
 

 

Midweek cursus + Inwijding in vijf levensbomen i.v.m. Schip Argo en de noord-polaire 
sterrenbeelden 
met muziek, zang, beweging en boetseren 
 
De vijf deelsterrenbeelden van het zuidelijke sterrenbeeld Schip 
Argo vormen het centrum van onze Melkweg, dat wil zeggen onze 
kosmische levensstroom. Ze hebben elk van doen met een van de 
levensbomen in ons, die zich hebben verdicht tot innerlijke 
levensstructuren, zoals de longboom, de zenuw-zintuigboom, de 
bloedvatboom enz. Ze staan nabij de zuidpool van onze aarde, en 
als zodanig hebben zij hun tegenpolen in de vijf noord-polaire 
sterrenbeelden, die meer de astrale ofwel bewustzijnskant van onze 
levensbomen vertegenwoordigen. De sterrenbeelden van deze weg 
kun je innerlijk navoelen door in en met hen te doen. Ze zijn namelijk tot in ons fysieke lichaam in ons 
aangelegd, en bepalen ook de idealen waarmee we dit leven zijn begonnen. 
We gaan deze sterrenbeelden een voor een in ons beleven door hun muziek, die we met improviserende 
zang bij ons laten binnenkomen. Met gerichte opdrachten boetseren we de innerlijke gewaarwordingen uit, 
zodat we ons bewust worden van het gevoel dat zij in ons opwekken, het orgaan waardoor het sterrenbeeld 
in onze wil wordt gewekt, het ideaal dat zij in ons oproepen, en ook die houding of gebaar waardoor we dat 
ideaal kunnen verwezenlijken. Dat helpt ons om onze chakra’s te ontwikkelen. Hierna gaan we de gebaren 
maken van het betreffende sterrenbeeld, op basis van zijn muziek, zodat we het uit ons naar buiten 
‘toveren’ en het meer in ons bewustzijn komt. Zo werken we een voor een de verschillende sterrenbeelden 
af. 
Wanneer we dit voldoende hebben doorgrond, volgt een persoonlijke inwijding voor de engelwachter van 
deze zuidelijke sterrenweg aan de bron van de Melkweg, waarin we ons uitspreken die sterrenbeelden op 
aarde ook werkzaam te gaan maken waar dit nodig is. En we verbinden ons met de relevante 
elementwezens van het water, daar die met het dragen van het leven van ons en van Moeder Aarde 
samenhangen. Dan volgt een feestelijke afsluiting. 
Op een van de avonden gaan we ook naar een paar van de behandelde sterrenbeelden toezingen om de 
directe verbinding ervan met jou te kunnen beleven (door hun zuidelijke positie aan de hemel zijn ze bij ons 
niet zichtbaar). 
Je kunt op andere dagen nog gericht werken aan de sterrenbeelden die niet aan bod kwamen, of wanneer 
je je nog meer wilt verdiepen in een of meerdere van de sterrenbeelden. Op afspraak. 
 
Tijd: een midweek, maandag - vrijdag van 10 - 17 uur, tevens een avond van 20.30 - 22.30 uur (in onderling 
overleg): 13 – 17 November, herhaling 16 – 20 April ‘18 
Plaats: Kleiweg 443, Rotterdam-Hillegersberg 
Kosten: € 300, - inclusief koffie, thee, materialen. Neem je eigen lunch mee, wij verzorgen biologische 
soep. Er zijn eenvoudige overnachtinsgmogelijkheden. 
 
Programma: 
 
Maandagmorgen: de vijf wegen in de eigen levenswereld leren herkennen en gaan met behulp van 
gerichte planeetmuziek en -ritmen en met boetseren van de innerlijke waarnemingen; de innerlijke 
levensprocessen leren herkennen en ook ermee werken: de hemelse kringloop 
Maandagmiddag: beleven van de levensprocessen buiten door de Chinese vijf elementen heen. 
 
Dinsdagmorgen: werken aan sterrenbeelden Kiel en Draak i.v.m. longboom 
Dinsdagmiddag: sterrenbeelden Achtersteven en Lier i.v.m. darmboom met organen 
 
Woensdagmorgen: sterrenbeelden Vliegende Vis en Zwaan i.v.m. lymfeboom 
Woensdagmiddag: sterrenbeelden Zeilen en Cepheus i.v.m. bloedboom 
 
Donderdagmorgen: sterrenbeelden Kompas en Kleine Beer i.v.m. zenuw-zintuigboom 
Donderdagmiddag: Nogmaals de vijf innerlijke bomen en de Chinese klassieke vijf elementen 
 
Vrijdagmorgen: De Germaanse drie werelden i.v.m. de wereld-es beleven 
Vrijdagmiddag: inwijding voor de engelpoortwachter van de levensboom sterrenweg, feestelijke afsluiting. 


