Nieuwsbrief februari 2021.
Beste PEP-leden en belangstellenden,
We hopen dat het voor de meesten een feestje is; de sneeuw, de zon, en alle activiteiten die
daarmee samenhangen. Even een heel ander geluid en een ander wereldbeeld !
Voor het PEP: we blijven aan het uitstellen met onze life-bijeenkomsten; maar de online-activiteiten
gaan door!. In deze nieuwsbrief vragen wij jullie aandacht voor een drietal onderwerpen:
1. de PEP-dag, welke gepland was op 26 maart 2021;
2. de online workshop Reis rond de cirkel type 6 met aandacht voor het inloggen; alsmede
3. een kort verslag van de gehouden online Opleidersmiddag op 6 februari jl en een oproep aan
PEP-leden die zich eventueel nog aan zouden willen sluiten bij deze groep.
Kortom, weer stof genoeg om een nieuwsbrief te vullen. Het PEP-bestuur
Piet van Gijssel en
Diny Eggen.
1. PEP-DAG 26 MAART 2021.
De geplande PEP-dag op vrijdag 26 maart 2021: “De verhalende traditie”, onder leiding van
Jeanette van Stijn, kan vanwege covid 19 wederom niet door gaan. Deze dag komt daardoor voor
de eerste tijd te vervallen.
Zodra we weer veilig en onder redelijk “normale” omstandigheden bij elkaar kunnen komen,
pakken we deze draad weer op!
2. ONLINE WORKSHOPS REIS ROND DE CIRKEL.
Op donderdag 7 januari jl was mevrouw Gharty Filemon bereid om ons mee te nemen naar de
innerlijke wereld van type 5. Gharty en Bart bedankt: velen hebben van deze workshop genoten.
Bij een aantal werd een snaar van herkenning geraakt.
Maandag 15 februari 2021 zal Bart de heer Cor Verwoert bij ons introduceren die garant zal staan
voor een blik op de innerlijke dynamiek van type 6. Voor nadere informatie verwijzen wij naar de
flyer in de bijlage.
Wellicht geheel ten overvloede, maar voor de zekerheid willen we toch jullie aandacht vragen voor
de privacy van onze gastsprekers en tevens voor allen die deelnemen aan een online PEPevenement. De informatie die in een workshop gedeeld wordt dient door een ieder als
vertrouwelijke informatie behandeld te worden. Informatie uit deze workshop mag dus op geen
enkele manier gedeeld worden met derden, zonder toestemming van de betrokkenen. Zo kunnen
we samen zorgen voor een veilige omgeving!
Mensen die geen lid zijn van het PEP, maar vallen onder de doelgroep van het PEP (zie hiervoor
onze website www.enneagramplatform.nl) en de workshops “Een Reis Rond De Cirkel” wensen te
volgen zijn van harte uitgenodigd om aan deze workshops deel te nemen. Neem daarvoor
even contact op met info@enneagramplatform.nl

ATTENTIE: verzoek om vanaf maandag 15 februari a.s. vroegtijdig in te loggen.
Vanaf kwart voor acht zal Bart alle mensen tot de online workshop toelaten die op de
deelnemerslijst staan.
Willen jullie inloggen via je eigen e-mail account alsmede door middel van het vermelden
van je voor- en achternaam?
De Zoom-inloglink wordt weer van tevoren verzonden via het e-mail account van het PEP.

3. DE ONLINE OPLEIDERSMIDDAG, gehouden op 6 februari jl. onder leiding van Charlotte en
Els. Deze middag was een succes!. In totaal deden er veertien mensen aan de workshop mee.
Er werd volop informatie uitgewisseld en gebrainstormd over bepaalde onderwerpen.
Er is een mooi verslag gemaakt van het verloop van de middag. Ook is er een lijst opgemaakt met
de stand van zaken betreffende de (aspirant) PEP-opleiders en hun activiteiten.
Het verslag en de lijst zijn opvraagbaar voor PEP-leden via info@enneagramplatform.nl
Er werd spontaan besloten om een vervolgmiddag in het leven te roepen. Charlotte en Els hebben
het “voorbereidingsstokje” voor deze vervolgmiddag over gegeven aan Anita, Marion en Sabine.
De vervolgmiddag is vastgesteld op zaterdagmiddag 13 maart 2021 van half twee tot half vier,
met eventueel een uitloop naar vier uur.
Mochten er thans nog PEP-leden zijn die zich aan zouden willen sluiten bij deze groep; meld
je dan z.s.m. aan; er is nog plaats. We kunnen je dan tijdig informeren.
Jullie zijn van harte welkom.
!

