FOREDRAG
ALLE VIL ÆNDRE
– men ingen ønsker
forandring
KICKSTART dine medarbejderes udvikling
med Enneagrammet

HAR DU PIP I LÅGET?

– eller er det bare alle dine kollegaer

Hvad er det i virkeligheden, de andre hører, når du taler? Hvad er den bagved
liggende sandhed, når du påvirkes voldsomt, af det dine kollegaer siger og
mener om dig? Pludselig ser du, hvor let det er at blive misforstået, og hvor
let du selv misforstår andre. Grin af dig selv, når Thomas Anglov karikerer
persontyper og sætter hverdagssituationer på spidsen.
Hvad der motiverer det ene menneske, kan let demotivere et andet. Bliv klogere
på, hvilken persontype du er og få indsigt i dine særlige karaktertræk, når
Thomas Anglov fortæller om Enneagrammets ni persontyper. Thomas Anglov
overrasker og provokerer, når han konfronterer publikum med genkendelige
hverdagsscenarier – på en måde, der lokker smilet frem.

Misforståelser og synergier
’Har du pip i låget – eller er det bare alle dine kollegaer' giver indsigt i,
hvorfor forskellige persontyper clasher voldsomt i nogle sammenhænge,
mens de i andre sammenhænge kan skabe en fantastisk synergi sammen. Du
bliver bevidst om, hvad du selv kan gøre for at undgå at blive misforstået. Ja,
faktisk lærer du, hvad du kan gøre allerede her og nu!

”

Thomas Anglovs dybe interesse
for og kompetence i menneskelig
adfærd – samt, det der motiverer os
hver især – gør foredraget levende og
spændende. Han sår en masse frø
og tanker.
Jens Lauritzen
Direktør, Jyske Bank

”

Det er godt at få en 'eye opener'
for det, som de fleste af os, slet ikke
tænker nok på i hverdagen.
Bo Wassberg
Direktør, Motorola

Undgå de dårlige dage
Du bliver opmærksom på dine egne begrænsninger, effekten af negativ
tænkning, samt din til tider irrationelle og provokerende adfærd (set med dine
kollegaers øjne). Du lærer tilmed at forstå andre menneskers adfærd og ser
pludselig – med al tydelighed – hvornår dine kolleger giver sig selv en 'dårlig dag'.

Kick off eller teambuilding

Store og mindre virksomheder f.eks.
Novo Nordisk, Jyske bank, Motorola,
Leo Pharma A/S, Falck, Nokia, Lokalenergi,
Vädersted A/S, Picca Automation, samt
foreninger og klubber.

Foredraget er målrettet ledere og medarbejdere i afdelingen. Foredraget
kan bruges som kick off eller appetizer – eksempelvis forud for et
udviklingsforløb med LEAN Leader – eller det kan være et inspirerende
indspark i forbindelse med jeres temadag eller teambuilding.

Om Thomas Anglov

Foredraget kan krydres med små øvelser, der både kan udfordre, gå tæt på
og samtidig øge din indsigt. Thomas Anglov er altid klar til at hive en aktuel
sag frem på bordet. Tør I tage udfordringen?

Thomas Anglov er mentor, træner, coach
og facilitator, og har i over 25 år stået i
spidsen for en lang række forskellige
udviklingsprojekter.

Varighed: 1½ time.

Ni persontyper med Enneagrammet
Enneagrammet er et dynamisk personlighedssystem, der beskriver ni
tydelige og fundamentalt forskellige mønstre, som mennesker tænker,
føler og handler ud fra.
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Thomas Anglov har en fortid som
specialist, konsulent i rådgivende
civilingeniørfirma, sektorforsker,
afdelingsleder, projektleder og
programchef. Thomas Anglov har
arbejdet 20 år i medicinalindustrien –
heraf 17 år i Novo Nordisk.

Som en meget
udbytterig information
motiveres disse ni
persontyper af vidt
forskellige ting.
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Thomas Anglov er certificeret
projektleder, certificeret Enneagram
master coach, samt EU-certificeret
neurovidenskabelig behandler, cand.
pharm. og har en Ph.D. indenfor biokemi.
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Hvert af de ni mønstre er baseret på et
bestemt opfattelses-mæssigt
DISC
IPL
filter. Dette filter afgør, hvad
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man lægger mærke til, og
hvordan man investerer
sin energi.
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Referencer

+45 4244 5050 - Thomas@anglov.com
w w w.anglov.com
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