
Opleiding Warmte waarnemen,  beleven en leren toepassen  
 
Blok 4 van de opleiding ‘Innerlijke ontwikkeling en landschapswerk’. 
 
De twaalf innerlijke warmtesoorten zijn de werktuigen van ons ik, onze geestkiem, om deze uit 
te kunnen bouwen tot hoger geestwezen; een engel of nog hoger. Met deze warmtesoorten 
werken we door onze lichamen heen, ordenen, richten en vormen deze om. We zijn er 
werkzaam mee in de wereld, want onze wil is in de warmte ingebed. 
In deze opleiding trachten we met deze warmtesoorten om te leren gaan en ze toe te passen, 
zodat we onze innerlijke scholing ermee kunnen versnellen, en scheppend ermee in de wereld 
aan de slag kunnen. Doen vanuit het goede met de warmte, schept nieuwe ruimten, 
betrekkingen, verhoudingen en sferen, en vormt uiteindelijk onze kosmos van wijsheid om in 
die van de liefde, de quintessence, de bewuste warmte ofwel het shamballa. We trachten 
daartoe de werkingen door ons wezen heen zoals we die in de voorgaande blokken hebben 
kunnen beleven, nu te verdiepen met de belevingen en werkingen van de warmtesoorten, en 
leren zo er vanuit te handelen. Hulpmiddel is telkens de horoscoop als zelfgekozen 
uitgangspunt voor het eigen ontwikkelingswezen. 
Er wordt getracht met de religieuze voortgang van het jaar mee leven, aangezien deze aansluit 
op de ontwikkeling van het ik. 
 
Een weekendopleiding, zaterdag en zondag va 10 – 17 uur, een weekend in de maand, 8 
weeekends. 
 
Programma: 
 
1. Werken aan de warmtesoorten door samenzang en boetseren.  
2. Verder uitwerken van de warmtesoorten door zang en boetseren. 
 
3. Waarnemen van de eigen innerlijke organen vanuit de warmtesoorten, met behulp van 
muziek en boetseren. 
Avond: zingen van enige zichtbare sterrenbeelden. 
4. Idem 
 
5. Beleven van de meegenomen sterrenbeeld-idealen in het eigen fantoom/warmtelichaam 
door deze te voelen. Uitboetseren. De weg van deze idealen door het lichaam waarnemen met 
behulp van geïmproviseerde zang en beweging. Uitboetseren.  
6. Vervolg beleven van de sterrenbeeld-fantoomkrachten. 
 
7. Beleven van het verschil in binnen- en buitenwarmte. Observeren van warmtebewegingen 
tussen mensen (op straat) en bij elkaar. 
8. De twaalf hoofddeugden, beleefd vanuit de achterliggende warmtesoorten. Zang en 
beweging van de deugden, belevingen uitboetseren. 
 
9. De warmte door verschillende orgaanprocessen innerlijk leren waarnemen en ook bewust 
leren toe te passen. 
10. Vervolg warmte door de orgaanprocessen beleven en toepassen. 
11. De warmtesoorten aan elkaars gedrag beleven, door waarnemen en voelen. 
12. Gevolgen van daden vanuit verschillende warmtesoorten leren waarnemen en ook 
toepassen. Daden uit goede en uit minder goede wilsbesluiten leren herkennen. Oefenen aan 
elkaar. 



13. Volgen van de warmte door de verschillende chakra’s, met hun uitwerkingen in imaginatie, 
inspiratie en intuïtie. Oefenen en uitboetseren. 
14. Idem 
 
15. Ontwikkeling van deugden vanuit de lotusbloembladeren waarnemen vanuit de 
warmtesoorten. M.b.v. de lotusbloemendans. Gewerkt wordt op een stuk land, waar de 
lotusbloemen als ruimten worden uitgewerkt. Waarnemen van die nieuwe ontstane ruimten. 
16. Idem 
 
 
Erbij horend, op lokatie: 
Goede Vrijdag 3 April 10 – 18 uur: Ondersferenwerk door het eigen wezen, vanuit de nieuwe 
warmtebelevingen. Toetsen van de eigen nieuwe ik-impuls aan de dubbelgangerwerkingen 
Hemelvaartsdag 14 Mei 10 – 18 uur: Beleven van de etherische Christus in de wolken 
1e Pinksterdag 24 Mei 10 – 18 uur: Beleven van de engelhiërarchieën door de elementwezens 
heen. 
Een goede inleiding tot de Kerst is om op kerstavond vanuit de eigen meest persoonlijke 
warmtesoort voor 12 uur tot middernacht te gaan zingen, zodat je goed de nieuwe ik-impuls 
voor het komende jaar kunt waarnemen. 
 
 
Plaats: Boschoven 16, Baarle Nassau, of op locatie. 
Tijd: Een weekeinde in de maand, zaterdag en zondag 10 – 17 uur  
Kosten: € 1150, - geheel of € 150, - per weekend (deelname is aan het gehele blok, dus ook 
wanneer men er niet bij kan zijn). Losse dagen € 70, -. 
 
Betaling: Rune-Werkplaats, Barchem NL. ING Bank Nederland; rek. no. IBAN: NL 60 
INGB 0009 2765 05, BIC: INGBNL2A � 
Informatie en opgave: N. M. de Jong    
Tel. 0031 – 6 40 22 87 69�    Email jaspisschool@gmail.com 
 
 
Zie voor de data www.jaspisschool.eu onder Agenda 
 


