
 

 
 
 
Jij hebt al eens deelgenomen aan de Basisworkshop van Creating Space waarbij de drijfveren van het 
Enneagram gecombineerd worden met Transformational Breath®. Ben je nieuwsgierig naar een vervolg 
hierop en sta je open voor een verdiepingsslag, dan nodigen we je graag uit voor de Verdiepingsworkshop 
op zondag 7 april 2019: Bewust van je Innerlijke Dialoog. 
 
We hebben allemaal een aantal ‘ikken’ of subpersoonlijkheden die ons onbewust de hele dag aansturen. 
Eigenlijk vertellen ze ons van alles: wat te doen, wat te laten en waarom. Onderling voeren ze een soort 
interne dialoog. Somige ikken werken met elkaar samen, andere werken elkaar juist tegen. Wanneer we ons 
hier bewust van worden en meer regie nemen over onze ikken, dan levert dat allereerst veel inzicht op, maar 
ook meer richting en energie. 
 
Creating Space! Zoals je weet, zijn onze drijfveren 24 uur per dag, 7 dagen in de week actief. Tijdens de 
workshopdagen van Creating Space verdiep je jouw inzicht in je eigen drijfveren en in die van de ander. Je 
gaat ze herkennen en accepteren; zowel de leuke als de minder leuke kanten ervan. Op deze manier creëer je 
ruimte voor jezelf, voor hoe je zou willen zijn en doen. Dat geeft je de keuze om het bewust anders te doen in 
plaats van dat je een speelbal blijft van onbewuste reflexen. Door de ademsessie ben je tevens in staat de 
verworven inzichten meteen in je celgeheugen te integreren.  
 
Binnen Creating Space onderscheiden we de Basisworkshop en de Verdiepingsworkshops. Voor beide is 
het vereist jouw enneagramtype en bijbehorende onbewuste drijfveren te kennen en ervaring te hebben met 
Transformational Breath®. Voor de Verdiepingsworkshops is het noodzakelijk minimaal 1 keer de 
Basisworkshop bijgewoond te hebben. 
 
Praktische informatie voor deze Verdiepingsworkshop: 
 
Datum/tijd:  Zondag 7 april 2019, van 9:30 tot 17:30 à 18:00 uur 
Locatie:   Hellingweg 10, Broek in Waterland (vlakbij Amsterdam, ook goed bereikbaar met OV) 
Facilitators:  Wendeline de Bouter en José-Marie Veenhof 
Groepsgrootte:  Max. 8 personen, dus wees er snel bij! 
Tarieven incl. BTW: Particulier: 190 euro bij betaling vóór 1 maart 2019, vanaf 1 maart: 210 euro 
  Zakelijk: 230 euro bij betaling vóór 1 maart 2019, vanaf 1 maart: 250 euro 
  Beide tarieven zijn incl. thee en versnaperingen en excl. lunch 
Wijze van betaling: Voorafgaand aan de workshop; meer informatie ontvang je in de bevestigingsmail 
Aanmelding:  Wendeline: wendeline@de-bouter.nl / 06-25374748, of 
  José-Marie: info@centerforbeing.com / 06-48526005 
Annulering:  Tot exact 3 weken vóór het aanvangstijdstip van de workshop is de annulering 
  kosteloos. Daarna is 50% van het totaalbedrag verschuldigd, ongeacht de annulerings- 
  reden. Annulering vanaf exact 1 week voor aanvang van de workshop of op de dag zelf 
  verplicht tot betaling van het volledige tarief, ongeacht de reden van annulering. 
 
We zien je graag! Wendeline & José-Marie 


