De eerste kennismaking voorbij:
je ontwikkelingspad met je enneatype
verdergezet
Je ontvangt deze e-mail omdat je bij ons de Enneagram leerroute hebt gevolgd. Tijdens deze
leerroute leerde je je type op het spoor komen. Vlak na de leerroute zette je kleine of misschien ook
grote stappen op je ontwikkelingspad. Soms verdwijnt het Enneagram na verloop van tijd echter
weer wat naar de achtergrond.
We bieden je de kans om je ontwikkelingsproces en het Enneagram weer bewust aandacht te geven.
Door bijv. samen uit te wisselen over hoe je typegebonden gedragspatronen en belemmerende
overtuigingen kan veranderen. Of om te ervaren, beleven welke hogere spirituele en psychologische
kwaliteiten in jouw en andere types aanwezig zijn.
We maken op een avond kennis en gaan daarna 4 zaterdagen samen op pad met als motto: de reis is
belangrijker dan de bestemming.

Hoe?
We komen na de kennismakingsavond 4 keer samen in groep en wisselen aan de hand van
oefeningen, werkvormen uit.
We doen dit aan de hand van een thema, een stuk tekst, een situatie uit je eigen werk- of
privéleven... Wat je leert en deelt kies je zelf, afhankelijk van je eigen vragen en ontwikkelingspad.
Enneagram Brugge houdt de narratieve traditie aan. Dit betekent dat je door de uitwisseling in groep
opnieuw veel bijleert over andere types omdat we deelnemers van elk type zelf veel aan het woord
laten tijdens de bijeenkomsten. Zo vertelt iedereen in eigen woorden en met de bijbehorende
energie hoe hun type werkt.

Wanneer?
Om kennis te maken met elkaar houden we een kennismakingsbijeenkomst op vrijdagavond 18
oktober van 19-21u.
We wisselen uit over volgende onderwerpen:
1. Waar ben je goed in, wat zijn jouw kwaliteiten?
2. Waar ligt momenteel jouw ontwikkelingsgebied(en)?
3. Heb je een persoonlijk doel waar je je in de komende vormingsperiode op wil richten en
waarbij wij en de groep jou misschien kunnen helpen?
Daarnaast is er ruimte voor vragen en je verwachtingen ten aanzien van deze reeks.
We komen daarna 4 keer samen op een zaterdagnamiddag, van 13:30u-17:00.
Dit zijn de data:
• 16 november
• 14 december
• 15 februari
• 14 maart
reserve: 21 of 28 maart
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Waar?
HIP Sint-Jan, Oostmeers 27 8000 Brugge. Je kan gratis gebruik maken van parking, Oud-Sint Jan
(ingang via Zonnekemeers GPS). Deze locatie is in het centrum van Brugge, op wandelafstand van
station.

Voor wie?
Voorwaarde voor deze reeks is dat je de Enneagram leerroute bij ons volgde, aangezien we verder
werken in de traditie van Enneagram Brugge.
We zien de bijeenkomsten als een ervaringsgericht leerproces in groep. Aangezien we in een groep
op pad gaan en samen een veilige context willen creëren, is het de bedoeling dat je alle
bijeenkomsten actief mee volgt. Het gedeeltelijk volgen van deze vorming kan niet.

Inschrijven en kosten?
Inschrijven doe je door:
• je online te registreren via http://enneagrambrugge.be/inschrijven/
uiterlijk 30 September 2019
• het volledige bedrag van 125 euro te storten op het nummer BE86 6528 3191 7350 met
vermelding van je naam en “de eerste kennismaking voorbij”.
De inschrijvingsvolgorde wordt door datum van overschrijving bepaald (max. 12 dln).
Voor meer informatie:

Zr. Sabine Desoete
Oostmeers 48
8000 Brugge
050/33.58.95
sabine.desoete@hospitaalzusters.be
Judith Kerkhof
Judith.kerkhof@arteveldehs.be
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