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Certifiering HPEI Enneagram Trainer
Syftet med certifieringen är att säkerställa att alla som är
certifierade HPEI Enneagram Trainers kan använda HPEI för att på
ett noggrant och riktigt sätt fastställa någons Enneagramstrategi.
Den som anmält sig till certifiering har fri tillgång till HPEI under
tiden från anmälan till certifiering. Detta för att kunna öva sig så
mycket som möjligt.
Vad får den som är certifierad
• Tillgång till ett system som innehåller
o Enneagram indikatorn HPEI
o Instinktsindikatorn HPSI
o Differentieringsfrågor för säkrare analys
o Resultatrapporter som visar fördelningen av poäng mellan de nio strategierna
samt fördelning av poäng mellan tre triader; intelligenscentren, hornevians och
harmonics samt instinkterna.
o Flersidiga beskrivningar av varje strategi inklusive utvecklingsvägar som
tillsammans med resultatet utgör en fullständig rapport till din klient.
• Egen inloggning till HPEI-systemet där användaren kan
o Skapa länkar och skicka ut till sina klienter
o Skapa egna grupper
o Ha enkel tillgång till alla sina klienters resultat
• Tillgång till support från EnneagramCenter
Vad krävs
• Du ska ha tillgodogjort dig kunskaperna från de fyra stegen i vår utbildning ”Att leda sig
själv och andra” eller motsvarande grundläggande Enneagramutbildning.
• Du ska ha gjort minst 10 analysintervjuer med utgångspunkt i resultatet från HPEI
• Du ska kunna Enneagramstrategierna tillräckligt bra för att göra en 15 minuters
presentation av en strategi
• Du ska kunna de avgörande skillnaderna mellan strategierna och kunna formulera frågor
som hjälper din klient att hitta sin strategi.
Certifieringen består av följande moment
• Ett skriftligt prov - hemtenta
• En muntlig redogörelse av en strategi du får tilldelad
• En utbildning i hur du ska använda HPEI systemet
• Du ska inför certifieringen skicka oss en ljudinspelning av när du med HPEI gör en
Enneagramanalys med en person som inte känner till sin strategi
Pris: Certifieringen kostar 4 800 kr + moms i en engångssumma – inga årliga avgifter.
När du är certifierad får du köpa HPEI analyserna - där HPSI ingår - för 380 kr per styck vilket
faktureras kvartalsvis i efterskott. Anmälan är bindande.
För datum, se kalendariet.
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