PEP-DAG VRIJDAG 6 NOVEMBER
2020
“Het Enneagram in de Verhalende Traditie”.
Tegenwoordig zijn er wereldwijd veel scholen die het Enneagram onderwijzen. Zo
was het niet altijd. De oudste school in het Westen is Gurdjieffs beweging van de
Vierde Weg. In deze school stond (staat) het transformatieve werk centraal op weg
naar zelfrealisatie. De oudste school in Amerika is de “Seekers After Truth”beweging van Claudio Naranjo. Als psychiater en eerste uurs Gestalt-therapeut
leverde hij op Oscar Ichazo’s grondslag van de persoonlijkheidstypen een belangrijke
bijdrage aan de verdere psychologische invulling van wat wij nu kennen als de negen
enneagramtypen.
De School in the Narrative Tradition
De psychologe Helen Palmer gaf er hierna in de ‘70’s wereldwijd bekendheid aan
door haar bestsellers boeken. Ze startte ook de eerste opleiding tot Certified
Enneagram Teacher in het “Enneagram Professional Training Programme” (EPTP) in
Californië. Als docent en academica verbonden aan de Berkeley University deed zij
intensief onderzoek om de werking en inhoud van de typemechanismen nader in
kaart te brengen. De panelinterview-methodiek die zij hiervoor gebruikte en verfijnde
staat vandaag de dag bekend als de Narrative Tradition, ofwel, de Verhalende
Traditie.
De Verhalende Traditie
Het Enneagram in the Narrative Tradition heeft ondermeer als uitgangspunt dat
mensen expert zijn van hun eigen type. Ieder mens kan immers alleen bij zichzelf
naar binnen kijken (introspectie plegen) en reflecteren op het eigen denken, voelen
en handelen. De twee bekendste werkmethoden van de Verhalende Traditie zijn het
type interview en het panel interview. Dit zijn vaste onderdelen van de opleiding tot
Certified Enneagram Teacher. In de Nederlandse opleiding zijn ook andere
oefeningen in de Verhalende Traditie die helpen bij introspectie en gestructureerde
zelfreflectie.

T

Enneagram Nederland (Europe)
Het PEP heeft Enneagram Nederland gevraagd een Enneagram bijeenkomst in de
Verhalende Traditie te verzorgen. Enneagram Nederland (Europe) is namelijk van
oorsprong de Europese vertegenwoordiging van de opleiding van Enneagram
Teachers in de Verhalende Traditie van Helen Palmer. Sinds 2016 is Enneagram
Nederland (en Enneagram Europe) onder eigen vlag verder gegaan en daarna bij de
International Enneagram Association (IEA) officieel geaccrediteerd als Enneagram
School. Alle opleidingen en het retraiteprogramma van Enneagram Nederland zijn
IEA geaccrediteerd.

WAT KUN JE VERWACHTEN:
Jeanette van Stijn, directeur van Enneagram Nederland, neemt je deze dag mee in
het beleven van de Verhalende Traditie. De Verhalende Traditie omvat zelf niet veel
theorie; het zijn methodieken en werkvormen. Deze dag biedt jou een fijnproeverij
hiervan in een afwisselend programma.

DEZE DAG BRENGT JOU:
*Begrip van wat de verhalende traditie is.
*Een demonstratie van een (mini) type interview.
*Demonstratie van panel interviews.
*Oefeningen waarin je zelf actief de Verhalende Traditie zult ervaren.
*Verdiept inzicht in de werking van de negen enneagramtypen.
*En wellicht een verdiept inzicht in en begrip van de werking van jouw type in jou.

Locatie:

LANDGOED GROOT KIEVITSDAL,
Hilversumsestraatweg 19, 7344 KB BAARN
http://grootkievitsdal.nl

Gemakkelijk bereikbaar en er is voldoende parkeergelegenheid aanwezig.
PROGRAMMA
9.30 uur

`

Inloop met koffie en thee.

10.00 uur

Informatie en mededelingen.

10.15 uur

Start ochtendprogramma.

12.30 uur

Lunch.

13.30 uur

Start middagprogramma.

17.00 uur

Hapje en drankje.

Ook voor deze PEP-dag, dient de betaling vóóraf te geschieden. Zie de
voorwaarden vermeld op de website. We nodigen jullie dan ook graag uit om
direct door te linken naar de website voor je opgave en de betaling
https://www.enneagramplatform.nl/pep-dag/
Als je betaald hebt en binnen drie dagen na betaling geen schriftelijke
bevestiging van de betaling/deelname hebt ontvangen van de secretaris, wil je
dit dan even schriftelijk melden via e-mail: info@enneagramplatform.nl
Kosten: € 40,00 voor participanten, € 100,00 voor niet leden. Introducé(e)s
kunnen éénmalig kennis maken en betalen € 55,00. Zie voor nadere informatie
de website www.enneagramplatform.nl
Als je nog vragen hebt, neem dan gerust contact op met: Diny Eggen
(secretaris), tel. 06 1380 2679.

