
De boeken van je leven!                                                                                  

Introductie: woensdag 8 november 14.30-16.30 en 20.00-22.00 €15,- 

Middagworkshop: 4x woensdag 22-29 nov. en 6-13 dec. 14.30-16.30 €95,- 

Avondworkshop:   4x woensdag 22-29 nov. en 6-13 dec. 20.00-22.00 €95,- 

Locatie: Wijnand van Arnhemweg 30 6862XM Oosterbeek 

info: www.boekenpad.nl/ boekenpad@gmail.com           

Ontdek welke boeken een belangrijke rol in je leven hebben gespeeld en wat je daar nu 

aan kunt ontlenen. We trekken in vogelvlucht langs de 7-jarige levensfasen vanuit de 

antroposofie. Hierbij gebruiken we onze eigen leesbeleving als gids. Het gaat dus niet zozeer 

om wat je allemaal gelezen hebt maar wel om wat je eruit gehaald hebt. Hoe je het ervaren 

hebt.  

Zo werkt datgene wat je gelezen hebt vaak als een wegwijzer door in je leven. 

In deze workshop doe je op speelse wijze ontdekkingen die je zullen verrassen. Met behulp 

van schrijfoefeningen valt er biografisch gezien heel wat terug te halen. We gaan op zoek 

naar de rode draad die door je leeservaring loopt. Hiermee kom je jouw specifieke thema’s 

en de daaraan ontleende inzichten op het spoor. 

Tijdens dit proces ontstaat er ruimte voor nieuw inzicht, verdieping en richting in je leven. 

Voor deze 4-delige cursus hoef je geen echte doorgewinterde lezer te zijn om iets over jezelf 

te ontdekken. Een speelse, maar zeker ook diepgaande ontdekkingstocht door jouw 

persoonlijke leesbeleving. 

 
Met Boekenpad breng je het boek naar binnen  

Inzicht, verdieping, richting www.boekenpad.nl     

Anneke Sondaal:  Mijn passie voor boeken en mensen maakt dat ik deze graag op allerlei 

manieren samen breng. Na meer dan 25 jaar in de boekhandel (reizen, psychologie, 

spiritualiteit en zingeving). gaan lezen, schrijven, en innerlijke ontwikkeling bij mij goed 

samen. Na de 4-jarige opleiding gevolgd te hebben aan het Instituut voor Biografiek in 

Driebergen vormen zingevings- en andere vragen rondom de 3e levensfase een belangrijke 

pijler in mijn werk als biografisch coach. 


