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Nytt og inspirerende fra Ennea

Hei og velkommen til Ennea's andre nyhetsmail.

Årets julegave?

Kanskje  du  og  din  partner  har  det
godt…nok…  men  ønsker  å  bli  enda
bedre  på  de  gode  og  langvarige
relasjonene?  Eller  kanskje  dere  bare
trenger  en  helg  med  fokus  på
hverandre, vekk fra hverdagens plikter
og forventninger?

19-21 februar  2016  inviterer  vi  til  en
parhelg  for  tøffe  typer  og  romantiske
sjeler.  Dette er  en helg med senkede
skuldre,  ny innsikt,  lun humor og god
tid  til  hverandre.  Her  finner  du
informasjon og program: Parhelg2016.

Vi har lagt helgen til vakre og historiske
Kleivstua Hotell, et gammelt gjestgiveri
og skysstasjon som ligger på toppen av
Krokkleiva ved Hønefoss. Kleivstua ble
bygd på begynnelsen av 1800-tallet, og
var  opprinnelig  serveringssted  for
reisende  mellom  Christiania  og
Ringerike. Det består i dag av 18 hus.
Her sitter det mye historie i veggene og
i  området  rundt  og  vår  vært  Andy
Friedrichs  forteller  gjerne  morsomme
anekdoter fra en svunnen tid. Kleivstua
er i  dag kjent for sin lune og gjestfrie
atmosfære, og den gode maten.

Nytt

Foredrag før jul?
Du kan fortsatt nå å bestille et av våre
morsomme foredrag  til  din  bedrift  før
jul. Vi har ledige dager i desember. Se
mer  under  Kurs  og  foredrag  på  våre
hjemmesider.

Desember  står  for  døren  og  de
forskjellige  Enneagramtypene  gleder
seg til jul på hver sin måte:
Type 1: Nyter julen for da er alt ryddet
og nyvasket og på plass.
Type  2:  Gleder  seg  til  alle  de
forskjellige familiesammenkomster.
Type 3:  Har  i  år  fått  lagt  inn trådløst
nett på hytta, så da er julen reddet.
Type 4: Har i år funnet den helt riktige
og spesielle gave.
Type  5:  Gleder  seg  til  lange
dager/netter foran pc'en.
Type 6:  At  alt  blir  som det  pleier  for
tradisjoner er trygt og godt.
Type  7:  Så  mange  dager  til  nye  og
spennende opplevelser.
Type  8:  Godt  å  ha  full  kontroll  over
hvor familien er, nemlig her.
Type 9:  Ser frem til  lange late dager,
film, gamle tv-serier og masse kos.
Hva gleder du deg til?

Takk til alle dere vi har vært i kontakt med i 2015, og til dere vi møter i 2016.
Vi ønsker alle en riktig hyggelig desember, en god julehøytid og et fantastisk nytt år.

Julehilsen fra Dorthe
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