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Inspiratietuin en wereldvredesvlam

Welkom in de inspiratietuin van Landgoed Glorieux
Deze tuin is ontstaan als een hedendaagse vorm van de aloude kruisweg,
ofwel levensweg. Het gedachtegoed van de Zusters van Barmhartigheid wordt
nagelaten in de vorm van deze inspiratietuin. Het gaat hierbij om roeping,
inspiratie en actie. Daarom bestaat de tuin uit drie onderdelen: het labyrint
met de wereldvredesvlam, het inspiratiepad en de wereldplek.

Wereldvredesvlam
De Wereldvredesvlam is een symbool van vrede. Ieder mens verlangt naar
vrede en ieder mens heeft de mogelijkheid om bij te dragen aan een wereld
van vrede. In 1999 zijn op de vijf continenten zeven vredesvlammen ontstoken
door vredesambassadeurs. Deze vlammen zijn samengebracht in Wales en
verbonden tot één Wereldvredesvlam. Vanuit deze vlam zijn wereldwijd
ontelbare nieuwe vlammen aangestoken in scholen, bedrijven, ziekenhuizen,
kerken en bezinningscentra over de hele wereld. Als teken van vrede.

Inspiratiepad

Labyrint

Langs de paden staan
borden met bondige
teksten uit de wereldgodsdiensten, het leven
van Stefaan Modest
Glorieux (1802 - 1872)
en de twee maal zeven
werken van barmhartigheid. Ter inspiratie.

Wandel naar het hart van het labyrint met een
vraag die je bezighoudt. Laat je inspireren door
de kunstwerken in de vensterkasten. In het hart
van het labyrint brandt de Wereldvredesvlam.
Ga zitten op een bankje voor rust, stilte, bezinning.
Neem de tijd en stel je ervoor open. Als de weg
naar binnen gegaan is, volgt de weg naar buiten.
Neem de vruchten van de stilte en de bezinning
met je mee…

Wereldplek
De witte moerbeiboom staat in deze tuin als een
symbool van wijsheid. Bij deze boom worden we
uitgenodigd een symbooldaad te stellen: welke dienst
wil ik leveren ten gunste van een betere wereld?
Kom in actie: schrijf op een steen wat jouw bijdrage
zal zijn. Geef die steen een plaats tussen de andere
stenen als teken van je verbondenheid met de wereld.

Ook in de inspiratietuin van Landgoed Glorieux brandt de wereldvredesvlam
als symbool van vrede met jezelf, je medeschepselen en het universum.
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