER: 

 • PERSONLIG UDVIKLING - 1:1  
 • BUSINESS , TEAMS & VIRKSOMHEDSKULTUR 
 • NÆRE RELATIONER, FAMILIE & PARFORHOLD

Dertil kommer de mange unikt tilpasset uddannelser og specifikke virksomhedstilpassede forløb. 
Enneagramstedet har igennem mere end 15 år, undervist mere end 125.000 mennesker i Danmark og 
i udlandet,  herunder teams, virksomheder og internationale koncerner. 

HVORFOR VÆLGE ENNEAGRAMSTEDET? 

 • Ekstremt højt fagligt niveau
 • Mere end 15 års erfaring  - undervist mere end 1.000 teams/virksomheder
 • Alle undervisere besidder mange års ledelseserfaring samt forretningsforståelse
 • Underviser nationalt såvel som internationalt større koncerner (se vores referencer)
 • IEA akkrediteret skole
 • IEA akkrediterede undervisere

Alle undervisere er trænet ved såvel nationale som internationale skoler, og vedligeholder løbende 
deres viden og personlige udvikling. 

UDDANNELSESKATALOG

ENNEAGRAM GRUNDUDDANNELSE

ENNEAGRAM BUSINESS PRACTITIONER
 • Personligt lederskab og ledelsesstil
 • Definition, opbygning, udvikling og ledelse af teams
 • Kommunikation og personlig gennemslagskraft 
 • Dagligdagens udfordringer som leder
 • Omfattende team- og lederrapport
 • 4 personlige Business Coaching sessioner
 • Certificering og skriftlig opgave

ENNEAGRAM PRACTITIONER
 • Instinkter 
 • Niveauer for selvindsigt 
 • Konflikthåndtering 
 • Kommunikation
 • 4 personlige coaching sessioner 
 • Certificering

 

ENNEAGRAM MASTERCLASSES
Minimum 3 specialmoduler

TILMELDING & PRAKTISKE FORHOLD

Du kan tilmelde dig på vores hjemmeside www.enneagramstedet.dk - her finder du de 
enkelte kurser, altid opdaterede datoer for afholdelse, priser og generelle betingelser. 

Alle undervisningsdage foregår i tidsrummet 9:00 – 16:30, med fuld forplejning, i dejlige lokaler med 
en helt særlig atmosfære. (forplejning ikke gældende for Temaaftener)

Kontakt os for mere information og tilmelding på telefon 3148 9895 eller e-mail
info@enneagramstedet.dk. 

Gå ind på www.enneagramstedet.dk, der finder du nyttige informationer og masser af inspiration, og 
glem ikke at tilmelde dig vores spændende nyhedsbrev.

Tilmeld dig hos Enneagramstedet, så har du taget det første skridt på en personlig udviklingsrejse, 
der med sikkerhed vil ændre dit liv, privat såvel som på arbejde.



ENNEAGRAM GRUNDUDDANNELSE

INDEHOLDER:

 • Uddannelse i 2x2 dage
 • Bogen “Enneagrammet”
 • Personlighedstest med standardrapport (23 sider) om din unikke type

INTRO MODUL 1 – ENNEAGRAMMET – TEORIEN I GRUNDTRÆK

 • 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

INTRO MODUL 2 – ENNEAGRAMMET – FRA TEORI TIL PRAKSIS

 • 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

PERSONLIG COACHING

Personlig coaching kan desuden tilkøbes til grunduddannelsen – 2 sessioner, ”Bliv klar 
på din type” og ”Kom godt i gang med din udvikling”.

ALT DETTE KAN DU EFTER BLOT 2×2 DAGE

 • 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 dermed 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
 • Du bliver ganske enkelt en bedre udgave af dig

BETINGELSER FOR DELTAGELSE

Har du minimum to dages Enneagram undervisning fra en anden udbyder eller fra 
undervisning i din virksomhed, kan du deltage direkte på Modul 2. Kontakt os for nærmere 
aftale.

- her starter din 

personlige udviklingsrejse!- her starter din 

personlige udviklingsrejse!


