Vrijdag 12 t/m zondag 14 mei 2017

DE REIS VAN EEN HELD
Persoonlijke ontwikkelingstraining

Durf jezelf te zijn!

Deze 3-daagse training De Reis van een
Held is gebaseerd op het werk van Joseph
Campbell’s The Hero’s Journey (kijk filmpje).

!

Joseph Campbells heeft duizenden
verhalen van over de hele wereld
bestudeerd en hij kwam tot de conclusie
dat we veranderingen in ons leven volgens
een bepaald patroon doorlopen. Er zijn drie
hoofdstappen te onderscheiden:

!

- Het vertrek: weg van het bestaande;
- Inwijding in het nieuwe;
- Terugkeer naar huis.

!

We gebruiken deze stappen tijdens de
training om te leren omgaan met
veranderingen. Veranderingen die invloed
hebben op jouw leven, zoals het afronden
van school, zoeken naar een nieuwe studie,
een baan of het aangaan van een relatie.
In de training werk je aan het krijgen van
inzicht in jouw dromen, talenten, het maken
van keuzes en hoe je jouw drijfveren kunt
gebruiken voor het werken aan je doelen.
Kortweg: ontdek wie je bent, wat je kunt en
wat je wilt.

!

Door middel van het delen van verhalen,
diverse actieve spelvormen en momenten
van bezinning en creativiteit werk je aan
vragen zoals:
* Hoe leef je een betekenisvol leven?
* Wat is jouw drijfveer in het leven?
* Hoe kun je jouw eigen roeping
beantwoorden?

!

Als je niet weet wat je wil of wat je
kwaliteiten zijn, dan loopt je misschien aan
tegen onvrede, je voelt je verward, je hebt
het gevoel dat je bepaalde stappen in je
loopbaan niet bereikt, ervaart gedoe in
relaties of problemen met je gezondheid.
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De workshop is bedoeld voor alle jongeren
tussen 18 en 30 jaar die meer uit het leven
willen halen en samen ga je actief opzoek
naar antwoorden op vragen die je
bezighouden.
De training biedt ruimte om je persoonlijke
grenzen op te zoeken en over te steken,
maar geheel op je eigen manier en tempo.
Ook voor individuele aandacht is
voldoende ruimte.
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AANMELDEN: www.dereisvaneenheld.nl

