möte!
2019 har vi glädjen att erbjuda två workshops i samband med årsmötet.

Rebecka Bartolomé
Hjärnan och Enneagrammet
Vad säger modern neurovetenskap om teorin i Enneagrammet?
Hur kan du använda kunskaper om hjärnan för att enklare utvecklas med
Enneagrammet?2017 höll Rebecka föreläsningen ”Neuroscience & The
Ennegram” på den europeiska enneagramkonferensen i Helsingfors. Intresset var stort. Salen blev
överfull. Efter en uppskattad workshop har Rebecka bl a utbildat enneagramlärare i USA och Afrika.
Workshopen ger dig nycklar för att få dig själv och din omgivning att röra er uppåt i
utvecklingsnivåerna.
Läs mer om Rebeckas föreläsning här

Zitta de Fries
Ennegrammet Live
Bara genom att gå i en annan människas skor kan du förstå
och känna en annan människa
Hur visar sig de nio strategiernas inre sig i det yttre? Zitta kommer att dela
med sig om sina kunskaper om hur Enneagrammet kommer till utryck i våra olika kroppsspråk.
Detta kommer bli ett par timmar med igenkännande, nya upplevelser och insikter.
Läs mer om Zitta här: https://www.zittadefries.dk/move-academy/enneagrammet-live/

Malmö
Lördag 9 mars
Plats:
St Matteus kyrka, Lantmannagatan 8, Malmö
Workshops hålls på skandinaviska.

Dagens program
08.30
09.00
10.00
10.15
13.00
14.00
16.45
17.00

Fika och registrering
Årsmöte

Medlemmar

Fika/bensträckare
Hjärnan och Enneagrammet

Rebecka

Lunch
Ennegrammet Live

Zitta

Ord på vägen

Anna-Lena

Slut för dagen

Du kan välja att delta hela dagen, eller enbart på de två workshopsen. Lunchen är inkluderad oavsett.
Anmäl dig senast 12 februari genom att betala in deltagaravgiften 600 kr (900 kr för icke-medlemmar)
på plusgiro 62 33 31-6. Ange namn och mailadress. Obs! Anmälan är bindande.
Frågor eller funderingar? Tveka inte att kontakta oss.
Ordförande Anna-Lena Wihlborg 0733-36 45 83

Välkommen att ta nästa steg i din utveckling!
hälsar styrelsen
Anna-Lena Wihlborg, Anna Bohlin, Alexandra Rudbeck, Patrik Hallstener, Malin Johannesson,
Tina Tornell, Maurice Jenkens, Veronica Grönte

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 en affiliate i The International
Enneagram Association. www.enneagramforeningen.se

