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UDDANNELSESKATALOG

VELKOMMEN TIL ENNEAGRAMSTEDETS UDDANNELSESKATALOG
ENNEAGRAM MASTERCLASSES

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.

Minimum 3 specialmoduler

ENNEAGRAM PRACTITIONER

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

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 GRUNDUDDANNELSE

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
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INDEHOLDER:

ALT DETTE KAN DU EFTER BLOT 2×2 DAGE

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

•• 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

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”.

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.

ENNEAGRAM PRACTITIONER
r din
e
g
a
t
i
v
i
d
- for
øst!
i
r
e
s
g
n
i
l
k
udvi
personlige

ENNEAGRAM PRACTITIONER UDDANNELSE

PROGRAM

Dette er overbygningen til dig, som allerede har gennemført grunduddannelsen - men som bare
må have mere.

Den samlede Enneagram Practitioner uddannelse består af følgende specialmoduler:

Vi har fornøjelsen at tilbyde en samlet Enneagram Practitioner uddannelse, hvor du bliver
certificeret og får diplom på din enneagramviden.
Uddannelsen består af 4 specialmoduler, coaching og afsluttes med 2 dages certificering.
Udover at sikre dig en stærk og bred enneagramviden, handler denne del af uddannelsen også i
høj grad om din egen personlige udvikling. Derfor er uddannelsen vævet tæt sammen med såvel
øvegrupper som et personligt coachingforløb, hvor du målrettet arbejder med din personlige
udvikling mellem undervisningsdagene.

ENNEAGRAMSTEDETS PRACTITIONER UDDANNELSE GIVER DIG:
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Øget social forståelse
Bedre indsigt i den menneskelige psykologi
Forståelse af dynamikkerne i Niveauerne for selvindsigt
Dyb indsigt i mekanismerne, der bringer dig op og ned i selvindsigtsniveau
Meget konkrete tips og tricks til at arbejde med din selvindsigt
Styrkede kommunikationsevner
Værktøjer til at forebygge langt de fleste konflikter, og løse dem der opstår
Bedre relationer gennem øget bevidsthed
Feedbackteknikker til alle typer
....og meget mere

PERSONLIGT COACHINGFORLØB
I dit personlige coachingforløb, med sessioner imellem hvert af modulerne, arbejder du med din
selvudvikling og teorierne fra modulerne. Forløbet sikrer integration af den lærte teori, til praktisk
anvendelse i såvel privat- som arbejdsliv.

Instinkter (2 dage)
Niveauer for selvindsigt (2 dage)
Konflikthåndtering (2 dage)
Kommunikation (2 dage)
Certificering (2 dage)
4 personlige coaching sessioner
Litteraturpakke indeholdende bøgerne “Enneagrammets Visdom”, “Personality
Types”, samt folderne “Konflikthåndtering”, “Feedback” og “Kommunikation”
•• Personlighedstest med tilhørende 42 siders professionel rapport om din unikke
personlighed
••
••
••
••
••
••
••

*For at kunne deltage skal du have kendskab til Enneagrammet, svarende til Enneagramstedets
grunduddannelse modul 1 og 2 eller tilsvarende Enneagramtræning fra anden Enneagramudbyder.

ENNEAGRAM BUSINESS PRACTITIONER
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ENNEAGRAM BUSINESS PRACTITIONER

INDHOLD:

Her vil du få en lederuddannelse med fokus på det personlige og autentiske lederskab.
Organisationer og teams består af mennesker, hvorfor hele uddannelsen tager
udgangspunkt i netop dette – mennesker!

Den samlede Business Practitioner består af følgende specialmoduler:

Uddannelsen tager afsæt i internationalt gennemtestede teorier samt teori fra
Enneagrammets verden. Du vil igennem personlighedstest, teori, dialog og praktiske øvelser
få defineret din personlige lederstil. Gennem den omfattende lederrapport tillige få indsigt i,
hvor du som leder kan udvikle dig, og dermed tilegne dig nye menneskelige kompetencer.
Uddannelsen lægger desuden stor vægt på hvorledes et team skabes, udvikles og defineres
i forhold til en organisation, og hvordan du som leder, kan opbygge et velfungerende team,
der kan udnytte alles unikke menneskelige talenter og kompetencer, således at de kan indgå
konstruktivt og værdiskabende med resten af organisationen.
For at kunne motivere alle i et team, vil uddannelsen tillige udvikle og styrke din personlige
gennemslagskraft, og tilmed fokusere på dine unikke evner til at kunne se hvorledes du som
leder får de rigtige budskaber ud til alle medlemmer i teamet.
Kommunikation og gennemslagskraft handler ikke om niveauet af decibel eller store Ego’er!
Du vil derfor modtage praktiske værktøjer, der gør dig i stand til som leder, konstruktivt at
skabe fundament for, at dynamikken i teamet fungerer optimalt. Det giver dig ydermere
mulighed for at læse hvor og hvornår konflikter er ved at opstå, bremse dem, og vende dem
til anerkendelse og udviklende feedback.
Der stilles dagligt krav til forandringsparathed, verden forandres i et tempo, der ikke er set
nogensinde. På uddannelsen vil du få indsigt, i hvorledes du opbygger dit team og sikrer dig,
at alles talenter og kompetencer komplementerer hinanden, uden at nogen føler sig overset.
Kurset tager desuden udgangspunkt i helt konkrete udfordringer fra din egen dagligdag,
således at uddannelsen ikke blot består af teori.
Enneagramstedet Business Practitioner giver dig værktøjer til:
••
••
••
••
••
••
••

At motivere såvel den enkelte som teamet
At kunne give feedback konstruktivt og udviklende, også når det er ømtåleligt
At motivere den enkelte gennem indsigt i deres indre personlige drivkraft
Blive en ekstraordinær dygtig leder, ved autentisk og visionært lederskab
Finde dit personlige ledelsesmæssige ståsted og kunne praktisere det
Styrke din personlige gennemslagskraft og kommunikative evner
At blive en rigtig god sparringspartner for dine medarbejdere

••
••
••
••
••
••
••
••

Personligt lederskab og ledelsesstil (2 dage)
Definition, opbygning, udvikling og ledelse af teams (2 dage)
Kommunikation og personlig gennemslagskraft (2 dage)
Dagligdagens udfordringer som leder (2 dage)
Certificering og skriftlig opgave (1 dag)
Omfattende team- og lederrapport
4 personlige Business Coaching sessioner
Litteraturpakke indeholdende bøgerne ”Succes på arbejdet”, De fem
dysfunktioner i et team”, The 9 Types of Leadership” samt folderne ”Feedback” og
”Lederskab”

Mellem hvert specialmodul modtager du personlig forretningsrelevant business coaching.
Dette er en forudsætning for certificering.

PROGRAM
Business Practitioner er en uddannelse der stiller krav til dig som deltager. Du skal derfor
indstille dig på et uddannelsesprogram, der i mange henseender udfordrer det “kendte” og
flytter og udvikler dig som leder ud i rørte vande. Vi vil dog sikre, at du kommer godt i land,
med styrket gennemslagskraft og værktøjer der kan skabe værdibaserede resultater mange
år fremover.
PERSONLIGT LEDERSKAB
Hvem er du som leder? Vi vil styrke
din personlige gennemslagskraft,
din autoritet, kommunikation og
evnen til at skabe følgeskab.

Modul 1

Personligt lederskab &
ledelsesstil

Modul 2

Definition, opbygning,
udvikling & ledelse af teams

Modul 3

Kommunikation & personlig
gennemslagskraft

Modul 4

Dagligdagens udfordringer
som leder

Modul 5

Certificering &
skriftlig opgave

LEDELSE & DEFINITION AF TEAMS
Skab effektive resultater igennem
teams, hvor alle formår at få det
bedste ud af hinandens styrker.
IMPLEMENTERING I PRAKSIS
Feedback, coaching og træning i
den specifikke læring fra modulerne med udgangspunkt i egne
cases fra din hverdag.

ENNEAGRAM MASTERCLASSES
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ENNEAGRAMVIDEN, SELVINDSIGT OG UDVIKLING PÅ MASTER NIVEAU
Hos Enneagramstedet er det én af vores stærkeste værdier, at du hos os som kursist altid kan
udvide din viden om Enneagrammet, styrke din selvindsigt og balance i livet, samtidig med at du
uddanner dig som Enneagramkursist eller måske ligefrem Enneagramunderviser.
Derfor har vi lanceret en række Masterclasses, designet til dig der allerede har gennemført din
første Enneagramtræning, har afsluttet en Enneagram Practitioner uddannelse eller anden
lignende uddannelse.
Vores Enneagram Masterclasses afholdes som enkeltstående moduler eller mindre forløb, med en
klar overskrift og fokus på et specifikt område i Enneagrammet. Vi folder Enneagrammets nuancer
og mere avancerede vinkler ud, og inviterer og støtter samtidig dig som kursist til at træde endnu
længere ud af Ego’ets skygger og unyttige overbevisninger.

27 UNDERTYPER
Hver af de 27 undertyper karakteriserer en unik personlighed, som er resultatet af
dynamikken mellem din types passion og 1 af de 3 biologiske overlevelses-drivere,
“Overleveren”, “Social” eller “Sexual / 1:1”.
Du introduceres til et helt nyt vidensniveau i Enneagrammet. De 3 versioner i hver af de
9 typer kan anskues som helt unikke personligheder med hver sit meget specifikke og
karakteristiske fokus, og egne vanemønstre i både tanker, følelser og handlinger. Yderligere,
så har hver af de 27 undertyper deres særlige udviklingsvej mod at manifestere sine højere
menneskelige potentialer.
Det er en forudsætning, at du har gennemført Specialmodulet “Instinkter”.

DEEPER INTO THE ENNEAGRAM – VED TOM CONDON (foregår på engelsk)

Ønsker du ”Enneagram Master Practitioner” titel og tilhørende diplom, kræver det gennemførelse
af minimum 3 Masterclasses i løbet af 18 måneder fra første modul, samt at du allerede har
gennemført og bestået certificeringen ”Enneagram Practitioner”.

STANDING BACK – including practices like strengthening your inner observer, having insights
into your Enneagram style, witnessing your Enneagram patterns, trying to see your blind
spots, reactions and shadows.

MASTERCLASSES

GOING AGAINST – Interrupting your Enneagram pattern, applying your high side strengths to
the low side expressions of your style, learning new ways of coping, using affirmations.

•• DEEPER INTO THE ENNEAGRAM – ved TOM CONDON (2 DAGE på engelsk)
•• DE 27 UNDERTYPER (2 DAGE)
TM
•• TRITYPES (2 X 2 DAGE)
Bemærk - for alle ovenstående Masterclasses, foreligger langt mere uddybbende materiale, herunder
specifikationer på indhold og målsætning for de enkelte moduler. Du finder det hele samt tilmelding
på vores hjemmeside www.enneagramstedet.dk

GOING WITH – Instead of standing back or going against, these techniques have you intensify
your pattern, embodying your Enneagram style more fully, getting in touch with its defensive
roots and purpose of your “Enneagram part”, critical voice, and shadow.
GOING BEYOND – includes spiritual practices that dissolve the ego, opening yourself to what
is beyond your worldview and self image, evoking and inhabiting the strengths of your style,
modeling the high side strengths of other personality styles.

TRITYPESTM
Hvis du er nysgerrig på, hvorfor du kan genkende og identificere dig med flere typer i
Enneagrammet, så er kurset om Tritypes noget for dig.
Med udgangspunkt i Claudio Naranjo’s tanker om Trifix, har Katherine Chernick Fauvre
& David Fauvre (USA) gennem adskillige år lavet undersøgelser om sammensætningen
af typeaspekter i os, og de har skabt specifikke beskrivelser af Enneagrammets Tritypes.
Deltagerne på kurset overraskes og reagerer bl.a. med ”…fantastiske beskrivelser og helt
unikt forståelsesværktøj…” og ”… endelig faldt brikkerne på plads!”

PARFORHOLDSKURSUS
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HVORFOR ER DET VIGTIGSTE I VERDEN, NEMLIG KÆRLIGHEDEN MELLEM TO
MENNESKER, SÅ FORBANDET SVÆRT?
Undersøgelser i USA påviser, at 86% af alle par oplever dårlig kommunikation i deres
parforhold.
Hvis du har haft en fast partner, så ved du at den skønne tid vi huskede fra nyforelskelsen er umulig at fastholde. Men når forelskelsens ”sindssyge” stopper (hvad den
gennemsnitligt gør efter 2 år), så starter virkeligheden… og virkelighedens tal er
temmelig barske.
Skilsmisseprocenten i Danmark er stabilt omkring 50%. Skulle du vælge at blive gift
igen, så stiger skilsmisseprocenten til op mod 75% ved tredje ægteskab, med andre ord
så kan du altså lige så godt få det bedste ud af den første partner.

EMNERNE PÅ DAGEN

PAKKE 1 : KURSUS FOR 2 PERSONER
••
••
••
••
••

Morgenmadsbuffet
Lækker frokost
Eftermiddagspause med snack
Nødvendigt kursusmateriale
Nyd afslutningsvis et glas vin i baren

PAKKE 2 : KURSUS FOR 2 PERSONER MED HOTELOPHOLD
•• Det samme som ”pakke 1”
•• Overnatning i dobbeltværelse (lørdag til søndag)
•• Stor lækker morgenmadsbuffet

PAKKE 3: KURSUS FOR 2 PERSONER MED MIDDAG & HOTELOPHOLD
Det samme som ”pakke 1”
Overnatning i dobbeltværelse (lørdag til søndag)
Skøn middag
Stor lækker morgenmadsbuffet

•• Vi skal alle have kærlighed – Kærlighedens 5 sprog
•• Vi skal alle lære af vores fejltagelser – Undskyldningernes 5 sprog
•• Vi ville alle have gavn af at kunne håndtere vores vrede bedre – Vredeshåndtering

••
••
••
••

På kurset giver vi jer en masse spændende teorier, flere personlige og fælles ahaoplevelser, indsigter om dig selv og jer som par samt træning og tips til et endnu bedre
parforhold i fremtiden.

BETINGELSER FOR DELTAGELSE

INVESTER I DIT PARFORHOLD

Kurset har ingen relation til Enneagrammet, så der kræves ingen forhåndsviden om dette,
for at deltage.

Flere hundrede mennesker har allerede fået konkrete værktøjer til at blive et endnu bedre par og
dermed få det skønneste parforhold, og det er IKKE parterapi drenge!
•• Invester en dag i jeres fælles fremtid – det vil I bestemt ikke fortryde
•• Bliv endnu bedre som par – uanset jeres fælles udgangspunkt
•• Og nyd eventuelt efterfølgende en skøn romantisk aften med lækker menu samt
overnatning på dejligt hotel

Kurset er for 2 personer, derfor kan du ikke deltage alene.

ENNEAGRAM TEMAAFTENER
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VEDLIGEHOLD DIN ENNEAGRAMVIDEN OG FÅ LØBENDE NY INSPIRATION

PÅ DISSE AFTENER LOVER VI DIG:

Hos Enneagramstedet ved vi, at forskellen mellem sand personlig udvikling og mental
viden, er evnen til kontinuerligt at sætte dine nye kompetencer i spil, og ikke mindst at
kunne vedligeholde din viden og dine indsigter. Og det er netop dét, vores Enneagram
Temaaftener er designet til.

•• at du vil opleve mangfoldigheden i Enneagrammet, og få mulighed for at gå dybere i
specifikke emner
•• at vi sætter Enneagrammet og typerne i spil
•• at du får muligheden for at arbejde specifikt med din egen type i typegrupper
•• at du på alle aftener vil opleve enten et panel eller en specifik case fra det virkelige liv
•• at du møder andre ligesindede Enneagram entusiaster
•• at du går beriget hjem med ny viden, værktøjer og indsigter

Der kommer hele tiden nye Temaaftener på programmet samt en række specialaftener
med spændende gæsteundervisere. Du kan løbende følge med på vores hjemmeside
eller endnu bedre tilmelde dig vores nyhedsbrev.

AFTENERNE ER DESIGNET TIL DIG, DER:
••
••
••
••
••

allerede kender din Enneagramtype
har gennemført, hvad der svarer til en grunduddannelse i Enneagrammet
ønsker at vedligeholde og udvide din viden om Enneagrammet
ønsker at styrke din selvindsigt
har opdaget at Enneagrammet kun er noget værd, når det aktivt sættes i spil i
hverdagen og i relationerne
•• gerne vil skabe et større Enneagramnetværk
•• ved at kontinuerlig inspiration og støtte på den personlige indsigtsrejse, er både
nødvendigt og værdifuldt

KAN JEG FÅ NOGET AT SPISE INDEN VI GÅR I GANG?
Der er altid kaffe/the og vand samt lidt snacks.
Med mindre andet er oplyst under den specifikke temaaften, kan vi desværre ikke
tilbyde forplejning.
Temaaftener afholdes på vores adresse i Roskilde, hvor der er flere muligheder for køb af
mad og drikke i nærområdet.

BETINGELSER FOR DELTAGELSE
Der kræves en forhåndsviden for at deltage, og det anbefales, at du som deltager
minimum har gennemført Enneagram Grunduddannelsen.

HVIS ENNEAGRAMMET ER NYT FOR MIG?
Så skal du hurtigst muligt tilmelde dig vores meget populære introduktionsforedrag
“Smiler folk når du KOMMER...eller GÅR?” på vores hjemmeside, men skynd dig da der ofte
bliver udsolgt.

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”

WWW.ENNEAGRAMSTEDET.DK

ENNEAGRAMSTEDET APS

KØBENHAVNSVEJ 81

DK-4000 ROSKILDE

+45 3148 9895

CVR. 35 51 28 96

info@enneagramstedet.dk

