
Jaarprogramma 2020  van La Genete 
 

1. Het Mysterie van Golgotha als Wereld-scharnierpunt 
 (aanreis 17 mei – afreis 23 mei ) 
 
Kerst, Pasen, Hemelvaar en Pinksteren aan het begin van onze jaartelling markeert een wending in 
de ontwikkeling van de Aarde. 
Inzicht in wat toen plaatsvond, blijkt telkens weer een enorme uitwerking te hebben op het 
dagelijks leven in de 21e eeuw. 
We oriënteren ons bij het verkrijgen van dat inzicht op wat de antroposofische geesteswetenschap 
daarover aan onderzoeksresultaten oplevert. Zoals beschreven in de werken van Rudolf Steiner  
naar aanleiding van de verschillende evangeliën. 
 

2. Intensieve Zomerweek over Natuurwezens 
(aanreis 19 juli – 25 juli)                            

 
Een belangrijke uitdaging in deze eeuw zal zijn om grote stappen te maken in de bewuste omgang 
met natuurwezens. Niet alleen theoretisch maar ook praktisch, niet alleen verhalen, maar ook 
oefenend. Daartoe zullen we veel buiten waarnemen, oefenen aan sensibiliteit  en het 
bewustmaken van ervaringen. In een open stemming zal er veel uitwisseling en gesprek zijn. 
Aan de orde komen :  Wie zijn de natuurwezens? Hoe en wanneer zijn ze ontstaan en wat is onze 
huidige opgave naar hen toe? Waar dagen ze ons toe uit? 
 

3. Pak de Tijdgeest: wordt Michaël-dienaar! 
 (aanreis 27 september -afreis 3 oktober) 
 
Innerlijke rust, inspiratie en mindfulness vanuit de concreetheid van de geesteswetenschap, zoals 
geduid door Rudolf Steiner. 
Wat is de zin van alle hectiek? Waar haal je de moed vandaan én de kracht om bij jouw eigen zin 
van het leven te komen of te blijven. Wat is de zin van de wereld? 
De focus op het esoterisch Christus-principe. Een principe dat  door geen enkele (kerkelijke) 
institutie geclaimd kan worden. Wat is de invloed van de aartsengel Michaël in zijn huidige opgave 
als Tijdgeest? 
 

4. Reïncarnatie en karmische wetten nu 
(aanreis 15 november – afreis 21 november) 

 
Met eigentijdse helderheid onderzoeken we de logica van karma en wedergeboorte. Door 
inzichten en ervaringen die ieder mens doormaakt gedurende het leven, kunnen liefde en het 
terughouden van een oordeel over jezelf  en een ander  versterkt worden. De grootsheid van de 
wereldontwikkeling wordt onderzocht en vormt een bevrijdende achtergrond hierbij. 
Orgaantransplantatie, euthanasie en zelfmoord komen in een ander daglicht te staan. Je leven 
verandert hierdoor. Deze week is een krachtig medicijn tegen kommer en kwel. 
 
  



5. Sterren- en Planetenwijsheid met Oud & Nieuw 
(aanreis 27 december 2020 – afreis 2 januari 2021) 

 
Ontvlucht de herrie en verplichtingen met Oud en Nieuw en verdiep je in de opmerkelijke 
schoonheid en  wetmatigheden van sterren en planeten. Elke dag beginnen we met de exacte 
waarneming vanuit een aardestandpunt. Zonder instrumenten  of wiskundige kennis. Daarna gaan 
we over op de werking van sterren en planeten op het leven op aarde. We verdiepen ons ook in de 
esoterische wetmatigheden die hier achter zitten. Verbazing over de grootsheid en diepgang van 
de kosmos kan deemoed, eerbied en dankbaarheid doen ontstaan. Dan krijgt de mens als 
microkosmos, verbonden met de macrokosmos, meer handen en voeten.   
 
NB Er zijn nog enkele plaatsen vrij bij de  komende Sterrencursus die zeker doorgaat. 
       (aanreis 29 december 2019 en afreis 4 januari 2020) 
 
 
Michiel Rietveld en Truuskamaria 


