Uutta ja
vain tässä
koulutuksessa!
Bonuslahjana 20 tuntia
enneagrammi-luentojen
videotallenteita.

EIF Enneagrammiohjaaja®
etäkoulutus
syksy 2021 - kevät 2022
8 opintojaksoa
torstai klo 16-20
ja perjantai klo 10-16

Nyt voit suorittaa ammatillisen
EIF Enneagrammiohjaajan®
koulutuksen ensimmäisen kerran etänä.
Se tapahtuu zoom -alustalla verkossa.
Koulutus on kansainvälisesti uraa uurtava.
Se on laajin ja perusteellisin olemassa oleva
enneagrammin opettamiseen ja kouluttamiseen johtava koulutusohjelma Suomessa.
Seuraava EIF Enneagrammiohjaaja koulutus
alkaa syyskuussa 2021. Koulutus on tarkoitettu pääosin aiheeseen jo perehtyneille ja
jonkun pidemmän enneagrammikoulutuksen
käynneille, jotka haluavat opettaa enneagrammia tai käyttää enneagrammia työssään.
Opiskeluun kuuluu enneagrammin opettamiseen liittyvä opinnäytetyö, joka ohjataan.
®

Hakemuksen perusteella koulutukseen otetaan myös henkilöitä, jotka haluavat oppia
ymmärtämään itseään ja muita syvällisesti
enneagrammin avulla. Näissä tapauksissa
opiskelijalta ei edellytetä ennakko-opintoja. Laaja lukupaketti on välttämätön opiskella ennen koulutuksen alkua. Ota yhteyttä
marika.borg@namaste.fi

www.marikaborg.fi

KOULUTUKSEN HYÖDYT:
• Opiskelu on hyvin antoisaa, sillä
ammatillisen pätevöitymisen lisäksi
osallistujien itsetuntemus syvenee
koulutuksessa merkittävästi. Omat ihmissuhteet saavat aivan uuden ulottuvuuden ja kyky tulla erilaisten ihmisten kanssa kasvaa.
• Enneagrammi on varsin syvällinen ja
monipuolinen persoonallisuus-systeemi,
joka avautuu parhaiten ryhmässä ja
käytännössä eri persoonallisuustyyppeihin tutustuen yhteisen opiskelun
puitteissa.
• Koulutuspäiviin kuuluu paljon uutta ja
vain tässä koulutuksessa jaettavaa kirjallista materiaalia. Korkealuokkaiset
koulutusmateriaalit (monisteet, tehtävät ja PP-materiaalit).

info@namaste.fi

Kouluttajina toimivat Marika Borg ja Viivi Pentikäinen, Elämäntaidon
Valmennusakatemian ja Enneagram Institute of Finland perustajat.
Marika on opettanut enneagrammia päätoimisesti yli 20 vuotta ja on arvostettu
asiantuntija niin kotimaassa kuin kansainvälisissä enneagrammipiireissä.
Viivi Pentikäinen on myös erittäin kokenut enneagrammikouluttaja, jonka erikoisalaa on enneagrammin opettaminen yrityksissä.
Marika Borg on Tunnista ItsesiTM Testi & Peli Enneagrammitestin toinen tekijä
Viivi Pentikäisen lisäksi. Marika ja Viivi ovat IEA-sertifioituja
Enneagrammiopettajia. Myös koulutusohjelma on IEA akkreditoitu.

Lue lisää:
www.marikaborg.fi
www.valmennusmaailma.fi

Koulutuspäivät syksy 2021 - kevät 2022
torstai klo 16-20
perjantai klo 10-16
9.-10.9.2021
7.-8.10.2021
11.-12.11.2021
9.-10.12.2021

13.-14.1.2022
10.-11.2.2022
10.-11.3.2022
21.-22.4.2022

ILMOITTAUTUMISET: info@namaste.fi
TIEDUSTELUT: Viivi Pentikäinen viivi.pentikainen@gmail.com
Koulutuksen kokonaishinta on 2980 € sis.alv yksityishenkilöille ja yrityksille/
laskutusasiakkaille + alv 24 %
Varausmaksu 490 €
Lisätiedustelut maksuista/laskutuksesta harriet.rosling@rantalainen.fi

www.marikaborg.fi

info@namaste.fi

