
 
 
 
Introductie avond 
Reis van de Held(in) 
 

 
 
 
 
 
 
	  

DE REIS VAN DE HELD(IN) 
 
“De Reis van de Held” laten we zien en beleven aan de hand van het Double Healixmodel. 
De essentie van dit model is dat we de fasen van de reis kunnen zien in onze levensloop 
als geheel, maar ook in kleinere cycli van onze persoonlijkheidsontwikkeling, telkens 
opnieuw en hopelijk op een steeds hoger niveau van bewustzijn, verantwoordelijkheid en 
compassie. Het is een opwaartse spiraal naar heelheid. 
We spreken van Double Healix, DNA voor leiderschap, omdat persoonlijkheidsontwikkeling 
gepaard gaat met de ontwikkeling van leiderschap. Dit kan een uiterlijk leiderschap zijn, maar er 
is altijd ook een innerlijk leiderschap waarbij we leiding geven aan ons eigen gedrag, onze 
gedachten en gevoelens. Tegelijkertijd heeft dat innerlijk leiderschap ook zijn effect op de 
buitenwereld.  
 
 
Toelichting 
Ongetwijfeld maak je in jouw leven grote veranderingen door. Welke weg kies jij? Hoe ga je met 
deze veranderingen om? Wat je ook kiest, één ding is zeker: het vraagt persoonlijk leiderschap. 
  
Persoonlijk leiderschap om sturing te geven aan je gevoelens, gedachten en impulsen. Zodat je 
het allerbeste uit jezelf kunt halen en het gevoel kunt ervaren dat je vast wel eens eerder hebt 
meegemaakt: een moment waarop je het gevoel hebt jezelf te overstijgen. De reis van de held 
is een inspirerende en uitdagende ontdekkingsreis om het beste uit jezelf en je leven te halen. 
Het programma is opgebouwd volgens het Double Healix model van Manfred van Doorn.    
In deze training werk je op een unieke wijze aan je eigen groei en ontwikkeling door gebruik te 
maken van de nieuwste technieken en theorieën die zijn samengevoegd tot een krachtig en 
samenhangend geheel. Een sleutelelement in deze training is dat we gebruik maken we van 
passende filmbeelden, die jouw persoonlijke leerproces versterken en ondersteunen. Het 
programma is opgedeeld in 12 fasen. Twaalf stappen die elke held ook doorloopt in elk goed 
verhaal en elke goede film.  

 
	  
Voor	  thema-‐avonden	  en	  prijzen:	  www.communiverse.nl/thema-‐avonden	  	  en	  voor	  data	  ga	  naar	  agenda.	  
Deze avond wordt nu ook gegeven op 27 oktober 2015. Inloop vanaf 18.30 en start om 19.00 tot 22.00 
uur. Locatie: Buitenplaats Langewijk, Oostdijk 21  1461 DR Zuidoostbeemster. 
Met auto of fiets; Op het terrein in het achterste gebouw is Communiverse gehuisvest. Daar kunt u 
parkeren. 
	   	  
Contact:	  www.communiverse.nl/contact	   	  
Facebook;	  CommuniverseTrainingen	  (hier	  staat	  het	  ook	  als	  evenement)	  
	  

	  


