Wat is een labyrint?
Een labyrint is een
slingerend pad dat je
altijd naar het doel
leidt. Het is een oeroud
universeel symbool dat
gaat over het pad naar
binnen, naar je innerlijk weten.
Wat kun je ermee?
Het labyrint geeft je een ruimte waar je
hoofd en hart in evenwicht komen. Je
bekijkt je vraagstuk vanuit nieuwe invalshoeken en je vindt nieuwe inzichten.
Het labyrint kan een dagelijkse spiegel
voor je zijn, een rechtstreekse route naar
je intuïtie, een pelgrimstocht naar jouw
bron van bezieling en zingeving.
Om te ontdekken wat
het labyrint voor jou betekent,
kun je het gewoon eens zelf ervaren!

Activiteiten bij Labyrinspiratie
Je kunt deelnemen aan verschillende
workshops zoals kennismaken, loop je
levenspad, het eigentijds labyrint of zelf
maken. Je kunt ook online trainingen
volgen, waarbij je in je eigen huiskamer
met een vingerlabyrint werkt.

Sessies in het labyrint

Carin over het labyrint

Het labyrint is een fijne ondersteuning in
een persoonlijke coaching sessie. Samen
onderzoeken we de inzichten die je
tijdens je labyrint wandeling ontvangt en
verankeren de gewenste veranderingen in
je dagelijks leven.

“Dit bijzondere instrument heeft zich
diep in mijn hart genesteld. Elke labyrint
wandeling brengt me een andere gewaarwording of nieuwe ervaring. Het is
telkens weer verrassend anders.

Rituelen in het labyrint
Soms is het prettig om stil te staan bij
een speciaal moment in je leven. Een
moment van vieren of van gedenken, van
afscheid nemen of van welkom heten.
Verjaardagen, wisseling van baan, je
gezondheid, verandering van levensfase.

Het labyrint versterkt mijn vertrouwen
en ik gebruik het als bron van inspiratie.
Het brengt me zowel rust als daadkracht.
Ik kan ermee lachen en spelen en ik blijf
ontdekken. Dat deel ik graag met je!”
Meer weten?
Spreek af met
Carin Wennink

Het labyrint biedt daarvoor een prachtige
Bel: 06 11 58 72 04
ruimte. Ik help je bij het samenstellen
en/of begeleiden van een ritueel moment Mail: welkom@labyrinspiratie.nl
Lees: www.Labyrinspiratie.nl
in het labyrint.
Wees: welkom bij Labyrinspiratie!

