
Høstprogram 2015 
for IEA-Norge

på Litteraturhuset i Oslo

Enneagramkafeene er en uformell møteplass.
Vi starter med en innledning 

etterfulgt av diskusjoner og nettverksbygging.

IEA-Norge er den norske grenen av 
International Enneagram Association (IEA).

IEA ble etablert ved Stanford University (USA) i 1994, og 
har siden vokst og spredd seg til mange land i flere 
verdensdeler. 

IEA er en aktiv organisasjon med engasjerte medlemmer 
som er opptatt av å bruke og formidle både teorier bak og 
anvendelsene av Enneagrammet.

Visjon:
«Enneagrammet er bredt forstått og anvendt konstruktivt»

Misjon:
Utvikle kunnskap om og ferdighet i bruken av 
Enneagrammet.  
Fremme utdannelse innen teori og praktisk anvendelse 
av Enneagrammet.
Skape engasjement rundt Enneagrammet via et 
internasjonalt nettverk med felles interesser og ulike 
tilnærminger.

Foreningen er åpen for alle som deler visjonen og 
ønsker å støtte misjonen. Sammen med vedtekter og 
etiske retningslinjer, danner visjon og misjon grunnlaget 
for IEA-Norge.

Les mer på www.iea-norge.no og følg oss på facebook: 
Enneagramforeningen.IEA.Norge

Innmelding til innmelding@iea-norge.no

Savner du Enneagramkafeer i ditt nærområde?
 
Har du selv et ønske om å være med å arrangere Ennea-
gramkafeer og lurer på hva som kreves for å sette opp en 
uformell Enneagramkafe, så ta gjerne kontakt med styret 
i IEA-Norge. Vi vil gjerne høre fra deg. Vit også at styret i 
IEA-Norge gir god og relevant støtte til slike arrangemen-
ter, både økonomisk, praktisk og med forslag til opplegg. 
Send oss en mail på: post@iea-norge.no så tar vi kontakt 
med deg.

Pris for arrangementene: 
kr 150,- for medlemmer 
kr. 200,- for ikke medlemmer
Gratis for studenter som er medlem av foreningen.
Betales ved inngang med betalingskort eller kontant.

Har du spørsmål til arrangementene eller foreningen 
generelt, så ta gjerne kontakt med oss på mail: 
post@iea-norge.no.

Vi ønsker også å gjøre oppmerksom på høstens 
store arrangement, vår europeiske 

Enneagramkonferanse i København, 
4-6 september 2015: 

Crossing Borders 

Dette er et nordisk samarbeid mellom 
Danmark, Norge, Sverige og Finland.

 
Programmet er på plass, det kommer mange 

spennende forelesere. Du kan lese om dette på 
hjemmesider og Facebook:

Hjemmeside: www.ieaeurope2015.com, 
Facebook: 

IEA European Conference 2015 in Copenhagen 
Denmark



Litteraturhuset i Oslo:

Enneagramkafe 2. september kl. 19.00 - 21.00

Tema: Det åpne hjerte og de ni dydene

Enneagramkafe 20. oktober kl. 19.00 - 21.00

Tema: Kan Enneagrammet brukes til rekruttering?

Enneagramkafe 18. november kl. 19.00 - 21.00

Tema: Kraftfull Kommunikasjon 
gjennom innsikt i Enneagrammet

RON ESPOSITO er en anerkjent 
IEA akkreditert Enneagramlæ-
rer og foreleser. Han har hatt en 
rekke forelesninger om Ennea-
grammet og åndelighet i både 
USA og Europa, blant annet på 
flere av IEA Globals konferanser. 
Han underviser fast ved School 
of Conscious Living i Cincinnati, 
Ohio, og kaller systemet sitt for 
det åpne hjerte. 

De Høyere sentrene er sentrale i undervisningen hans. 

Den 2. september vil Ron konsentrere seg om de ni dy-
dene som er viktige kanaler i arbeidet for selvutvikling 
og transformasjon. Presentasjonen hans vil blant annet 
dreie seg om temaer som: aksept, indre frihet, auten-
tisitet,” handle med åpent hjerte”, oppmerksomhet og 
egenkjærlighet.
De ni dydene er motgift til lidenskapene og er effektive 
verktøy i utviklings-prosessen.  

De ni dydene og lidenskapene er:

Type En:  sinnsro / sinne 
Type To:  ydmykhet / stolthet 
Type Tre:  seriøsitet / forfengelighet
Type Fire:  likhet / misunnelse
Type Fem:  åpenhet / tilbaketrekking
Type Seks: mot / angst
Type Syv:  standhaftighet / fråtsing
Type Åtte:  uskyld / begjær
Type Ni:  rett handling / glemme seg selv

Foredraget holdes på engelsk og er for alle, men det 
vil være en fordel å ha kunnskap om typene. 

Forfatter og konsulent Bal-
der Vendt - Striim kommer fra 
konsulent og utdanningshuset 
Corefinder i Danmark. 
Han har sammen med Mia 
Vendt-Striim utviklet CoreProfi-
le som er en «læringsindikator» 
basert på Enneagrammet.

Silje Kristine Haugen og  Christine Wittusen, begge co-
ach og foredragsholder fra Kjerne♥Kraft Kurs & Coac-
hing, har erfart at Enneagrammet er et fantastisk verk-
tøy for å forstå og kommunisere med andre mennesker. 
Innsikten gjør at det blir lettere å ikke ta ting personlig, 
men heller bli nysgjerrig og prøve å forstå hvorfor andre 
reagerer annerledes enn deg selv. Enneagrammet set-
ter ikke mennesker i bås, men viser oss den båsen vi 
selv har satt oss i, og dersom vi ønsker det – veien ut.

Balder gir selv svaret ”ja” på kveldens tema. Ennea-
grammet kan brukes til rekruttering, men det kreves en 
del av organisasjonen/ bedriften dersom man skal lyk-
kes med å hente ut verktøyets potenialet i denne sam-
menheng. «Blir det gjort riktig er det store gevinster 
både for den nyansatte, for lederen og for HR avdelin-
gen. Effektivitet og lønnsomhet kan også påvirkes på 
en god måte.

Lær hvordan du som konsulent eller HR medarbeider 
kan sikre gode og effektive prosesser som sikrer at; ”de 
riktige” blir tiltrukket av stillingen og søker jobbene, at 
søkerne blir tilstrekkelig utfordret før de eventuelt blir 
ansatt og at lederen blir satt i stand til å lede sine nye 
medarbeidere. 

Balder Vendt – Striim vil legge til rette for praktisk grup-
pearbeid. Gruppene vil få utlevert en stillingsbeskrivel-
sen og profilen for tre kandidater for stillingen. Gruppen 
skal utarbeide en anbefaling og 2-3 tips til lederen som 
vil få lederansvaret for vedkomme. 

Bli bevisst på hvor forskjellig de 9 typene kommuniserer 
og hvordan dette henger sammen med deres dypeste 
frykt og motivasjon. 

Enneagramtypen påvirker måten vi gir og mottar feed-
back, og hvordan andre forstår budskapet vårt. Det å 
bli bevisst på egne og andres kommunikasjonsmønstre 
bedrer evnen til å kommunisere autentisk og møte an-
dre med forståelse og empati. Få tips som kan styrke 
kommunikasjonen med de ulike typene .
 
Coachene vil dele sine personlige innsikter og utfordre 
tilhørerne til å dele sine erfaringer rundt bordene. 

Foredraget holdes på dansk og er for alle, men det 
vil være en fordel å ha kunnskap om typene.

Foredraget  holdes på norsk og er for alle, men det 
vil være en fordel å ha litt kjennskap til typene. 


