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Enneagrammet - kort og godt Susanne Povelsen Hent PDF Forlaget skriver: Enneagrammet - kort og godt er
en introduktionsbog der på en enkel og overskuelig måde indfører læseren i de mest grundlæggende ideer i

Enneagrammet - en personlighedstypologi der beskriver hvordan vi hver især er drevet af én af de ni
personligheds-typers verdenssyn.

Bogen er særdeles velegnet til at danne sig den første fundamentale viden om typologien herunder
anvendelse, oprindelse og en overordnet ide om de enkelte typers karakteristika og udfordringer.

Styrken ved denne bog er at den er letlæst og kortfattet, og den giver en god basis for at gå i gang med mere
omfattende litteratur om emnet.

Stadig flere får øjnene op for fordelene ved at vide noget om personlighedstyper. Virksomheder bliver bedre
til at sammensætte gode teams og skabe gode kollegiale og samarbejdsmæssige relationer. Ledere bliver mere

bevidst om deres ledelsesstil. På det personlige plan er Enneagrammet et godt udgangspunkt for
selvudvikling og personlig vækst.
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