SUOSITUKSIA EIF ENNEAGRAMMIOHJAAJA KOULUTUKSESTA

” Koulutusvuosi oli todella hieno. Saimme valtavan tietomäärän lisäksi
oppia muilta opiskelijoita käytännössä kuinka erilaisia persoonallisuuksia
olemme. Se on avannut silmäni näkemään jokaisen ihmisen
ainutkertaisuuden.” Kaija Jokinen, valmentaja
” Esimiestyöskentelyni on saanut aivan uuden ulottuuvuuden
enneagrammjin avulla. Ymmärrän työkavereitani selkeästi paremmin ja
ennenkaikkea osaan hyödyntää kaikkien voimavaroja tehokkaammin.
Suosittelen tätä koulutusta kaikille ihmisille, jotka ovat päivittäin
tekemisisisä toisten ihmisten kanssa. Eli siis kaikille meille!”
Marianne Kangasniemi, varhaiskasvatusyksikön johtaja
” Ilmapiiri koulutuksessamme oli lämminhenkinen ja kaikkia kunnioittava.
Oli helppoa olla avoin uudelle ja sille, että oma tapani katsoa maailmaa
ei ole kaikille ihmisille itsestään selvää eikä samanlainen. Sain oppia
Marikan lisäksi kurssikavereiltani arvokkaita asioita. Suosittelen
ehdottomasti kaikille tätä korkealuokkaista koulutusta.”
Tiina Lauriala, KTM, luokanopettaja
” Jaettua koulutus -materiaalia oli todella paljon. Se avautui kuitenkin
mukavasti koulutuspäiviemme kuluessa. Marika on selkeä ja innostava
opettaja ja siksi lähiopetuspäivät suorastaan kiisivät. Ei ollut tylsää
hetkeä!” Ulla Hirvonen, joogaopettaja
” Hain lisätyökaluja esimiestyöskentelyyni ja todellakin sain mitä halusin.
Lisäksi sain niin paljon enemmän tästä koulutuksesta kuin osasin
odottaa. Ihmissuhteeni ovat nyt paljon sopuisampia. Olen nyt sisäistänyt
lauseen, jolla aloitimme koulutuksen: Älykäs tuntee toiset ja viisas tuntee
itsensä.” Marjut Hallavo, urapalvelupäällikkö

” En tuntenut enneagrammia kovin paljon entuudestaan ja lähdinkin
koulutukseen ihan itsetuntemusta lisätäkseni. Innostuin aiheesta
valtavasti ja nyt onkin aikomus kertoa aiheesta omalla työpaikallani.
Tiimini odottaa sitä kiinnostuneena.”
Hanna-Kaisa Risku, markkininointijohtaja
” Mitä oli elämä ennen enneagrammin ymmärrystä? Sitä, että niputin
kaikki ihmiset samaan kimppuun ja kohtelin sen mukaisesti. Olen tehnyt
elämässäni tämän takia paljon ylilyntejä ja väärinymmärryksiä on taatusti
ollut yllin kyllin. Taatusti olen nyt mukavampaa seuraa niin itselleni kuin
läheisilleni. Enneagrammi eheyttää ihmissuhteita. Kenellä on varaa olla
tekemättä sitä? Vahva suositukseni.” Sonja Kaunismäki, valmentaja
” Meillä oli koulutuksessa hauskaa, vaikka tärkeä aihe veti usein
vakavaksi. Opetus oli koko ajan syvällistä ja selkeästi harkittua.
Mielestäni oli vain etu, että tunnelma oli kuitenkin koko ajan hyväksyvä
ja sitä paitsi meistähän tuli hyviä ystäviä koulutuksen aikana. Kiitos
siitäkin!” Marica Hämäläinen, valaistussuunnittelija
” Kunpa osaisin selittää, miten hyvä tämä koulutus on! Se menee syvälle
ja koskettaa niin laajaa aluetta. Tästä on hyötyä työelämässä alasta
riippumatta, itsensä kehittämisessä ja varsinkin tavoitteissamme kohti
parempia ihmissuhteita sekä vuorovaikutustaitoja.
Marika on äärimmäisen taitava kouluttamaan ja luomaan ryhmään
luottamuksen. Opetus ei ole onneksi pelkkää teoriaa. Opimme
laittamaan sen omaan arkeen ja käyttäytymiseen. Jos harkitset lähteä
mukaan niin voin käsi sydämellä sanoa, että kyllä kannattaa!
Myöhemmin kiität itseäsi hyvästä valinnasta. ”
Janika Arola, tuotepäällikkö
”Saan päivittäin ammatillista tukea enneagrammin avulla. Marika Borgin
koulutus on antanut konkreettiset työkalut myös oman itsensä
kehittämiseen ja työssäjaksamiseenvalla me maailmaa katsomme ja
tunnemme on tärkeä työhyvinvoinnin pohja. Enneagrammi -koulutus
antaa erittäin vahvan arkipäiväisen työkalun. Esimiehenä on ollut
ääretön ilo motivoida erilaisia ihmisiä juurikin enneagrammikoulutuksen
kautta. Tulos on meille kaikille antoisampi ja laadukkaampi.”
Marika Raitaniemi, yrittäjä, työnohjaaja ja valmentaja
” Enneagrammiohjaajan koulutus avasi minulle erittäin mielenkiintoisen
ja syvällisen ymmärryksen omasta itsetuntemuksestani. Oli ihanaa
saada olla oma itsensä hyväksyvässä ilmapiirissä ja oppia uusia

näkökulmia omaan tapaani toimia eri tilanteissa. Oli valtavan avaavaa
oppia myös se, miksi muiden toiminta helposti ärsyttää. On elämää
ennen enneagrammia ja elämää sen jälkeen. Valtava kiitollisuus tätä
työkalua kohtaan.” Satu Savioja, orkesterimuusikko, valmentaja

