LABYRINT LOPEN

Zondagmorgen 19 september 2021
onder begeleiding van
Anna Schreiner en Jan-Willem de Goeij
Labyrint…
Ieder zoekt de eigen weg in het leven en wil onderzoeken wat hij of zij op
die weg ontmoet. Dit is van alle tijden. In elke tijd zijn er modellen die
hierbij hulp bieden.
Het labyrint is zo’n model dat de toets der tijd heeft doorstaan. In elke tijd
verschijnen ze en wordt de bedding ervaren die het schenkt aan de eigen
zoektocht.
Een labyrint gaat over de weg volgen en niet over deze kwijtraken. Over
vinden en niet over verdwalen. Het labyrint is geen doolhof, waarin wegen
doodlopen, maar een doorgaande weg naar jezelf en daar weer mee naar
buiten te komen. Het is de weg van buiten naar binnen: om jezelf te
herinneren wie je in de kern bent. Het is daarna de weg van binnen naar
buiten: om uit te komen voor wie je in wezen bent. Het is een weg, die nu
eens verder weg dan weer dichter bij de kern komt. Zoals in het leven.
Er zijn meerdere manieren om deze weg te gaan. Steeds gaat het over:
Loslaten, Ontvangen en Toelaten.
…Lopen
Op een zondagmorgen bieden wij de gelegenheid het labyrint te lopen.
Onze functie is te faciliteren dat jij de weg kunt vinden, waar je bewust of
onbewust toe opgeroepen wordt om die te volgen.
Een eerste mogelijkheid is zondag 19 september 2021, van 10 tot 13 uur.
De kosten voor deelname (inclusief koffie en thee) bedragen € 45 en
betaal je ter plekke. Graag aanmelden vóór 11 september 2021.
Het labyrint ligt in de open lucht en het loopvlak is van gras.
We vragen je daarom voor passende kleding en schoeisel zorg te dragen.
Daarnaast om pen en papier mee te nemen.
De locatie is: Oude Kleefsebaan 174 in Groesbeek.
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