
Heb je behoeft aan zelfre�ectie, waardoor je meer zel�nzicht verkrijgt? Wil je 
onderzoeken wat je persoonlijke belemmeringen zijn? Vraag je je af of de baan/ 
functie waarin je nu inzit wel de goede is? Of ben je door opeenstapeling van 
stress in je werk in een negatieve vicieuze cirkel terecht gekomen?  Dan is deze 
retraite een manier om antwoorden te verkrijgen of dit aan te gaan pakken. 
Labyrinthoss® Reis biedt de mogelijkheid om even stil te staan bij je professie.

Tijdens het programma van deze retraite komt er een proces van bewust- 
wording op gang. Hierdoor wordt het inzicht in jezelf vergroot met als doel 
om zo uiteindelijk beter te kunnen functioneren in je persoonlijke leven, 
maar ook binnen je (toekomstige) werk. 

Labyrinthoss® Reis
Tijdens deze reis ga je onderzoeken op wat voor manier je staat in het leven, 
wat je belemmeringen zijn en hoe je dat kunt gaan aanpakken. Je volgt een 
eigen proces waarbij je kunt bekijken hoe het komt dat je op dit punt terecht 
bent gekomen en wat het voor je betekent. Dit doen we door te delen, door 
psycho-educatie en door opdrachten te maken. Het is een proces die je een 
stuk als groep oppakt, maar waar je vooral met jezelf aan de slag gaat.

Teams
De Labyrinthoss® Reis kan ook als een team geboekt worden. Door deze 
retraite als team samen aan te pakken leer je elkaar op een andere manier 
kennen. Er ontstaat een teamontwikkeling die mensen inspireert om beter 
samen te werken, waardoor het succes van de organisatie wordt versterkt.

Kreta
De reis gaat naar het eiland Kreta, met zijn hartverwarmende bewoners en 
prachtige natuur. Je hebt zon, zee, strand en bergen. Door helemaal weg te 
gaan uit je dagelijkse bestaan, heb je rust en ruimte om stil te staan bij je 
verlies.

Voor meer informatie: www.labyrinthossreizen.nl

‘‘Stilstaan bij je professie”
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