Personlig vækst – kend dig selv
Nye handlemuligheder
Forstå dine omgivelser

Enneagramkursus

Afgang, Kastrup og Billund søndag den 11.6.2017
Hjemkomst søndag den 18.6.2017
Ring eller skriv for at høre mere
Lejlighed med udsigt - tillæg for enkeltværelse
Skøn græsk mad – halvpension, 7 x morgenmad, frugt og
kaffe, 5 frokoster og 2 aftensmad

Samos
Vækst og kommunikation
11. til 18. juni 2017

Godt selskab – adgang til bil og udflugter – mulighed for
at blive og holde ferie en uge mere
Tilmelding hos BM Udvikling.
Att. Birthe Mathiesen, bm@bm-udvikling.dk
tel. + 45 2494 2300
www.bm-udvikling.dk
Pris: 7.500 kr. ved tilmelding inden 15.2.2017.
Derefter 8.500 kr.
Indsættes hos Nordea reg.nr. 1726 konto 7558 2068 74
Flybillet køber du selv hos Star Tour

Bliv en bedre kollega
Bliv den bedste udgave af dig selv

Skønne dage på sydkysten - fordybelse
selvindsigt - kommunikation - forståelse
klarhed - udvikling - find dit udgangspunkt

Enneagrammet
Et udviklingsværktøj –
i privatlivet og i arbejdslivet
Vi føler alle vrede, kærlighed, misundelse osv.
Følelserne er universelle. Men der er stor forskel på,
hvorfor vi føler og handler som vi gør.
Hvad er drivkraften?
Enneagrammet hjælper dig til at forstå hvorfor, og
hvordan mennesker reagerer vidt forskelligt i samme
situation. Den viden gør dig personligt mere
rummelig og forstående

De ni typer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Perfektionisten, Idealisten
Hjælperen, Relationsskaberen
Udretteren, Stræberen
Romantikeren, Designeren
Iagttageren, Analytikeren
Tvivleren, Loyalisten
Eventyreren, Projektmageren
Lederen, Udfordreren
Mægleren, Fredselskeren

Du får dig nogen Aha’er du kan bruge i samtaler og
konflikter - hjemme og på jobbet

Enneagrammet
Øget bevidsthed - Øget klarhed









Hvad er din grundtype
Selviagttagelse, indre rejse
Dit personlige talent
Hvad styrer din personlighed
Lær at forstå andre bedre
Man kan ændre sig selv – ikke på andre
Anvendes som psykologisk værktøj
Anvendes i spirituel udvikling

Bliv handlekraftig og tro mod dig selv
Tal om det vigtigste med ærlighed, mod og respekt
Jeg vil veksle mellem oplæg, øvelser og dialogopgaver. Du vil
få en forståelse af, hvad Enneagrammet er, og hvad det kan
bruges til.
Enneagrammet vil hjælpe dig til at blive en bedre leder, en
bedre kollega, ven, ægtefælle og forælder og give dig
mulighed for at leve med større harmoni i dit eget liv

Organisations- og ledelsesudvikling, konsultation,
supervision og karriere

