15. november 2013
Enneagrammet & de ni personlighedstyper v/ Michael Munck
Enneagrammet om personlighedstyperne giver os et klart overblik over, hvordan vi mennesker er begrænset
i vores måde, at se og være i verden på.
Ifølge dette system er vi som mennesker fastlåst i en af ni mulige personlighedstyper. Det gør, at vi lever i en
verden af fattigdom, da vi tror, at livet kun drejer sig om, at være på en bestemt måde.
Enneagrammet giver os en mulighed for, at se hvordan vi sidder fast og hvordan vi kan blive mere frie som
mennesker. For at løsne en knude må man se, hvordan den er bundet sammen.
I denne workshop vil du stifte bekendtskab med de ni forskellige personlighedstyper og du vil få hjælp til, at
identificere din egen type. Workshoppen vil indeholde et
oplæg om typerne og en samtaleøvelse.
Michael Munck er terapeut, coach og underviser og har beskæftiget sig med Enneagrammet og selvudvikling
i over 10 år. Han har studeret hos de førende indenfor emnet som bl.a. Riso/Hudson og Claudio Naranjo.
Naranjo er kilden til Enneagrammet om personlighedstyperne.
Udover at være underviser i Enneagrammet underviser han også i Diamond Logos som er en moderne
metode indenfor selvudvikling.
Du kan læse mere om Michael her: www.bodypresence.dk

Kl. 21.15-02.00 Hjertelounge i Hjerterummet
Michael vil afrunde foredraget i Hjerterummet, hvor der vil være mulighed for at stille spørgsmål.
Derefter vil det være muligt at nyde en stille stund i rolige og varme omgivelser i Hjerterummet.
Et rum med plads til stille samtaler og ro til fordybelse. Kom og chill out sammen med os andre.

Kl. 21.30-02.00 Diskotek i Salen
Vores fantastiske DJ's spiller livsglad og energifyldt musik.
DJ Peter

DJ Mevlan

Den fælles musikprofil på Paradisco byder på kendte hits pop, rock, disco, latin og techno.
Så kom og dans med os andre - dans frit som du vil.
Pris for denne spændende aften
Entré fra kl. 19.00:
130 kr. inkl. foredrag, garderobe, Hjerterum og diskotek.
Entré fra kl. 21.15:
100 kr. inkl. garderobe, Hjerterum og diskotek.
Kom i god tid, så du ikke forstyrrer foredraget.
Døren lukkes kl. 19:30 og åbnes igen kl. 21:15

