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Ni syn på verden 
- Enneagrammet som perspektiv 
 
Vi er glade for at introducere Jerry Wagner til danske 
læsere og enneagramentusiaster. 
 
I Indsigt Forlag søger vi altid efter at finde nye og 
spændende vinkler på systemet. Denne gang var det helt 
oplagt at udgive Jerry Wagners Ni syn på verden, for vi er 
klar til nye perspektiver. 
Jerry Wagner giver os med sin baggrund i psykologien og 
en lang klinisk og akademisk karriere en mere 
videnskabelig indføring i Enneagrammet. Heldigvis er Jerry 
et humoristisk menneske, så teksten bliver aldrig tør. 
 
Ni syn på verden beskriver ni måder at se klart på, og hvad 
der sker når synet bliver sløret. Vores mønstre kan være 
smidige og tilpasse sig nye omstændigheder eller de kan 
fastlåses og tvinge virkeligheden ind i de vante rammer. Vi 
kan enten beholde vores gamle briller eller vi kan 
opgradere til et klart syn. 

 
Brille Et 
Det gode menneske 
- idealisme som perspektiv 
Brille To 
Det kærlige menneske 
- kærlighed som perspektiv 
Brille Tre 
Det eff ektive menneske 
- produktivitet som perspektiv 
 

Brille Fire 
Det originale menneske 
- skønhed som perspektiv 
Brille Fem 
Det kloge menneske 
- visdom som perspektiv 
Brille Seks 
Det loyale menneske 
- tradition som perspektiv 

Brille Syv 
Det glade menneske 
- glæde som perspektiv 
Brille Otte 
Det stærke menneske 
- styrke som perspektiv 
Brille Ni 
Det fredelige menneske 
- fred som perspektiv 
 

 
Ni syn på verden giver en meget interessant vinkel på Enneagrammet. Jerry Wagners store viden om 
Enneagrammet og hans store faglighed indenfor psykoterapi er grundlaget for en bog med en interessant 
dybde. Den tilbyder relevant indsigt for alle, som interesserer sig for Enneagrammet, og giver et relevant 
bidrag til dem, som udtrykker tvivl om Enneagrammets validitet. 
Bo Zoffmann, PS4 partner 
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