
   
 

Working with the Enneagram 
Train-the-trainer utbildning med Philippe Halin och  

Isabelle Arimont 5-6 september 

 
 
 
 

 

 
 

  

 
 
 

Ledar coachning -  
 
Mål: Ge ledaren kunskap om specifika styrkor och utmaningar som ledare med 
utgångspunkt ifrån den egna personlighetstypen i Enneagrammet samt att stödja ledaren 
att stärka de egna naturliga förmågorna och arbeta med begränsande mönster för att ge 
mer utrymme åt ledarens hela potential. 
 
Innehåll: Det övergripande syftet med coachningen är att stödja ledaren att utvecklas i den 
riktning denne vill. Det görs genom individuella samtal var 2-3 vecka. Vi använder även 
reflekterande övningar och ger hemuppgifter mellan mötena. 
 Tid: 5-6 sept,  lörd 10-17, sön 9-16 

Var: TUFF Ledarskapsträning, Östgötagatan 16 ,  
T-bana Medborgarplatsen eller Slussen 
Pris: 4 500 kr exkl. moms  
OSA senast 30 juli. 
Anmälan genom att maila till: info@enneagramcenter.se 

 

 

Välkommen på en fördjupningskurs för dig som vill utveckla 
nya sätt att använda Enneagrammet med andra. Kursen är 
uppbyggd kring övningar med alla tre intelligenserna och vi 
kommer att jobba mycket med kroppen och rummet som 
verktyg. Vi kommer också att få med oss många andra 
utvecklande metoder. Kursen är på engelska.  
 

Innehåll  

• Exploring our personal configuration – ett utforskande av de fyra 
andra strategier som varje Enneagramstrategi hänger ihop med. 

• The tentional approach – ett sätt att arbeta med strategierna 
baserat på inre spänningar och motsatskrafter.  

• Enneamove – reglering genom förflyttning, ett utforskande av 
strategier, triader, instinkter genom specifika rörelser. 

• Educational tools – specifika verktyg för olika deltagare som vuxna, 
ledare, unga och olika ämnen som kommunikation, team building, 
ledarskap. (Här kan du själv påverka vad du vill ha med) 

Vad får du?                                                                               

Philippe och Isabell arbetar sedan många år tillsammans på Halin Premont 
Enneagram Institute i Bryssel, Belgien. De har där utvecklat effektiva och 
levande metoder för att arbeta med allt som Enneagrammet kan ge. Deras 
klienter är coacher, konsulter, ledare, skolledare, lärare och många andra 
yrkesgrupper. Sedan ett par år arbetar de även i belgiska fängelser enligt 
Enneagram Prison Projects (EPP) metodik.  

Vi har bett dem att lära oss så mycket de kan av olika övningar och 
metodiker så att vi kan bli bättre på att åstadkomma förändring och 
utveckling hos våra kunder/kolleger/medarbetare. Vi kommer att hålla till i 
en större lokal så att vi har fysiskt utrymme. Det kommer att bli två 
fullspäckade dagar. 

 
 

 
Philippe Halin 

Klinisk psykolog och familjeterapeut, 
har arbetat som konsult och coach i 

egen verksamhet sedan 1995. Arbetat 
med Enneagrammet sedan 1999. 

Utvecklat HPEI i samarbete m 
kompanjon. 

 

 
Isabelle Arimont 

Kriminolog samt forskare och lärare i 
psykologi. Danslärare sedan 2005 och 

Enneagramutbildare sedan 2009. 
Utvecklat EnneaMove och arbetar 

med Philippe sedan 2016. 

Anmälan är bindande från 31 juli, efter det ges ej återbetalning 
av erlagd avgift. 
 


