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H VA D E R EN N EA G R A MM ET ?

HVAD ER EN NE AG RA M ME T ?
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TY P E 1 – 2
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TY P E 3

Enneagrammet er en flere hundrede år gammel
beskrivelse af 9 personlighedstyper - en meget dybtgående beskrivelse, da der er tale om en kortlægning af
menneskers dybtliggende motiver for det, de gør.
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TY P E 4 – 5
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TY P E 6
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TY P E 7 – 8
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TY P E 9
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NL P H US E T

Enneagrammet hjælper os til at forstå vores egne og
andres personlighedsmønstre og kan dermed hjælpe os til
at forstå os selv og vores omgivelser bedre.
Enneagrammet viser først og fremmest sin værdi i kraft af
det formidable værktøj, det er i forbindelse med personlig
udvikling, menneskeforståelse, kommunikation og samarbejde.
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V I NG ER O G P I LE
Cirklen i Enneagrammet angiver den forbindelse, der er
mellem de typer, der ligger ved siden af hinanden. Hver
personlighedstype kan nemlig være stærkt influeret af den
ene eller begge de personlighedstyper, der ligger som de
nærmeste naboer. Vi kalder det for typens vinger.
Enneagrammet forklarer også de skift, der sker i vores
personlighed, både når vi oplever stor personlig sikkerhed og tryghed, og når vi føler os pressede eller usikre.
Ved henholdsvis tryghed og stress får vi nemlig adgang til
mønstre fra to andre typer. Vi kalder det for typens pile.
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TYPE 1 – P ERF E KTI O NI STE N
Er optaget af, hvordan tingene kan blive forbedret, og
reagerer ofte prompte, hvis noget ikke er, som det skal
være. Perfektionister har udviklet en stærk indre kritiker,
som holder deres følelser og behov på plads, så de
snarere gør det, som den indre kritiker fortæller dem, er
korrekt, frem for det som de har mest lyst til. De har stor
glæde ved at gøre et arbejde rigtigt og godt.

TYPE 2 – HJÆLP ER EN
Er meget opmærksomme på, hvordan de kan hjælpe
personer, der står dem nær. Hjælpere giver gerne af et
godt hjerte, men er ofte dårlige til selv at modtage - og er
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dårlige til at udtrykke deres egne behov i det hele taget.
Hjælpere er oftest udadvendte mennesker, som er dygtige
til at give omsorg og anerkendelse til andre, og som selv
sætter stor pris på at blive anerkendt for det, de gør.

T YPE 3 – U D RE T T E R E N
Har altid travlt, fordi de er meget optaget at få opgaver
fra hånden og på at nå deres mål. Udrettere kan yde
en fantastisk arbejdsindsats, men glemmer ofte at tage
hensyn til sig selv, fordi de er fokuserede på alt det, der
skal gøres. Dette medfører, at de af og til kollapser totalt,
før det går op for dem, hvad de har budt sig selv.
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TYPE 4 – ROMA N TI KER EN

T YPE 6 - S K EP T I KE RE N

Er meget følsomme og nærtagende mennesker, hvis
humør svinger meget i løbet af en dag. Fokuserer ofte
på det, der mangler hos dem selv og andre. Firere trives
godt med dybe og nære relationer og holder af at sætte
deres helt personlige præg på det, de arbejder med.

Er optaget af, hvad der eventuelt kan gå galt og forestiller
sig ofte det værst tænkelige i en situation. Dette udleves
enten ved fobisk at holde sig tilbage af angst for, hvad
der kan ske – eller ved modfobisk at kaste sig ud i at gøre
alt det, de ikke tør. Skeptikere er fantastisk loyale over for
mennesker, der har vundet deres tillid.

TYPE 5 - IA GTTA G ER E N
Er ofte indadvendte og optaget af dybe tanker om faglige
emner, eller de er optaget af at læse, studere og samle
viden. De er som regel meget følsomme mennesker,
men bliver opfattet som kolde, fordi de ikke viser deres
følelser, men i stedet udtrykker sig neutralt og objektivt.
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TYPE 7 - EV ENTYRE R EN
Er motiveret af alt hvad der er nyt og spændende. Syvere
vælger helst at se tingene fra den positive vinkel og
oplever, at verden er fuld af muligheder. De kan lide at
lægge fantastiske planer, som ikke nødvendigvis bliver
realiseret lige nu og har en udadvendt, medrivende begejstring, som af andre kan fortolkes som overfladiskhed.

TYPE 8 - FRO NTKÆ MPER E N
Er optaget af deres umiddelbare behov og af om tingene
er retfærdige. De stiller gerne op til kamp, hvis de oplever
uretfærdighed på egne eller andres vegne. De har det fint
med vrede og har en evne til at fylde meget i landskabet.
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De er dog samtidig meget kærlige og beskyttende og
tager gerne ansvaret for, at noget sker.

T YPE 9 - FR E D S E L SKE RE N
Har en fantastisk evne til at skabe harmoni ved at leve sig
ind i andre og acceptere dem totalt og uden forbehold.
Det er vigtigt for dem at undgå konflikt. De kan altid se
en sag fra alles sider og er formidable mæglere. De kan
have problemer med at gøre vigtige projekter færdige,
fordi de nemt lader sig aflede af andre ting.
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NLP Huset har eksisteret siden 1990 og har gennem
årene certificeret mere end 5.500 mennesker i
Enneagrammet og NLP.
Vi er Skandinaviens førende Enneagram-, NLP- og
Coaching-hus og er en professionel samarbejdspartner
inden for personlig udvikling, kommunikation, selvledelse,
psykologi, coaching, undervisning og det personlige
lederskab.
Vi tilbyder
t &OOFBHSBNVEEBOOFMTFSQÌnFSFOJWFBVFS
t &OOFBHSBN$PBDIVEEBOOFMTFNDFSUJmDFSJOH
(ICF standarder)
t 8PSLTIPQTPHGPSFESBHIWFSNÌOFE
t 7JSLTPNIFETJOUFSOFGPSMC

