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Uddrag af aktiviteter vi tilbyder
Foredrag, workshops og uddannelser
Har du brug for et foredrag eller en workshop i din virksomhed, forening, netværk eller ved anden
lejlighed, kommer vi gerne ud med et koncept special tilpasset til dine ønsker. Det kan være ud fra
de nedenstående forslag, men det kan også være et oplæg, der bliver skabt omkring en særlig
problematik. Kontakt os her for et tilbud og for mere information.

Foredrag
Kender du typen? - en introduktion til Enneagrammet
Sådan får du dialogen til at fungere - Kommunikation, når den er bedst

Workshops
Enneagrammet

Enneagrammet basic
Enneagrammet og lederskab

Øvrige

Konflikthåndtering og mægling - og sådan tackler du vanskelige personer
Din sjæls budskab - om clairvoyance og din intuitive stemme
Selvhypnose og mindfulness - sådan frigiver du energi og resourcer til at få det bedste ud af
din hverdag
Tegne- og maleterapi - sådan kommer du fri af stress, depression og andre
bekymringstilstande

Uddannelser
Trainer
Almen Trainer - til dig, der har en passion for at formidle
Enneagram Trainer - til dig, der ønsker at videreformidle Enneagrammet og de muligheder
modellen indeholder
NLP Trainer - til dig, der brænder for NLP og den gode kommunikation, der giver resultater i
sindet og på bundlinjen

Enneagrammet
Enneagram Practitioner
Enneagram Master og Business Coach
Fleksiba Kommunikation
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Enneagram Pilot

Coaching og Supervision
Individuel coaching og Supervision
Teamcoaching og Supervision
VIP Dag

Consulting
Udvikling af Ledere, Medarbejdere og Teams
Medarbejderudviklingssamtaler (MUS)
Egen Enneagram Coach praksis (under udarbejdelse)

Du kontakter os her og bestiller et uforpligtende møde, hvor vi sammen finder frem til
den bedste løsning for dig og for din virksomhed.
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