EIF
Enneagrammiohjaaja®
koulutus
kevät-syksy 2019

Perjantaisin ja lauantaisin
kerran kuussa klo 9-16 ja
sisältää 8 lähiopintojaksoa
Ammatillisesta EIF Enneagrammiohjaaja® koulutuksesta valmistuu ammattitaitoisia
ja aiheen hyvin hallitsevia EIF (Enneagram
Institute of Finland) Enneagrammi-ohjaajia.
Koulutus on kansainvälisesti uraa uurtava.
Se on laajin ja perusteellisin olemassa oleva
enneagrammin opettamiseen ja kouluttamiseen johtava koulutusohjelma Suomessa.
Seuraava EIF Enneagrammiohjaaja® koulutus
alkaa tammikuussa 2019 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.valmennusmaailma.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

Kouluttajana toimii Marika Borg,
Elämäntaidon Valmennusakatemian
ja Enneagram Institute of Finland
perustaja ja pääopettaja.
Marika on opettanut enneagrammia
päätoimisesti yli 20 vuotta ja
on arvostettu asiantuntija niin
kotimaassa kuin kansainvälisissä
enneagrammipiireissä. Marika on
IEA-sertifioitu Enneagrammiopettaja.

Marika Borg on Tunnista Itsesi™ Testi & Peli
Enneagrammitestin toinen tekijä Viivi Pentikäisen lisäksi.
Lue lisää:
www.valmennusmaailma.fi
www.marikaborgblogi.fi

Koulutuspäivät tammikuu - lokakuu 2019 klo 9–16

TAMMIKUU
pe-la 18.-19.01.2019
HELMIKUU
pe-la 22.-23.02.2019
MAALISKUU
pe-la 15.-16.03.2019
Huhtikuu
pe-la 05.-06.04.2019
TOUKOKUU
la-su 25.-26.05.2019
Kesäkuu ja heinäkuu on varattu opinnäytetyön tekoon.
Elokuu
pe-la 30.-31.08.2019
Syyskuu
pe-la 27.-28.09.2019
Lokakuu
pe-la 25.-26.10.2019

Koulutuspaikka
Joogakoulu Shantissa, Runeberginkatu 43, 00100 Helsinki
ILMOITTAUTUMISET: katja@namaste.fi
TIEDUSTELUT: Marika Borg marika.borg@namaste.fi
Koulutuksen hinta on 3 650 euroa sis. alv 24% yksityishenkilöille
Yrityksille/laskutusasiakkaille 3 650 euroa + alv 24%
Varausmaksu on 600 euroa.
Lisätiedustelut maksuista/laskutuksesta katja@namaste.fi

www.valmennusmaailma.fi

info@namaste.fi

