LOREM IPSUM

31. JANUARY 2021

Oivalla elämäntehtäväsi
Enneagrammin avulla

-upea verkkokurssi juuri sinulle

10 x etäluentoa alkaen 17.2. klo 17.30-19.00

SAAT KAIKKI LUENTOJEN TALLENTEET ITSELLESI. 


OIVALLA ELÄMÄNTEHTÄVÄSI ENNEAGRAMMI AVULLA


-huiman kiinnostava verkkokurssi alkaen 17.2.
Kun oma elämäntehtävä on selkeä, on suurempi mahdollisuus elää merkityksellistä ja
onnellista elämää. Jokaisella meistä on ainutkertainen lahja, jonka esille pääsy on
tärkeää omalle hyvinvoinnille. Lähestymme tätä kiehtovaa ja tärkeää aihetta oman
persoonallisuutemme vahvuuksien kautta. Enneagrammi tarjoaa siihen erittäin tarkan
ja toimivan työkalun. Pääset paremmin ja yksilöllisemmin käsiksi siihen, mikä saa juuri
sinut syttymään, innostumaan ja elämään oman näköistä elämää.
Kurssin aikana sinulla on rauhassa aikaa pohtia minkä lahjan haluat jakaa
maailmalle. Saat siihen yksilöllistä selkeyttä ja uusia oivalluksia, jotka auttavat
elämässä eteenpäin. Enneagrammi on loistava työkalu tähän.

Tämä ainutlaatuinen ja toivottu verkkokoulutus järjestetään Zoomissa keväällä 2021
keskiviikkoisin klo 17.30–19.00. Saat jokaisen illan aikana Marikan tiiviin ja hyödyllisen
luennon aiheesta. Lisäksi sinulla on mahdollisuus osallistua kysymyksin ja
kommentein. Osallistujamäärä on rajattu, jotta kaikki halukkaat pääsevät
osallistumaan.
Aloitamme helmikuussa 17.2. ja
kokoonnumme yhteensä 10 kertaa kevään
aikana, aina 1,5 tuntia kerrallaan. Kaikki
luennot videoidaan, joten voit tarvittaessa
katsoa ne jälkeenpäin tallenteina. Eli ei
huolta, jos et aina pääse osallistumaan.
Etäkurssin päivämäärät: 17.2., 3.3.,10.3.,
17.3., 31.3., 7.4., 14.4., 28.4., 5.5., 12.5.

KURSSIN VETÄJÄNÄ MARIKA BORG
Kurssin vetäja Marika Borg on kansainvälisesti
arvostettu, IEA sertifioitu erikoistason
Enneagrammikouluttaja ja Suomen EIF-Enneagrammi
Instituutin perustaja sekä Tunnista Itsesi –
Enneagrammitestin toinen tekijä. Marika on käyttänyt
Enneagrammia työssään jo 30 vuotta ja tietää, että
jokaisen oman persoonallisuustyypin yhteys
elämäntehtävään on vahva. Lue lisää Marikasta
www.marikaborg.fi

Sopu ja rauha
ennen kaikkea.
Haluan
päättää.

Pyrin aina tekemään
oikein.

Ideointi on
ihanaa!

Auttaminen
on iloni.

Olen tehokas
ja nopea.

Haluan olla
luottamuksen
arvoinen.

Tietoa ei voi
olla liikaa.

Olen aidosti
erilainen.

KENELLE KURSSI SOPII

Kurssille osallistuminen ei edellytä ennakkotietoa Enneagrammista. Se sopii yhtä
hyvin aiheeseen vasta perehtyneelle kuin myös siihen jo pitempään tutustuneelle.
Osallistujien kannattaa kuitenkin syventyä aiheeseen ennen kurssimme alkua
lukemalla ilmainen 30-sivuinen opas www.marikaborg.f. Suosittelemme myös, että
teet ilmaisen persoonallisuustestin ennen verkkokoulutuksen alkamista täällä: https://
www.namaste.fi/fi/enneagrammi. Se on suuntaa antava ja auttaa hahmottamaan omaa
tapaasi kohdata maailma. Jos et ole varma omasta persoonallisuustyypistäsi, kirjoita
testitulos muistiin ja käsittelemme sitä halutessasi kurssin aikana.
LATAA ILMAINEN 30-sivuinen ENNEAGRAMMIOPAS TÄSTÄ www.marikaborg.f 

OSALLISTUMINEN & HINTA

Ilmoittaudu tai kysy lisää koulutus@namaste.f . Saat selkeät osallistumisohjeet,
zoom-linkin sekä lisämateriaalia hyvissä ajoin ennen ensimmäistä
tapaamistamme. Zoomin käyttö on helppoa eikä edellytä minkäänlaisen ohjelman
etukäteislatausta. Opastamme käytön tarvittaessa.
Verkkokurssin hinta on vain 349 e (sis alv 24%).Siihen sisältyy luentojen taltioinnit sekä
aiheeseen liittyvää lisämateriaalia, joka lähetetään sähköisesti osallistujille.
Laskutusasiakkaat 349 e + alv 24%.

PÄIVÄMÄÄRÄT JA SISÄLTÖ

Käsittelemme eri iltoina yhdeksän eri persoonallisuustyyppiä, yksi kerrallaan. Saat
paljon ymmärrystä ja lisätietoa sekä itsestäsi että läheisistäsi vaikka et edustaisi
ko.iltana käsiteltyä tyyppiä. Meissä kaikissa on vähän jokaista tyyppiä vaikka yksi
tapamme kohdata asioita ja muita ihmisiä onkin vallitsevin. Jakson kohdalla on alla
linkki, josta voit lukea illan aikana käsiteltävästä enneagrammityypistä enemmän.
17.2. JAKSO 3 Johdanto: Mikä on elämäntehtävän ja Enneagrammi -persoonallisuusteorian suhde. Käymme
myös ensimmäisellä kerralla läpi yhdeksän eri persoonallisuustyypin yleisimmät elämäntehtävään liittyvää
haastetta ja hyötyä
3.3. JAKSO 2. Ykkönen * Ihanteellinen uudistaja
https://www.namaste.fi/fi/enneagrammi/yhdeksan-eri-persoonallisuustyyppia/tarkka-laadunvalvoja
10.3. JAKSO 3. Kakkonen * Avulias huoltaja
https://www.namaste.fi/fi/enneagrammi/yhdeksan-eri-persoonallisuustyyppia/avulias-huoltaja
17.3. JAKSO 3. Kolmonen * Tehokas suorittaja
https://www.namaste.fi/fi/enneagrammi/yhdeksan-eri-persoonallisuustyyppia/tehokas-suorittaja
31.3. JAKSO 4. Nelonen * Luova individualisti
https://www.namaste.fi/fi/enneagrammi/yhdeksan-eri-persoonallisuustyyppia/luova-individualisti
7.4. JAKSO 5. Viitonen * Tutkiva asiantuntija
https://www.namaste.fi/fi/enneagrammi/yhdeksan-eri-persoonallisuustyyppia/tutkiva-asiantuntija
14.4. JAKSO 6. Kuutonen * Uskollinen kyseenalaistaja
https://www.namaste.fi/fi/enneagrammi/yhdeksan-eri-persoonallisuustyyppia/uskollinen-kyseenalaistaja
28.4. JAKSO 7. Seiska * Innostunut suunnittelija
https://www.namaste.fi/fi/enneagrammi/yhdeksan-eri-persoonallisuustyyppia/innostuva-suunnittelija
5.5. JAKSO 8. Kasi * Vahva vaikuttaja
https://www.namaste.fi/fi/enneagrammi/yhdeksan-eri-persoonallisuustyyppia/vahva-vaikuttaja
12.5. JAKSO 9. Ysi * Sopeutuva rauhanrakentaja
https://www.namaste.fi/fi/enneagrammi/yhdeksan-eri-persoonallisuustyyppia/sopeutuva-rauhanrakentaja

Olisi mahtavaa saada sinut mukaan ja uskon, että saat tästä uudesta erikoiskurssista
paljon lisää voimia, jaksamista ja selkeää suuntaa elämääsi.
Lämpimin terveisin ja tervetuloa mukaan! Marika

