	
  

Ennegram en TA,
een interessante combinatie
Zaterdag 11 maart 2017, van 13.30u tot 16.30u
Antwerpen-Berchem

Wist je dat het Ennegram-type iets zegt over je drivers en stoppers en je aldus
handvaten kan bieden om met je script om te gaan?

TA leert ons dat sommige gedragingen ingesleten werden door ons levensscript en
dus lastiger te veranderen zijn. Met de bril van het Enneagram-model zien we vanuit
een andere invalshoek hoe dat mogelijks komt.
Het Enneagram richt zich als persoonlijkheidstypologie op onze (on)bewuste gedragingen. De
basisgedachte is dat iedereen een onbewuste
drijfveer of gedragsmotivatie heeft die ieders
patroon van denken, voelen en handelen
vormgeeft en quasi automatisch bepaalt waar de
aandacht naartoe gaat. Bij elk type horen
specifieke overtuigingen en reactiepatronen en
die bepalen hoe eenieder in het leven staat.
Door beide te bestuderen ontdekte Tin Vanderhoeven hoe de combinatie van
Enneagram met TA verrassende inzichten geeft die behulpzaam kunnen zijn in het
losweken van scriptmatige handelingen zoals vb. drivers of injuncties. Zo kunnen we
verbinding leggen tussen bijvoorbeeld een “Doe een genoegen”-driver en het
Enneatype 2 ook wel 'De Helper' genoemd.

	
  

Heb je zin om te ontdekken hoe jouw temperament zich volgens het
enneagrammodel openbaart, hoe TA daar andere inzichten over geeft en ten slotte
welke overtuigingen jij kan uitdagen in jouw dagelijks gedrag?
Schrijf je dan voor 7 maart in voor deze kennismaking: TA en het Enneagram.
Tin Vanderhoeven verzorgt de workshop Enneagram en TA. Zij heeft een eigen
praktijk als coach, trainer en organisatiebegeleider en is oud-bestuurslid van Vita. Zij
bestudeerde het Enneagram uitvoerig en is momenteel CTA-O studente.

Praktisch informatie
Voor wie: iedereen die interesse heeft om de karaktertypologie van het Enneagram
te exploreren met de wijsheid van TA over de wording van onze
persoonlijkheidsstructuur, is welkom op deze interactieve workshop. Een basiskennis
van TA is aanbevolen.
Locatie: de Zolder van het Roze Huis, Draakplaat 1 te 2018 Antwerpen-Berchem
Uren: van 13.30u tot 16.30u
Bijdrage: 15 euro voor leden en 25 euro voor niet-leden
Inschrijven: bevestig je deelname per mail aan vitasecretariaat@gmail.com en stort
bijdrage voor de workshop op rekening van VITA met vermelding: Naam + workshop
Enneagram en TA.
IBAN: BE75 9799 3800 4351
BIC: ARSPEBE22

We kijken ernaar uit om je te ontmoeten op deze workshop!

