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Öll erum við, sem betur fer, ólík. Allir ættu þó að geta tengt sig 
við einhverja af fjórum mismunandi manngerðum.

Táknmál
Sum okkar nota mikið táknmál 
líkamansvið tjáningu. Aðrir kryfja 
mál til mergjar, eru rökfastir með 
ogá móti. Enn aðrir fylgja 
tilfinningu og hjarta þegar 
ákvarðanir eruteknar og mat lagt 
á rétt eða rangt.

Hver ert þú?
Elementin fjögur um mann- 
gerðirnar draga ekki fram 
persónuleika þátttakenda eins og 
þar til gerð próf geta gert. Hér er 
gamanið í fyrirrúmi en alvaran þó 
undirliggjandi.

Manngerð
Þátttakendur eru á gamansaman 
hátt kynntir fyrir ríkjandi eigin-
leikum ólíkra manngerða sem 
tengja má við fjögur element 
jarðar, eld, ís, vatn og jörð.

Eiginleikar
Markmiðið er að auka skilning á 
eigin eiginleikum og annara og 
að saman vinnum við oft betur 
og getum áorkað meiru en sem 
einstaklingar.

GERÐU MEIRA MEÐ MINNI FYRIRHÖFN OG ÞÚ HAGNAST!

Bjóðum upp á fjölbreyttar lausnir til að þú getir nýtt tímann þinn betur og 
eignast meiri frítíma.

IBT býður vönduð námskeið sem auðvelda þér að stjórna tíma þínum. 
Námskeiðin eru fjölbreytt og taka á ýmsum þáttum sem gefa þér aukinn 
frítíma. Markmiðið er að auka skilning á eigin eiginleikum og annara og að 
saman vinnum við oft betur og getum áorkað meiru en sem einstaklingar. 

IBT námskeið Af hverju
Samanlögð reynsla okkar er mikil. Bæði úr sjálfstæðum rekstri ásamt 
framkvæmdastjórn í fjölbreyttum fyrirtækjum í margvíslegum rekstri.

„Framsetning Gunnars er bæði skemmtileg og skýr og allt skipulag í kring-
um námskeiðin er 100%.”  - Gerður Pétursdóttir, ISAVIA.

Starfsmenn hafa valið að fá einkatíma hjá Gunnari og í kjölfarið náð mun 
betri tökum á tímastjórnun og skipulagi.

Umfram allt; afar hagnýtt viðfangsefni og skemmtilegt, sem nýtist í leik 
og starfi.” - Hallgrímur Gröndal, Ríkiskaup.
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