
 

Certifieringsförberedande kurs 
Inför HPEI Enneagram Certifiering 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

  

 

 
 

 

Förberedelse: Du ska ha läst vår bok SJÄLVINSIKT – 
nyckeln till att utveckla dig själv och andra samt häftet 
”Enneagrammets 27 undertyper” från Steg 3. Du bör också 
repetera genom att gå igenom materialet från Steg 1-4.              

 
      

                  
 

  
 
  

När: 7-8 maj, 9-17 båda dagarna  
Var: Blå Vinden, Tomtebogatan 6A, T-bana S:t Eriksplan. 
Pris: 7 800 kr exkl. moms  
Anmälan genom att maila till: info@enneagramcenter.se 
Se bilaga för tid och pris för certifiering!                                 

 

 Varmt välkommen! 

 
 

Denna kurs ger dig färdigheter att använda 
Enneagrammet med andra människor. 
Tillsammans med kunskaperna från Steg 1-4 gör 
denna kurs dig förberedd inför certifiering till 
HPEI Enneagram Trainer. Under fyra månader 
mellan kursen och certifieringen har du fri 
tillgång till HPEI indikatorn för träning.  

Innehåll 

Kursen tar bland annat upp ett coachande förhållningssätt, 
att lära ut Enneagrammet till andra, tips och fallgropar vid 
Enneagramanalyser m.m. Det kommer att läggas stort fokus 
på att öva sig. Som förkunskap krävs att du gått Steg 1-4 
eller har motsvarande kunskaper från annan 
Enneagramutbildning. Du kommer också att få göra visst 
förberedelsearbete.  

Vad får du?                                                                               

• Kunskap om det mest centrala i varje strategi och 
avgörande skillnader mellan dem. 

• Träning i att göra analys-intervjuer och presentera 
Enneagrammet för andra. 

• Unikt material som stöd för att göra 
Enneagramanalyser. 

 
Mellan kursen och certifieringen har du fri 

tillgång till HPEI för att träna på Enneagramanalyser. 

Med HPEI får du: 

• En kvalificerad on-line-baserad indikator för att 
göra Enneagramanalyser  

• En indikator som kan göras på nio olika språk 

• En resultatrapport som visuellt och i siffror ger 
dig underlag för att göra analyser 

• Flersidiga rapporter för varje strategi som 
tillsammans med resultatrapporten ger ett 
komplett material till din klient.  

• Ett system där alla dina klienters resultat samlas 
och möjlighet att skapa grupper 

• Ett system som kontinuerligt utvecklas och 
förfinas 

 

 

Anmälan är bindande från 20 dagar innan kursstart, före det ges full  
återbetalning av erlagd avgift. 
 

Ann & Tina 

 
 



 

 
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.  
När: 12 oktober. 
 

Bilaga 

 
 


