
 

Az emberismeret megtanulha-

tó, a tudás fejleszthető egé-

szen addig,  míg  képes nem le-

szel ránézésre bárki jellemé-

nek a felismerésére. 
  
Nem érdemes foglalkoznod az enneagrammal, ha boldog vagy, mert 
♦ ismered önmagad, tisztában vagy az életcéloddal és tudod hogyan érd el 
♦ számodra minden ember körülötted nyitott könyv 
♦ pontosan tudod kiben bízhatsz meg és kit kell elkerülnöd 
♦ könnyen megoldod a nézeteltéréseidet a szüleiddel, tanáraiddal, gyerekeiddel, főnökeiddel, beosz-

tottaiddal, házastársaddal és szüleivel 
♦ minden körülötted lévő ember reakcióját meg tudod jósolni előre 
♦ el tudsz kerülni minden csalódást a párkapcsolataidban 
   Ha valamiben is bizonytalan vagy, gondold végig, érdemes-e rászánnod 2 napot egy enneagram tan-
folyamra, megismerni egy rendszert, hogy elkerülhesd a saját életed csapdáit és buktatóit? Két nap 
alatt persze csak az ABC-t tanulhatod meg, sokat kell még olvasnod az embereket.  Ha megteszed, a 
felszínes ismeretségeid fantasztikus, izgalmas új világokká nyílnak ki előtted.        
   Megértőbb és elfogadóbb leszel másokkal - rá fogsz jönni, hogy nem azért "nem normálisak" mások, 
hogy téged bosszantsanak, hanem egyszerűen mások - más világban élnek, másként érzékelnek, más-
ként működnek mint te.  
  

Hogy mi az enneagram?   A kilencedik Sally 

     
   Ha olvastad Daniel Keyes  AZ ÖTÖDIK SALLY c. könyvét (ajánlom!), akkor tudod, hogy ebben a 
megtörtént esetben öt különböző személyiség él egy emberben és ezek akkor bújnak elő, amikor a fő 
karakter nem tudja megoldani a helyzetet - szükség van egy specialistára. Mindegyik karakter a maga 
módján fantasztikus egyéniség, a baj az, hogy a fő karakter nem tudja összefogni és kordában tartani 
őket. A sikeres gyógyítás erről szól: a terapeuta egyenként beolvasztja őket a fő karakterbe és így előáll 
a gyógyult integrált személyiség. 
   Valójában mindannyiunkban kilenc különböző szemé-
lyiség lakik, ezek közül csak az egyik a domináns, fő 
karakterünk, a többi a segéderő. Mind a kilenc különbö-
ző arányban és minőségben van jelen és az élethelyzete-
inknek megfelelő módon reagálnak a külvilágra. Az 
enneagram függvény - hasonlóan az EKG görbéhez - le 
tudja írni viselkedésünket különböző életkörülmények 
között, és ez teljesen egyedi lélektani ujjlenyomattal, 
vagy lelki DNS mintázattal egyenértékű.  
 
 
   A kétnapos tanfolyam ennek a 9 összetevőnek a kialakulásáról, működéséről, minőségéről, jellem-
zőiről, erősségeiről, gyengeségeikről valamint egymással és az ösztönökkel való együttműködésük 
megismeréséről szól - korhatár és előképzettségi előírások nélkül. 
 
EE tanfolyamra jelentkezés:   
 
Sipos György  +36 20 323 7418 
További info, leírások, videó, FB: 
www.enneagram.info.hu 

Kérj szórólapot a következő 
tanfolyamról - árakról  
- kedvezményekről! 


