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Wereld Labyrint Dag: 'Walk as One at 1' ('Loop als Een om 1') 
 
Op de eerste zaterdag in mei is er over de hele wereld aandacht voor het labyrint 
en de spirituele betekenis ervan. De "Walk as One at 1" staat centraal.  
Landen die deelnemen aan deze labyrintdag zijn Australië, de Bahamas, Canada, China, 
Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Ierland, Nederland, Nieuw Zeeland, Spanje, de  
Verenigde Staten, Zuid Afrika, en de lijst wordt elk jaar langer.  
Wereld Labyrint Dag is een dag om het publiek te informeren en te enthousiasmeren over 
labyrinten. Er worden overal evenementen georganiseerd: workshops, meditaties,  
wandelingen en andere bijeenkomsten. Om 13 uur starten overal de diverse activiteiten.  
Ook Labyrint Flevoland wil op deze zaterdag deze wereldwijde verbinding ondersteunen. 

Terwijl onze aarde haar draaiing in de ruimte maakt, ontstaat een wereldwijde golf van 
labyrint wandelingen. Mensen die samen komen op dezelfde tijd, op dezelfde dag en met 
dezelfde intentie van heling van de aarde, kunnen een grote verandering teweegbrengen.  
 
De Verbeelding is op 2 mei open vanaf 12 uur. 
Om  12.30  uur is er een inleiding over het Labyrint. Klokslag 13.00 uur wordt de gelegenheid 
gegeven om met aandacht en op eigen wijze, het Labyrint te lopen. 
 
Toelichting:  
Ieder mens zoekt in het leven de eigen weg en wil onderzoeken wat hij of zij op die weg ontmoet. Het 
labyrint staat symbool voor die weg. Dit is van alle tijden en komt in vrijwel alle culturen voor. De 
oudste bekende afbeeldingen van labyrinten zijn zo’n 6000 jaar oud.  
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Op een groot doek van 9 x 9 meter, worden deelnemers uitgenodigd met aandacht voor wat er leeft 
van binnen, het pad te lopen. Het lopen zal in stilte plaatsvinden. In deze loopmeditatie is er aandacht 
voor de weg naar binnen. De weg, de route symboliseert  de weg naar het hart. Wat leeft er in jouw 
hart? 
Vanuit het hart, vind je altijd weer de weg naar buiten. Het leven kent  immers ook de nodige - 
verwachte en onverwachte - wendingen. In een doolhof verlies je je weg, in een labyrint vind je je weg. 
De vorm van het labyrint geeft vertrouwen dat je je kern kunt bereiken. Voor veel mensen is het 
helend om het leven niet als een doolhof, maar juist als een labyrint te ervaren. 
 

Op deze zaterdag kun je kennis maken met het labyrint en onder begeleiding het labyrint 
lopen. Het belangrijkste daarbij is de beweging en aandacht voor je eigen pad. De weg is het 
doel, zo luidt een oude wijsheid.  
 

Nieuwsgierig geworden?   
Zaterdag 2 mei van harte welkom in De Verbeelding. 
Entree 10 euro contant. Dikke sokken of pantoffels is aan te raden. 
Graag aanmelden bij   info@labyrintflevoland.nl   
Of bij Marina van Arendonk tel.  06 48773829 
Meer informatie over labyrintwerk is te vinden op www.labyrintwerk.nl; 
 

Weet je iemand die geïnteresseerd is in onze activiteiten, stuur deze nieuwsbrief gerust door! 
 

Activiteiten van LabyrintFlevoland in 2015 

  2 mei:  Wereld-labyrint-dag 

   zaterdag, tijd. 12.00 – 16.00, locatie: De Verbeelding, Zeewolde 

 19 juni:  “De Zomer”, serie stembevrijding, lied van de Seizoenen 

   Vrijdagmorgen, tijd 9.30 – 12.00 uur, locatie: De Verbeelding,  

   Zeewolde 

18 september: “De Herfst”, serie stembevrijding, lied van de Seizoenen 

   Vrijdagmorgen, tijd 9.30 – 12.00 uur, locatie: De Verbeelding,  

   Zeewolde 

30 oktober:  Een avond met het Labyrint: een loopmeditatie 

   Vrijdagavond, tijd 19.30 – 21.30, locatie: De Verbeelding Zeewolde 

20 & 21 november: Popkoor, editie 2015. 

   Vrijdagavond en zaterdag, aanvang 19.30, locatie: De Verbeelding, 

   Zeewolde 

12 december: Verstillend Kerstconcert met Simone Awhina e.a. 

   een muzikale avond van verbinding, bezinning en verstilling 

18 december: "De Winter”, serie stembevrijding, lied van de Seizoenen 

   Vrijdagmorgen, tijd 9.30 – 12.00 uur, locatie: De Verbeelding,  

   Zeewolde 

 

Adres: 
Paviljoen De Verbeelding 
De Verbeelding 25, 3892 HZ Zeewolde 
www.deverbeeldingzeewolde.nl 
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