
Zomer Intensive:
de laatste dagen
van augustus!

culturele verbindingskuur
voor de loslopende mens 

verbinden met je eigen natuur
Vlak na de zomervakantie, als je nog helemaal geïnspireerd bent om het nu echt allemaal anders te
gaan doen en als je dat gevoel vaste grond wilt geven in jezelf, juist op dat moment wil je een anker
in  de  diepte  laten  zakken  om  je  daarin  een  houvast  te  geven.  Zodat  jij  in  de  komende
herfststormen in verbinding blijft met je eigen natuur. Wie daar zo nu en dan grondig contact mee
maakt, herinnert zich makkelijker de kwaliteiten van zichzelf, die helpen om de gevonden inspiratie
vast te houden in alle ups en downs van het dagelijkse leven.

wat gaan we doen
Je verblijft een week in goed gezelschap dat het beste in je naar boven haalt. Met goed eten in een
sympathieke sfeer. Met fysieke activiteiten die je de natuurlijke veerkracht en wijsheid van je lijf
doen ervaren. Met goede gesprekken en diepe procesbegeleiding wanneer dat aan de orde is.
Logisch, ritmisch, integratief en verbonden zoals de natuur zelf ook is. Niks teveel. Alles op maat.
Dikke kans dat het intense tevredenheid, intimiteit en vreugde opwekt.  

het programma
Het programma is niet vooraf beschreven, maar ontstaat in voortdurende dialoog met elkaar en
met de omgeving, in antwoord op wat jij nodig hebt. We zijn uit op ontspannen concentratie in
heldere aanwezigheid. Soms in warme onderlinge betrokkenheid omdat dat voedend is. En soms in
verfrissende eenzaamheid omdat je soms wat distantie nodig hebt om je verbonden te kunnen
voelen. Je merkt vanzelf wat je volgende stap is.

wat levert het je op
Groei en ontwikkeling realiseren door jezelf in de juiste omstandigheden te brengen en jezelf te
omringen met dat wat je stimuleert om je kracht en gezondheid vast te houden. Je vindt wat je
daar voor nodig hebt, door je te laven op deze plek van sobere eenvoud vol  zorgzaamheid en
liefde. De hele omgeving spiegelt naar je terug dat je mooi, waardevol, diep, helder en lief bent.
Het zal je de kracht geven om met effectieve weerstand te antwoorden op alles wat jou daar vanaf
brengt.

Whoever  seeks  higher  knowledge  must  instill  it  into  his  soul,
assiduously cultivating an inner life of devotion.



waar gaan we naar toe  
La Genete ligt midden in La Creuse: een gehucht in een sterk ontvolkt gebied dat centraal gelegen 
is in Frankrijk. Het gebied wordt van oudsher gedomineerd door landbouw en heeft inmiddels een 
rudimentaire sfeer. 

In dit gebied groeien de maretakken hoog in de bomen. In lang vervlogen tijden werden die al 
geoogst door de druïdes, die met gouden messen in de bomen klommen. Zij verwerkten de plant 
in medicinale drankjes die werkzaam zijn tegen allelei soorten woeker-achtige processen. Het 
landschap van La Creuse fluistert nog steeds haar verhalen over die magische tijd. 

waar verblijven we  
We logeren in een vrijstaand huis, met alle basisvoorzieningen voor acht tot tien personen: 
slaapvertrekken, douches en wc plus keuken en woonkamer in een romantische, zeer sobere stijl. 
Meer informatie vind je daarover op www.michielrietveld.nl/centrum-la-genete/de-plek

wanneer
We verblijven gedurende zes dagen en zeven overnachtingen op La Genete. Je bent daar welkom 
vanaf de avond van vrijdag 23 tot en met de ochtend van vrijdag 30 augustus. (Mocht je andere 
reisdagen prefereren dan kun je eventueel overnachtingen bijboeken.)

wat zijn de kosten  
€ 1500 inclusief BTW, verblijf, vol pension, fulltime programma, procesbegeleiding en coaching. 
Exclusief vervoer naar de locatie. Je kunt worden opgehaald bij een treinstation in de buurt of 
carpoolen.  

It cannot be done by study; it can only be done through life. 

https://www.michielrietveld.nl/centrum-la-genete/de-plek

