Ervaar hoe het
Enneagram en Body en Mind Language
samenkomen!

“Bewegen en bewogen worden”
PEP-dag vrijdag 3 november 2017

Inleiding & zelf ervaren
Uitwisselen & creatief aan de slag
Aanmelden:
info@enneagramplatform.nl
graag z.s.m., doch uiterlijk 27 oktober 2017

“Bewegen en bewogen worden”
Met de thematieken uit het Enneagram als
uitgangspunt, neemt Herniz Brink ons mee in
verschillende bewegingsinterventies die zij inzet in
haar trainings- en coachpraktijk. Vanuit
verschillende persoonlijke thema’s -bijvoorbeeld
controle, grenzen, zelfstandigheid, veiligheid - ga je
tijdens deze PEP-dag zelf ervaren hoe jij hiermee
om gaat, wat jouw lijf je te vertellen heeft over
deze thema’s.

Over Herniz
Deze inspirerende PEPdag wordt gegeven door
Herniz Brink, trainer en
coach. Als basis gebruikt
zij het Enneagram en
Body & Mind Language
(theorie en
lichaamswerk). Deze
twee disciplines heeft zij
aan elkaar gekoppeld. Dit zorgt ervoor dat haar
interventies op een dynamische en creatieve
manier het denken, doen en voelen met elkaar
verbinden.

Persoonlijke thema’s doorbreken met
verschillende bewegingen
Ontdek hoe lichaam en geest met elkaar verbonden
zijn en hoe je met verschillende bewegingen
(bewegingsinterventies) persoonlijke thema’s kunt
doorbreken! Vaak wordt het kindstuk in ons nog
regelmatig aangeraakt. We onderzoeken het kind in
onszelf, ons volwassen deel, we kijken naar de
context, en de rol als coach. Hoe werkt dit bij jou?
En hoe kun je hier zelf mee aan de slag met jouw
eigen cliënten?
In het middaggedeelte ga je zelf aan de slag om op
één thema een interventie uit te werken in kleine
groepjes. Je gaat zelf ervaren, doen en voelen.
Daarnaast ga je uitwisselen met elkaar hoe je deze
bewegingsinterventie bij je eigen cliënten zou

kunnen inzetten en welke andere bewegingsinterventies nog meer te creëren zijn voor bepaalde
Enneagram-thema’s die je bij cliënten tegenkomt.

Datum:
Vrijdag 3 november 2017
Plaats:
Conferentiecentrum Drakenburg
Zie voor route: www.drakenburg.nl
Programma:
9.30 uur: Inloop met koffie & thee
10.00 uur: Info & mededelingen
10.15 uur: Start ochtendprogramma
12.30 uur: Lunch
13.30 uur: Start middagprogramma
17.00 uur: Hapje en een drankje

Kosten
€ 40,-- voor leden, € 100,-- voor niet-leden, incl.
koffie/thee, uitgebreide lunch en naborrelen.
Introducé(e)s kunnen éénmalig kennis maken en
betalen € 55,--.
Besluit je aan het einde van de dag lid te worden, dan
krijg je alsnog € 15,-- reductie.
Graag contant in gepast geld af te rekenen! (Pinnen
is niet mogelijk).

Aanmelden:
Geef je op – graag vóór 27 oktober a.s. – door een
mail te sturen naar info@enneagramplatform.nl
Graag tot vrijdag 3 november a.s.!
Als je nog vragen hebt, neem dan contact op met:
Diny Eggen, 06-13 802 679.

