LICHTVIERING
ZATERDAG 02/02/2019

Onze voorouders gebruikten de
labyrintvorm door de eeuwen heen en
lieten ons daarvan een erfenis na die
nog steeds tot onze verbeelding
spreekt. De schoonheid van deze vorm
ligt in z’n universele
aantrekkingskracht: hij is immers niet
verbonden met een bepaalde traditie of
geloof en ieder kan er dus uithalen wat
hij of zij nodig heeft.
Het labyrint is een vorm van
meditatie die ons de ruimte biedt
naar onszelf te luisteren.
Dat kan een trage, contemplatieve
ervaring zijn, maar ook een snelle,
vitaliserende; die kan ons helpen een
door emotie verhuld probleem te
ontwarren, en die kan onze geest
stimuleren en inspireren. De fysieke
beweging naar het hart van het labyrint
wordt weerspiegeld door een naar
binnen gerichte beweging vaar ons eigen
centrum, waar we heel zijn en gaaf, ook
als we ziek zijn of verdriet hebben. De
weg door het labyrint voert ons mee op
een helende reis naar persoonlijk
welbevinden en een vernieuwde
spiritualiteit.
Uit: Labyrint een weg naar jezelf
Helen Raphael Sands
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Het labyrint nodigt ons uit
om in alle verwardheid, onvolkomenheid en
pijn van het leven
de schoonheid van het geheel te ontdekken.
Het nodigt ons uit
vastberaden en rustig op weg te gaan.
Het nodigt ons uit
op weg te gaan naar het centrum
en thuis aan te komen.
Uit: in een labyrint jezelf ontdekken
Gernot Candolini

Dit jaar kiezen we voor een nieuwe vorm.
Praktisch:
er wordt tussen kaarsjes gestapt,
gelieve jouw kledij en schoeisel aan te
passen aub.(geen lange wijde rokken of
wijde broeken, geen hoge hakken).
Breng ook een sjaal of een plaid mee.
Deuren open rond 16.30 u na het einde
van de dienst van de paters
We starten stipt om 17.00 u - einde
voorzien rond 19.30 u.
Om het gebeuren zo sereen mogelijk te
laten verlopen verwachten we dat iedereen tijdig aanwezig is en tot het
einde blijft. Buiten het zingen vragen
we de STILTE te bewaren.
Bereikbaarheid:
Met de bus:
vanaf Brugge Station: lijn 72. Afstappen aan Heidelberg en vanaf daar de
belbus reserveren - 059/565256.
De belbus best reserveren als je aan
het station bent.
Met de wagen:
er is een ruime parking tegenover de
cafetaria.

Afwisselend bewaren we de stilte,
klinkt er muziek of
zingen we samen mantra’s en ziele
liederen.
Conny Vercaigne begeleidt ons
daarbij.
Waar en

Wanneer

Onthaal

ST. ANDRIESABDIJKERK van ZEVENKERKEN
(Zevenkerken 4,
St. Andries Brugge)
Zaterdag 02/02/2019

Tussen 16.30 u en 17.00 u
in de kerk.

Inschrijven Noodzakelijk via mail
rika@hetoneindige.be
Bijdragen

20 € te storten
vòòr 25 januari 2019
op BE54 5230 8017 2797
van VZW Het Oneindige
met vermelding:
‘lichtlabyrint’.
Jouw inschrijving is pas
geldig na storting.

In het veelvuldig omcirkelen van het
centrum valt meer wijsheid te vinden
dan in het snelle, eenmalige succes.
Als we het leven als een doolhof zien, is
elke fout een niet-noodzakelijke omweg
en verspilde tijd.
Als het leven een labyrint is, dan is elke
fout onderdeel van de weg en moeten
we er wel iets van leren.
Met deze woorden schetst Gernot
CANDOLINI in zijn boek
“In een Labyrint jezelf ontdekken” de
betekenis die het lopen van een
labyrint – effectief of in gedachten kan hebben.
Ieder die het wenst wordt uitgenodigd
het labyrint te bewandelen, met zijn
allen vormen we er rond- zingend of in
stilte- de cirkel.
Op deze sacrale plaats omgeven door
het licht en de warmte van de kaarsen,
de klank van onze stemmen en de
aanraking van onze voeten met Moeder
Aarde wensen wij jullie een
unieke LICHTERVARING toe .
Rika en Dirk, Conny

