de Creatiewerkplaats

Wie
Wat
Waar zou jij zijn als je deed wat je werkelijk wenst?
De Training
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de Training
In deze training krijgt u inzicht in de
creatiespiraal, de natuurlijke weg
van wens naar werkelijkheid en in
de wijze waarop de mens
voortdurend zijn gewenste of
ongewenste werkelijkheid zelf
creëert.
Daarnaast wordt u de verrassende
inhoud onthult van het nog niet
gepubliceerde boek van Marinus
Knoope. Dit boek beschrijft de
natuurlijke weg van de negatieve
naar de positieve spiraal en de
kracht van circa 500 emoties.
Een revolutionaire aanpak,
“ de ontknooping”.

Kom tot jezelf
accepteer jezelf
geniet jezelf,
dan kun je ook de
anderen accepteren
zoals ze nu zijn.
~ R.Onstenk

Na het volgen van de Training bent u in staat om:
-

de positieve en negatieve creatiespiraal te herkennen in alle mogelijke processen.
de creatiespiraal toe te passen op diverse niveaus; individueel, in teamverbanden, op
organisatieniveau, maar ook in relaties of op maatschappelijk en politiek niveau.
negatieve spiralen te doorbreken en te stimuleren om nieuwe positieve spiralen aan te gaan.

Programma
Het programma wordt aangeboden in twee delen met elk 7
bijeenkomsten. Elk deel wordt afgesloten met een deelcertificaat.
Na afronding van de twee delen komt u in aanmerking voor het
certificaat ‘creatiecoach’.

Om naar een ander toe te gaan,
moet men een vertrekpunt
hebben, men dient bij zichzelf
geweest te zijn en zijn.
M.Buber
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Tijdens elke trainingsdag komen zowel theoretische als praktische
elementen aan de orde. Leren door te doen is een kenmerk van
deze opleiding. Het werken met de creatiespiraal is immers een
kwestie van ervaring opdoen. Tijdens elke bijeenkomst komen
diverse oefensituaties aan bod en ontvangt u feedback van de
groepsleden en de trainer.

Deel A ‘de blijde verwachting’

Deel B ‘ de vervulling’

Dag 1;
Wie ben jij? Wat zijn jouw wensen? Wat wil jij
betekenen, wat wil jij krijgen?

Dag 1;
Kiezen, een kwestie van intuïtie of van
weloverwegen. De rol van het denken.

Dag 2;
Wensen verbeelden en realistisch blijven, ontdek
en ontwikkel je creativiteit.

Dag 2;
Kom in actie en weet je rust te bewaren.
Evenwichtig actief zijn.

Dag 3;
Geloven in je wensen en bescheiden blijven,
ontwikkel je zelfvertrouwen.

Dag 3;
Bijt je vast en/of laat het je het gewoon
gebeuren? Waar leg je de nadruk.

Dag 4;
Wees krachtig en authentiek. Jezelf weten neer
te zetten: open, eerlijk en sterk.

Dag 4;
Laat je raken, zie je zwakke plekken en weet
wanneer je jezelf moet afschermen.

Dag 5;
Netwerken, verbinden en loslaten, je omringen
met de juiste mensen.

Dag 5;
Wees autonoom en een deel van het grote geheel.
Wat is jouw plaats in de wereld?

Dag 6;
De rijkdom van chaos. Zoeken naar jouw weg.
Experimenteren op een solide basis.

Dag 6;
Wees begripvol maar weet ook wanneer het tijd
is om te oordelen.

Dag 7;
Plannen, een kwestie van sturen en volgen. De
weg van fantasie naar realiteit.

Dag 7;
Sta vol in het leven en bezin je in stilte op de
vraag: wat wil ik eigenlijk?

“Behandel
iemand zoals
hij nu is, en hij
zal zo blijven
Behandel
iemand zoals
hij kan zijn
en hij zal zo
worden”
~ Goethe
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Meer over de Creatiewerkplaats

Meer weten over deze training?

De oprichters van de Creatiewerkplaats:
René Onstenk en Annemieke van Esschoten hebben
een gezamenlijke missie: mensen en organisaties te
helpen bij het ontdekken en realiseren van hun
diepere wensen, dromen en idealen.

Neem dan contact met ons op:

Het is de ambitie van de Creatiewerkplaats om:
- mensen en organisaties te inspireren om te
gaan doen wat ze werkelijk wensen
- mensen en organisaties die werkelijk hun
roeping willen volgen te verbinden
- mensen op te leiden die zelf het gedachtegoed
van de Creatiewerkplaats willen toepassen in
hun eigen leven, bedrijf of school.
Het werk van Marinus Knoope (de ontdekker van de
creatiespiraal en de ontknooping) speelt een
belangrijke rol bij het verwezenlijken van deze
missie.
René en Annemieke hebben een bijzondere en
praktische manier gevonden om invulling te geven
aan het werk van Marinus Knoope. Dit heeft geleid
tot de oprichting van de Creatiewerkplaats.

Onze trainers:
-

leven, denken en werken de creatiespiraal.
zijn gespecialiseerd in de praktische
toepassing van de creatiespiraal.
zijn er op gericht om jou te laten
excelleren.
zijn voortdurend opzoek naar jouw
potentieel.

Voor wie bestemd?
-

Coaches die lef hebben.
Trainers die krachtig en authentiek zijn.
Innovatiemanagers die het verschil durven
maken.
Managers en teamleiders die leiderschap
durven tonen.
Verandermanagers en organisatieopleiders
die autonoom in een sterk geheel staan.
Iedereen die vol in het leven staat en de
inzichten uit de creatiespiraal zelf wil
toepassen.

De Creatiewerkplaats
Ank van der Moerdreef 15
6836 MP Arnhem
KvK: 09185493
Telefoon: 026-2371980
Mobiel: 06 54768133
Email: info@decreatiewerkplaats.nl
Website: www.decreatiewerkplaats.nl
Kosten:
Deel A: 2500 euro exclusief BTW
Deel B: 2500 euro exclusief BTW
Inclusief studiemateriaal, lunch, koffie,
thee
Maximaal 15 deelnemers.
De training wordt op verzoek ook incompany aangeboden.

Het is onze
intentie om zinvolle
verbindingen te
laten ontstaan
tussen de
deelnemers zodat
een basis wordt
gelegd voor een
krachtig netwerk
van mensen die met
het gedachtegoed
werken.
De
Creatiewerkplaats
organiseert daarom
regelmatig netwerk
bijeenkomsten.

