Enneagramkonferens i Ullinge 2018
Förgyll hösten och följ med oss ännu en gång till de småländska skogarna!
Vi ser fram emot att dela helgen med dig och andra Enneagramintresserade från hela Sverige.
Denna gång har vi privilegiet att gästas av Tom Condon, en av världens mest kända och
omtyckta Enneagram-tränare. Förutom ny kunskap och möjlighet till personlig utveckling får
du sjöutsikt, vällagad mat, samtal, gemenskap och garanterat ett och annat skratt!

Tom Condon
The Dynamic Enneagram:
Five Elements of Change
Fre 21 – Sön 23 September
A workshop to help you:
· Use the Enneagram to grow and make positive changes
· Discover powerful methods and practices
· Call forth your Enneagram style's hidden strengths
· Identify how your style best grows and changes
· Become your own best coach, counselor or therapist
Konferensen börjar på fredagen med fika kl 15.00 och avslutas med lunch kl 13.00 på söndagen.
Hotell Ullinge ligger mellan Eksjö och Nässjö och nås lätt med tåg från Stockholm, Göteborg och
Malmö. Transport tåg-hotell kommer att anordnas.
Välkommen att ta nästa steg i din personliga utveckling!
hälsar Enneagramföreningen i Sverige
genom styrelsen
Anna-Lena, Malin, Patrik, Anna, Alexandra, Veronica och Maurice

Anmälan och info
Early bird: Anmäl dig senast 1 juni genom att maila till info@enneagramforeningen.se och betala in
deltagaravgiften 3 500 kr (4 000 kr för icke-medlemmar) på plusgiro 62 33 31-6. Ange namn och
mailadress. Obs! Anmälan är bindande.
Ordinarie pris: 3 900 kr (4 400 kr för icke medlemmar)
I priset ingår del i dubbelrum på hotellet två nätter, helgens workshop med Tom, frukostbuffé lördag
och söndag, lunch lördag och söndag, 2-rätters middag på fredag och lördag, samt fika på för- och
eftermiddagarna.
Du som vill ha enkelrum betalar ett tillägg på 1 000 (Ange vid anmälan).
Frågor? Kontakta info@enneagramforeningen eller Anna Bolin 0704-923330, anna@9annagram.se

Så här beskriver Tom Condon sin workshop

Using the Enneagram to Truly Grow and Change
Change is the only constant; nothing stays the same. Even as we maintain our inner view of the world,
the outer world keeps changing. Our success at living a complete life depends on how closely our inner
Enneagram map matches our present world; how willing we are to revise past learnings, adapt to new
circumstances and surrender old defenses.
The Enneagram offers a powerful framework for seeing our personality defenses and unhealthy tendencies as
well as identifying our many strengths. In this workshop you will learn and experience powerful methods of
change, specifically adapted to working with Enneagram patterns and dilemmas. The workshop will teach you
the framework used by exceptional coaches, counselors and psychotherapists - how they think and act when
they successfully help their clients change.
Tom will present the Five Elements of Change:
1) Accurately defining what you want to change
2) How to strengthen your motivation to change
3) Developing realistic, well-formed goals
4) Evoking the inner resources needed to make the change
5) Using effective methods
One effective method we will practice is creating homework assignments and behavioral tasks for each
Enneagram style. Derived from the work of Milton Erickson, this technique will help you solve problems and
resolve personality dilemmas using powerful exercises, assignments, rituals and tasks.
This workshop will help you apply the Enneagram's deep insights and provide a safe place to make your own
personal or professional changes.

Enneagramföreningen i Sverige är en ideell förening som är
öppen för alla med intresse av Enneagrammet. Föreningen
vänder sig till professionella utövare, organisationer och
privatpersoner. Föreningen är medlem i The International
Enneagram Association.
www.enneagramforeningen.se

