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Opleiding ‘Astrosofie – De sterrenwegen als innerlijke 
ontwikkeling en hun verbinding met de aardewezens’ 
 
In deze opleiding gaat het om de innerlijke ontwikkeling 
van sterrenkrachten vanuit onszelf en hier vanuit door de 
aarde heen, dus met de elementwezens en engelen van 
Moeder Aarde en die van de kosmos. Een binnen-buiten 
inwijding die hand in hand gaan. Dit door eerst met 
oefeningen voor te bereiden, dan met muzikale 
trancereizen de cursisten naar andere wezens en hun 
werelden te brengen. Je ontwikkelt de innerlijke 
vaardigheden van imaginatie (helderziendheid), inspiratie (heldervoelendheid, helderhorendheid 
en het bewust sturen van processen) en intuïtie (helder willen: de geestelijke ontwikkelingskiem 
zien in alle wezens en verschijnselen en deze helpen te ontplooien) 
 
Inleiding 
 
Onze voorgangers op de aarde hebben keer op keer de sterrenwerkingen op aarde verstevigd, 
door tempels en andere cultplaatsen te bouwen die hen met de aarde verbonden, door heilig-
dommen en graven zodanig over het land te verspreiden dat zij een direct afbeeld zijn van de 
sterrenhemel erboven. Dit gebeurde over de hele wereld, in Europa nog tot in de 17e eeuw, en 
telkens vanuit een heel ander bewustzijn dan wij nu hebben. Nu dienen we die verbindingen 
vanuit onszelf te leggen, aangezien deze sterrenkrachten ons doordringen – wij zijn eruit 
opgebouwd – en zij hangen ook met ons bewustzijn samen: ze zijn tot in het diepste van ons 
wezen verankerd, diep in onze wil, waar in de warmte onze idealen leven. Die hebben we voor 
onze geboorte meegebracht vanuit de sterrenbeelden aan de hemel. Dat zijn vanuit geestelijk 
perspectief allemaal kolonies van hogere tot lagere engelen en nog niet geïncarneerde mensen, 
die allemaal werken aan een specifiek idee van het Goddelijke scheppingsplan, dat op aarde dient 
te worden uitgevoerd. Het werken met de sterren en sterrenbeelden door je heen maakt het 
innerlijke lichaam in je wakker dat wordt genoemd het fantoomlichaam. Dat lichaam vormt de 
matrix voor het fysieke lichaam en is aanwezig in de warmte. Je kunt het niet direct waarnemen, 
maar bij iemand die een ledemaat mist en er op die plaats een heet voorwerp wordt gehouden, 
kun je de reactie van terugtrekken ervaren. Dat wordt de fantoompijn genoemd van het niet 
materieel gemanifesteerde maar wel degelijk aanwezige lichaam. Het is het opstandingslichaam 
van Christus waarin al onze idealen, meegenomen van de sterren, uiteindelijk kunnen worden 
gerealiseerd door ons mensen heen. Wij groeien dan samen naar de vervolmaking van de mens, 
en dat is in de vorm van een hoog engelwezen, dat zijn plaats verwerft tussen de andere engelen. 
En daarmee vormen we met onszelf de aarde om. Het bewust worden en realiseren van de 
sterren in ons is dus een weg die ons naar ons uiteindelijke doel brengt. En daarnaast helpt het de 
engelen, die zijn verbonden met de planeten en sterren, dichter naar de aarde toe, zodat zij ook 
beter hun werk kunnen doen. Uiteindelijk zullen zij ook beter op aarde kunnen werken en makke-
lijker spreken door dolmen, menhirs en sterrenkoepels en de door deze verwekte bergen heen. 
In deze opleiding leer je stap voor stap het bewustzijn voor deze sterrenwerkingen te wekken en 
ontwikkelen door de innerlijke zintuigen hiervoor te openen. Eerst cognitief, en dan meer en meer 
oefenend vind je de weg naar deze sterrenwerkingen in je en ook in de wereld. We werken met 
kunstzinnige methoden, die het innerlijke kind in je voeden en helpen te ontwikkelen, zodat het 
kan uitgroeien tot het machtige engelwezen waartoe wij allen zijn voorbestemd om te worden. We 
hanteren vooral een inspiratief-intuïtieve werkwijze, waarbij we veel muziek aanwenden die is 
gebaseerd op de werkingen van de planeten en sterrenbeelden in ons. We maken bewegingen 
om zo de sterrenbeeld krachten in je naar buiten te toveren. We gebruiken methoden van gericht 
boetseren, waardoor je de impulsen en gevoelens uit je normaliter onbewuste lagen naar boven 
haalt en zo bewust wordt. Deze scheppen tevens paden in jezelf in de voor het gewone 
bewustzijn onzichtbare lagen van je wezen: daar waar de levensprocessen zich afspelen, waar je 
ziel leeft in de gevoelens, en waar je geest weeft en werkt in de warmte. Je leert stap voor stap 
jezelf innerlijk meer en meer kennen. Het bewust worden geeft je in beelden hoe je innerlijk 
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functioneert. En heb je hierop meer en meer zicht en krijg je de handvatten van jezelf helder, dan 
richten we de aandacht en blik op de wereld om ons heen en ontmoeten daar de natuurgeesten 
en engelen die werken in de verschijnselen van de natuur en cultuur. En leer je methoden van 
heling van energetische landschappen, huizen en ook individuele mensen. 
We werken aan de sterrenbeelden door deze in muziek te beleven, de specifieke gebaren ervan te 
maken, en de innerlijke gewaarwordingen uit te boetseren. Na de bespreking hiervan zingen we 
ons improviserend in binnen dit sterrenbeeld en zoeken innerlijk contact ermee en met de erin 
werkzame wezens. 
Uiteindelijk krijg je een inwijding in de verschillende wegen aan de sterrenhemel die samenhangen 
met je eigen innerlijke wezen en de mogelijkheden voor ontwikkeling daarvan. 
Om de inspiratieve kwaliteiten beter te kunnen ervaren, wordt er gewerkt vanuit de persoonlijke 
horoscoop van iedere deelnemer, met muziek waardoor hij of zij is afgestemd op de kosmos. 
Elke module heeft een uitgebreide studie syllabus. Er zijn video’s van de sterrenbeeld gebaren op 
basis van hun muziek. 
 
Opzet: Vier modules, die elk samenhangen met een van je innerlijke lichamen en de kiemen die 
daarin schuilen voor ontwikkeling. (20 ½ maand; ruim 1 ½ jaar) 
Tijden: 1 dag in de week, ofwel 2 weekends in de maand, van 10 – 17 uur. Voor de data zie de 
Agenda op http://www.jaspisschool.eu 
Kosten: € 300, - per maand / € 75, - per dag. Reductie in overleg. 

Module 1: De noordelijke sterrenweg als het pad van de ontwikkeling van het bewustzijn 
(astraallichaam) 
Module 2: De weg langs de zuidelijke Melkweg als ontwikkeling van bewustzijn en vaardigheden 
in de levenswerelden (levenslichaam) 
Module 3: De weg langs de Vloed Eridanus als de weg door de erfelijkheid en voorouders, met de 
mogelijkheden om je fysieke lichaam en de aardse omstandigheden om te vormen  (fysiek 
lichaam) 
Module 4: De weg langs de dierenriem als mogelijkheden voor je biografische ontwikkeling 
(geest) 
 
Module 1 (7 ½ maanden): 
-Aanvang (altijd): Meditatie vanuit de 3 centra, muziek van het moment + een veld opzetten door 
het Lied van de Tempelsteen  
 
Dag 1 
10 – 13 uur: Inleiding in de wegen aan de sterrenhemel in verbinding met je eigen wezen 
14 – 17 uur: boetseren van twee zintuigindrukken in 7 stappen: reukzin, warmtezin 
Dag 2 
10 – 11.30 uur: Inleiding in de noordelijke sterrenweg als bewustzijnsontwikkelingsweg voor de 
gehele mensheid. De noordpolaire sterrenbeelden en de Kring van Helden 
11.45 – 17 uur: Werken met de zintuigen, het minerale lichaam, de zintuigen als verinnerlijking van 
de stenen buiten. Waarnemen en ervaren van gnomen bewustzijn van stenen.  
Dag 3 
10 – 13 uur: Uitboetseren van een zintuigindruk in 7 stappen: bewegingszin 
14 – 17 uur: Werken aan sterrenbeeld Hercules als innerlijk ideaal in muziek, beweging, het 
boetseren; ieder vanuit zijn eigen orgaanproces (beheersing in horoscoop van Hercules). 
Dag 4 
10 – 13 uur: Uitboetseren van een zintuigindruk in 7 stappen: gedachtezin 
14 – 17 uur: De innerlijke weg door de wezensdelen (fysiek-leven-ziel-geest-leven) met muziek 
beleven, Lied van de innerlijke Graal. Ideaal en deugd uitboetseren 
Dag 5 
10 – 13 uur: Werken aan sterrenbeeld Slangenkop als opstijgende levenskrachten  
14 – 17 uur: beleven van de waterwezens aan de waterkant. Beleven van het leven in jezelf en in 
planten; de 4 groepen van elementwezens die een plant samenzingen, waarnemen en boetseren. 



 

 3 

Dag 6 
10 – 13 uur: Werken aan sterrenbeeld Noorderkroon als inzichtkrachten, die je opdoet door de 
zintuigindrukken vanuit de binnenwereld in je te laten spreken  
14 – 17 uur: waarnemen en beleven van de luchtwezens in kleuren en stemmingen. Boetseren. 
Dag 7 
10 – 13 uur: Inleiding muziek en kosmos (a.d.h.v. video’s) 
14 – 17 uur: De innerlijke meditatieve reis door de organen met muziek en ritme. 
De organen apart in jezelf leren kennen met muziek: levensproces i.v.m. de maan. Dansen, 
ervaren en boetseren 
Dag 8 
10 – 13 uur: Sterrenbeeld Lier i.v.m. het longproces. Waarnemen en in stappen boetseren.  
14 – 17 uur: Inleiding De noord-polaire sterrenbeelden in verband met de rassen en hun 
bewustzijn en specifieke vaardigheden in hun lichamen, ook in verband met de Chinese vijf 
elementen, overgeërfd vanuit Atlantis. 
Dag 9 
10 – 13 uur: Sterrenbeeld Zwaan i.v.m. nierproces 
14 – 17 uur: Muziek en biografische boetseeropdrachten vanuit de organen: nieren  
Dag 10 
10 – 13 uur: Sterrenbeeld Cepheus i.v.m. het galproces 
14 – 17 uur: Muziek en biografische boetseeropdrachten vanuit de organen: gal  
Dag 11 
10 – 13 uur: Sterrenbeeld Kleine Beer i.v.m. leverproces 
14 – 17 uur: Muziek en biografische boetseeropdrachten vanuit de organen: lever 
Dag 12 
10 – 13 uur: Sterrenbeeld Draak i.v.m. miltproces 
14 – 17 uur:  
Dag 13 
10 – 13 uur: Werken aan sterrenbeeld Berenhoeder: beleven van het levenslichaam en oprichting 
ervan; de navel als centrum voor het levenslichaam. Het hart als de bundelaar 
14 – 17 uur: Muziek en biografische boetseeropdrachten vanuit de organen: hart 
Dag 14 
10 – 13 uur: Werken aan sterrenbeeld Haar van Berenice: bewustzijn vanuit het op te richten 
levenslichaam, oude wijsheid: komt tot uitdrukking in boetseren (maanproces adhv een voorwerp) 
14 – 17 uur: Lied van de innerlijke Graal van de organen  
Inleiding chakra’s i.v.m. bewustzijn en innerlijke ontwikkeling deugden 
Dag 15 
10  – 17 uur: De chakra’s als innerlijke waarnemingsorganen in muziek doorlopen en uitboetseren 
Dag 16 
10 – 13 uur: Werken aan sterrenbeeld Grote Beer i.v.m. verstands-gemoedsziel 
14 – 17 uur: Biografische vragen over chakra’s i.v.m. deugdontwikkeling: hart, zonnevlecht 
Dag 17 
10 – 13 uur: Werken aan sterrenbeeld Kleine Leeuw i.v.m. afscheiding door het hartzakje 
14 – 17 uur: Biografische vragen over chakra’s i.v.m. deugdontwikkeling: navel, stuit 
Dag 18 
10 – 13 uur: Werken aan sterrenbeeld Lynx i.v.m. de huidvorming 
14 – 17 uur: Biografische vragen over chakra’s i.v.m. deugdontwikkeling: kruin, thymus 
Dag 19 
10 – 13 uur: Werken aan sterrenbeeld Voerman i.v.m. het strottenhoofd 
14 – 17 uur: Het Lied van innerlijke Graal m.b.t. chakra’s. Innerlijk waarnemen en boetseren van 
elk chakra 
Dag 20 
10 – 17 uur: Lotusbloemendans 
Dag 21 
10 – 17 uur: Lotusbloemendans 
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Dag 22 
10 – 13 uur: Werken aan sterrenbeeld Giraf i.v.m. de schildklier 
14 – 17 uur: Perseus – ik 
Dag 23 
10 – 13 uur: Werken aan sterrenbeeld Noorder Driehoek i.v.m. schepping vanuit geest 
14 – 17 uur: Andromeda – bewustzijnsziel 
Dag 24 
10 – 13 uur: Werken aan sterrenbeeld Hagedis i.v.m. keuze vermogen 
14 – 17 uur: Werken aan sterrenbeeld Pegasus i.v.m.  beeldbewustzijn 
Dag 25 
10 – 13 uur: Werken aan sterrenbeeld Veulens i.v.m.  levenskrachten in beeldbewustzijn beide: 
derde oog geopend, hypofyse 
14 – 17 uur: Werken aan sterrenbeeld Dolfijn i.v.m.  stromend, sturend, inspiratief vermogen 
   epifyse /kruinchakra, hartchakra 
Dag 26 
10 – 13 uur: Werken aan sterrenbeeld Adelaar i.v.m.  intuïtief vermogen 
14 – 17 uur: Werken aan sterrenbeeld Pijl – intuïtief vermogen, de kracht van gedachte 
   beide: verbinding hypo- en epifyse, bijnieren 
Dag 27 
10 – 13 uur: Werken aan sterrenbeeld Slangenstaart i.v.m.  libido als basale levenskracht 
14 – 17 uur: Werken aan sterrenbeeld Schild i.v.m. de bekkenbodemspier, evt perineum 
Dag 28 
10 – 13 uur: Werken aan sterrenbeeld Slangentemmer i.v.m.  alle hogere bewustzijnen bijeen 
14 – 17 uur: Waarnemen van de elementwezens en engelen door de verschillende chakra’s 
De bewustzijnstoestanden beleven van elementwezens, stenen, planten, dieren, groepszielen, 
mens in de drie zielsleden, engelen en hoger (met en vanuit klank en ritme) 
Dag 29 
10 – 13 uur: vervolg/herhaling De bewustzijnstoestanden beleven van elementwezens, stenen, 
planten, dieren, groepszielen, mens in de drie zielsleden, engelen en hoger (met en vanuit klank 
en ritme) 
14 – 17 uur: inhalen of herhalen wat nog niet af is 
Dag 30 
10 – 13 uur: Inleiding bij de inwijding + vragen 
14 – 17 uur: Inwijding in noordelijke sterren weg, verbinden met elementwezens, Moeder Aarde 
gebaren, muziek. 
 
Module 2 (6 maanden): 
Dag 1 
10 – 13 uur: Inleiding in de zuidelijke Melkweg als ontwikkelingsweg door de levenswerelden 
binnen en buiten 
14 – 17 uur: Werken met sterrenbeeld Eenhoorn: de illusie van de fysieke vormen en 
verschijningen 
Dag 2 
10 – 13 uur: beleven eigen levenslichaam en energiestromen: hemelse kringloop beleven als 
energiestromen en ook meridiaanbanen, vanuit navelchakra 
14 – 17 uur: Werken met sterrenbeeld Kleine Hond  
Dag 3 
10 – 13 uur: Grote Waterslang als darmkanaal, oer-begeerte, vertering 
14 – 17 uur: inwijding eigen orgaanwereld via dubbelganger, door de oppervlakken van de 
organen heen. Elk orgaan als een dier (uit VrL) en met muziek als reis. 
Dag 4 
10 – 13 uur: Beker – vergeten fysieke omstandigheden 
14 – 17 uur: Kraai – herinneren geestwereld van voor de geboorte 
Dag 5 
10 – 13 uur: Inleiding in het werken met de onderaardse sferen 
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14 – 17 uur: Ondersferenwerk door jezelf heen i.v.m. de organen 
Dag 6 
10 – 17 uur: Vervolg ondersferenwerk door jezelf heen i.v.m. de organen 
Dag 7  
10 – 13 uur: Centaur – ongetemde levenskrachten 
14 – 17 uur: Zuiderkruis – libido en perineum 
Dag 8 
10 – 13 uur: Wolf – chaoskrachten en innerlijke leraar 
14 – 17 uur: De 12 wilsgebieden in verband met de huizen, beleefd in hun ritmen 
Dag 9 
10 – 17 uur: De 12 wilsgebieden in verband met de huizen, ritmen (Lied van de innerlijke Graal) 
Dag 10 
10 – 13 uur: Inleiding weg via Grote Hond, grote wachter, 5 levensbomen 
14 – 17 uur: Werken aan sterrenbeeld Grote hond 
Dag 11 
10 – 13 uur: Werken aan sterrenbeeld Duif i.v.m. geweten; de drie hartfuncties 
14 – 17 uur: Werken aan sterrenbeeld Achtersteven i.v.m. darmboom met organen 
Dag 12 
10 – 13 uur: Werken aan sterrenbeeld Kompas i.v.m. intuïtiekracht vanuit de zenuw-zintuigboom 
14 – 17 uur: Werken aan sterrenbeeld Kiel i.v.m. longboom 
Dag 13 
10 – 13 uur: Werken aan sterrenbeeld Vliegende Vis i.v.m. lymfeboom 
14 – 17 uur: Beleven met muziek en innerlijke reis de innerlijke bomen; uitboetseren 
Dag 14 
10 – 13 uur: Werken aan Duif ivm. geweten; de drie hartfuncties 
14 – 17 uur: Werken aan sterrenbeeld Achtersteven 
Dag 15 
10 – 13 uur: Inleiding energetische landschappen en deva’s 
14 – 17 uur: Werken aan sterrenbeelden Passer en Winkelhaak 
Dag 16 
10 – 13 uur: Werken aan sterrenbeelden Telescoop en Zuiderkroon 
14 – 17 uur: Werken aan sterrenbeeld Zuiderdriehoek 
Dag 17 
10 – 13 uur: Werken aan sterrenbeeld Altaar 
14 – 17 uur: Waarnemen van deva in het landschap en verschillende groepen elementwezens 
(lucht) 
Dag 18 
10 – 17 uur: Waarnemen van verschillende groepen elementwezens en landschapsheling; aarde 
Dag 19 
10 – 17 uur: Waarnemen van verschillende groepen elementwezens en landschapsheling;; water 
Dag 20 
10 – 17 uur: Waarnemen van verschillende groepen elementwezens en landschapsheling;; vuur 
Dag 21 
10 – 13 uur: Inleiding groot ondersferenwerk 
14 – 17 uur: Inwijding in zuidelijke Melkweg weg en verbinding met elementwezens 
Dag 22 
10 – 17 uur: Landschapsheling met groot ondersferenwerk 
Dag 23 
10 – 17 uur: Landschapsheling met groot ondersferenwerk 
Dag 24 
10 – 13 uur: Inleiding zevenledigheid 
14 – 17 uur: Werken met de zevenledigheid in een organisatie 
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Module 3 (4 ½ maand): 
Aanvang: altijd de gebaren van de Vloed Eridanus en andere flankerende sterrenbeelden 
Dag 1 
10 – 13 uur: Inleiding in de sterrenwegen langs de Vloed Eridanus i.v.m. erfelijkheid, fysiek 
lichaam 
14 – 17 uur: Werken met sterrenbeeld Orion de hemelse strijder i.v.m. de vier levensstromen en 
elementen 
Dag 2 
10 – 13 uur: Werken met sterrenbeeld Haas i.v.m. de levenskiemen 
14 – 17 uur: Innerlijke reis langs de organen met muziek, meditatie 
Dag 3 
10 – 17 uur: Werken met sterrenbeeld Walvis en inwijding in de vier orgaanprocessen, boetseren 
Dag 4 
10 – 13 uur: De vormgebaren van 4D kunnen herkennen en uitwerken  
14 – 17 uur: Werken met sterrenbeeld Beeldhouwer  
Dag 5 
10 – 13 uur: de weg door de levenswerelden kunnen gaan vanuit de orgaanprocessen 
omvorming stap voor stap van de erfelijkheid, fysiek lichaam 
14 – 17 uur: Werken met sterrenbeeld Zuidervis 
Dag 6 
10 – 13 uur: voorouders die je door perineum en vanachter de nieren kunt ervaren 
14 – 17 uur: Werken met sterrenbeeld Vloed Eridanus –  
Dag 7 
10 – 13 uur: Werken met sterrenbeeld Oven, warmtecomponent van de erfelijkheid 
14 – 17 uur: Werken met sterrenbeeld Goudvis, de zielecomponent van de erfelijkheid Horloge en 
Net als de element componenten van de erfelijkheid 
 
Dag 8 
10 – 13 uur: Werken met sterrenbeeld Horloge als de levenscomponent van de erfelijkheid 
14 – 17 uur: Werken met sterrenbeeld Net als de fysieke component van de erfelijkheid 
Dag 9 
10 – 13 uur:  
14 – 17 uur: Kleine Waterslang i.v.m. immuunapparaat, appendix 
Dag 10 
10 – 13 uur:  
14 – 17 uur: Phoenix als opstandingskrachten 
Dag 11 
10 – 13 uur: verfijning van de opstandingskrachten richting sturend vermogen, inspiratie 
14 – 17 uur: Kraanvogel   
Dag 12 
10 – 13 uur: arhrimanische verharding vanuit etherische tot in fysieke 
14 – 17 uur: Toekan 
Dag 13 
10 – 13 uur: opstaan in de levenswerelden voor de geboorte 
14 – 17 uur: Indiaan 
Dag 14 
10 – 13 uur: astraallichaam voor de incarnatie 
14 – 17 uur: Pauw   
Dag 15 
10 – 13 uur: oriëntatie in de levenswerelden 
14 – 17 uur: Octant   
Dag 16 
10 – 13 uur: shape shifting en eigen gestalte-transformatievermogen in de elementen 
14 – 17 uur: -Kameleon  
Dag 17 
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10 – 13 uur: je eigen ster 
14 – 17 uur: Paradijsvogel 
Dag 18 
10 – 13 uur: oplossen van alle verhardingen in de oer-levensstroom en eenwording 
14 – 17 uur: Vlieg  
 
Module 4 (2 ½ maand): 
Dag 1 
10 – 13 uur: Inleiding in de dierenriemweg als ontwikkeling voor het ik vanuit hun vormgebaren; de 
12 warmtesoorten en hun implicaties voor je ontwikkeling; de wereldvisies 
14 – 17 uur: werken met de warmtesoorten; zang, gebaar, waarnemen en boetseren 
Dag 2 
10 – 17 uur: werken met de warmtesoorten; zang, gebaar, waarnemen en boetseren 
Dag 3 
10 – 13 uur: Ram:  nieuwe impulsen, het begin van een cyclus van het betreffende hemellichaam in je 
eigen biografische gang. 
14 – 17 uur: Stier: het consolideren en innerlijk uitwerken van de door de Ram gegeven impulsen 
Dag 4 
10 – 13 uur: Tweelingen: het zoeken van contact en informatie in verband met de nieuwe impulsen. Het 
geeft kinderlijke nieuwsgierigheid waardoor we ons op de buitenwereld willen oriënteren 
14 – 17 uur: Kreeft: het innerlijk koesteren en zo bewust worden van wat er in ons leeft 
Dag 5 
10 – 13 uur: Leeuw: mogelijkheden om onszelf in de wereld uit te drukken en zo kenbaar te maken war 
er in ons leeft. Hierdoor kunnen we een voorbeeldfunctie zijn voor anderen, en eventueel leidende of 
sturende rol op ons nemen 
14 – 17 uur: Maagd: waar willen we processen bewust worden, sturen, ofwel ons er dienstbaar aan 
stellen. Het geeft een grote neiging tot reinheid, ook tot kritiek wanneer iets niet klopt naar onze zin. 
Dag 6 
10 – 13 uur: Weegschaal: de mogelijkheid om evenwicht en gelijkwaardigheid te ontwikkelen ofwel te 
bewerkstelligen 
14 – 17 uur: Schorpioen: de mogelijkheid tot diepe transformatie van de door de planeet aangegeven 
innerlijke processen. Dit gaat veelal gepaard met processen van dood en opstanding, die nooit rechtlijnig 
verlopen 
Dag 7 
10 – 13 uur: Boogschutter: de mogelijkheid tot innerlijke groei en uitbreiding van het bewustzijn 
14 – 17 uur: Steenbok: de mogelijkheid om concreet iets te realiseren in de wereld, veelal op het gebied 
van de maatschappij 
Dag 8 
10 – 13 uur: Waterman: de mogelijkheden om in het sociale en culturele leven van de samenleving iets te 
betekenen 
14 – 17 uur: Vissen: de mogelijkheden om verhardingen en oude patronen in ons op te lossen, waardoor 
we weer verder kunnen met nieuwe ontwikkelen (die dan in de Ram aanvangen). Dat heeft met 
opoffering te maken, waaruit dan liefde kan ontstaan 
Dag 9 
10 – 13 uur: De ontwikkelingsweg van alle 12 als opeenvolgende processen innerlijk beleefd 
14 – 17 uur: Inwijding in de sterrenweg langs de dierenriem, verbinding met engelen en 
elementwezens 
Dag 10 
10 – 17 uur: de weg naar je eigen ster door de engel-bewustzijnssferen en sterrenbeelden heen. 


