
 
Groep Le Chemin 

 

Verdiepingsweekeinde 4-6 oktober 2019  
-------------------------------------------------------------------------- 

 
Thema 

                     Levensreis en onzichtbare wereld. 
 
 
Het weekeinde 2019  begint met een zelf ontwikkeld ritueel. 
"De reis van de held en de onzichtbare wereld" . 
 
Het is de opmaat voor de bezinning op de innerlijke en uiterlijke levensreis van elk mens 
en de verbinding met onzichtbare krachten in de wereld. 
Voorbeelden van dit laatste zijn intuïtie, paranormale gaven, gezamenlijke intenties, 
geloof, de leegte in meditatie,  enz. enz. 
 
Het programma staat hier onder (wijzigingen voorbehouden). 
Aan het eind vindt u de praktische informatie over kosten en aanmelding. 
 
Vrijdag 4 oktober
 
17:00  Inchecken en eventueel dineren, op eigen rekening 
 
19.00  Start: Kennismaking en verwachtingen, plenair 
 
20.00  Opvoering ritueel: De reis van de held en de onzichtbare wereld  
22.00  Overnachting; eventueel voorafgegaan door een slaapmutsje op eigen rekening. 
 
 
Zaterdag 5 oktober
 
07.30   Meditatie  
 
08.00   Ontbijt 
 
09.30   Reflectie over ritueel en thema, plenair 
 
10.15   Levensreis en kantelmoment, groepjes van 5 ( 20 minuut pp) 
 
12.00   Lunch 
 
 



13.30   Stilte 
            Reflectie: hoe kom ik in contact met de onzichtbare wereld? 
 
14.00   Inventarisatie van persoonlijke manieren voor contact met onzichtbare wereld 
            Presentatie in Open Space van 4 voorbeelden 
 
14.30   Pauze   
           Inschrijving voor Open Space  
 
15.00  Vier x 30 minuten Open Space 

17.00  Aperitief  

18.00  Diner 

20.00  Cultureel programma met muziek, poëzie, verhalen van deelnemers 

 

Zondag 6 oktober

07.30  Meditatie

08.00  Ontbijt

 Kamer ontruimen (uitcheck <11.00)

10.00  Welke betekenis heeft de onzichtbare wereld in je levensreis?

           Splitsen in vrouwen en mannen groepen

11.30  Plenaire uitwisseling

12.30  Lunch

 

14.00  Nabespreking. Mogelijke thema’s voor komende bijeenkomsten Le Chemin 

16.00  Afsluiting 

 
 
Als u lid bent of bent geweest van een inwijdingsgenootschap dan bent u van harte 
welkom. Maximum aantal deelnemers 40. 
 
 De locatie  

Hotel/Restaurant Nol in  ’t Bosch , Hartenseweg 60, 6704 PA Wageningen 
www.nolintbosch.nl  
 

 Kleding 
Er zijn geen kledingvoorschriften en het rituaal wordt niet opgevoerd in forma, dwz er 
zijn geen handschoenen, voorschoten, cape’s etc nodig. 
 

 De kosten voor dit weekend bedragen 
2p-kamer € 200,- en een  
1p-kamer € 215,- per persoon. 
 
 
 



 Aanmelding  
Wij verzoeken u zich zo spoedig mogelijk aan te melden bij 
groeplechemin@gmail.com.  
 
In verband met het beperkte aantal plaatsten is het wie het eerst komt, het eerst 
maalt. Hierbij gaan leden van Le Chemin voor (voor lidmaatschap telt aanmelding per 
email en donatie €10 door storting op onze bankrekening ovv lidmaatschap Le 
Chemin en uw naam). 
 
Geeft u bij uw aanmelding tot deelname ook aan of u een eenpersoonskamer 
(beperkt aantal beschikbaar) wenst of de tweepersoonskamer prefereert.  
 
Uw aanmelding is definitief na ontvangst van het bedrag op rekening  
NL60 TRIO 0379 2600 34  t.n.v. C.T.M. Kalf o.v.v. 
“Uw voornaam en achternaam; Le Chemin 4-6 oktober 2019   ”  

 
 

Deelnemers worden uitgenodigd zich vooraf te bezinnen  
op een kantelmoment in zijn/haar leven. 

 
 
 
We zien er naar uit met u te werken gedurende 4-6 oktober 2019. 
 
 
 

 


