Opleiding

Mensenzoon - Innerlijke ontwikkelingswegen, Werken

met de Levenswereld en Sterrenengelen
Waarin:
-Leren omgaan met de levenswereld als het werkveld van aarde, ziel en
geest. -Leren omgaan met de wezens die werken in en door de
levenswerelden in natuur en technieken; de elementwezens en deva’s. Het ontwikkelingswezen in zichzelf ontdekken en de wezens die hierin
werkzaam zijn. -Werken aan de eigen dubbelganger. -Praktische
toepassingen uitwerken in leven en werk. Uitgangspunt vormt de
astrosofie en praktische uitwerkingen hiervan door middel van klank- en
vormfenomenologie. Omgaan met de levenswereld betekent de aarde als
werkveld voor ontwikkeling te zien en ermee omvormend te leren werken.
Het sociale van het groepsproces is daarbij heel belangrijk. De
kunstzinnig-fenomenologische methoden d.m.v. samenzang en
boetseren helpen de ziel en geest te openen voor de werkelijkheden van
helder voelen / inspiratie en van helder willen / intuïtie. Gedurende de
opleiding maakt ieder een opdracht die gericht is op zijn of haar eigen
werkveld. Er wordt verwacht dat elke deelnemer in de Blokken II en III
thuis werkt aan deze opdracht. Aan het einde wordt deze
gepresenteerd. Er is een studiesyllabus voor elk blok. Geen voorkennis
vereist. Wel een open interesse voor leven, ziel en geest en de ontwikkeling van innerlijke vermogens. De cursussen worden
geleid door Nicolaas M. de Jong, astrosoof, schrijver, kunstenaar en landschapsgenezer. Opzet: Een weekeinde in de maand
van zaterdagmorgen - zondagmiddag: 1 uur inleidende lezing, rest van de dag praktijkwerk; inleven d.m.v. zang en beweging
en uitwerken met boetseren. Zaterdag en zondag van 10 - 17 uur. 4 blokken van 8 a 10 weekeinden: deze bouwen voort op
elkaar.
Blok I Inleiding in verschillende levensgebieden:
-Boetseren vanuit zintuigindrukken
-Inleiding astrosofie
-7 Planeetprocessen in mens en organisaties
-12 Wereldvisies -Element- en kleurwezens in plant en atmosfeer
-Elementwezens in technieken en hun samenhang met de mens
Blok II Elementen tot ontwikkeling van inspiratie:
-Elementwezens en landschapswerk
-Lotusbloembladeren en innerlijke ontwikkeling – deugden als gebaren
-Astrofonie i.v.m. de vier lichmen naar onderdeel (geest, ziel, levens- en fysiek lichaam)
-Werken met klankhoroscopie; jezelf innerlijk beleven met klank en ritme
-Astrognomie en vormstudie
-Dubbelganger, mensenzoon en levenswereld
-Werken met kundalini
Blok III Elementen tot ontwikkeling van intuïtie:
-Afronding landschapswerk
-De 9 onderaardse sferen

-Aardgeomantie
-Ontwikkeling van waarnemingen aan elkaars wilswezen als aanzet tot intuïtie
-Spreuken en gebaren vanuit de lotusbloemen
-Sterrenbeelden als idealen
-Planeten en ontwikkeling; de maansdans
-Maken en presenteren van eigen werkstukken Tijdens deel II en III wordt van de deelnemers verwacht dat zij thuis aan hun
eigen werkstuk zullen werken. Op afspraak kan daarover worden overlegd.
Blok IV Werken met innerlijke warmte en ons fantoom-sterrenlichaam:
-De 12 warmtesoorten als geest-werktuigen
-De organen en chakra’s als actieve geest-werktuigen
-Toepassen chakra’s in het landschap vanuit de warmte
-Toepassen van de ik-warmte in de religieuze jaarfeesten
-Beleven van ons fantoomlichaam in klanken en ritmen;
-De sterrenbeelden beleefd in muziek, woord en bewegingen
-De 5 sterrenwegen als inwijdingswegen
-Landschapswerk met sterrenengelen

STUDIEPROGRAMMA:
Blok I 8 weekends Inleiding in verschillende levensgebieden, oefening tot imaginatie:
1e zaterdag 10 – 11 uur Inleiding ‘Wegwijs in de levenswereld’ en ‘Zintuigen als poorten tot ons wezen’. 11. 15 – 17 uur :
Zelfkennis door een van de zintuigen d.m.v. boetseren: Reukzin / kijkzin.
1e zondag 10 – 17 uur : Kleurbelevingen, plantentaal en natuurwezens d.m.v. samenzang en boetseren.
2e zaterdag 10 – 11 uur: Inleiding ‘Astrosofie en de vier wezensdelen’ 11. 15 – 17 uur: Zelfkennis door een van de zintuigen
d.m.v. boetseren: Tastzin / levenszin.
2e zondag 10 – 17 uur : Idem: Hoorzin / wezenszin.
3e zaterdag 10 – 11 uur : ‘Planeetwerkingen in een astrosofische visie’ 11. 15 – 17 uur : De planeetinvloeden als
orgaanprocessen beleefd in ritmen en innerlijke ruimten.
3e zondag 10 – 17 uur : Boetseren van innerlijke orgaanruimten.
4e zaterdag 14 – 15 uur : ‘Organische zevenledigheid binnen bedrijf en organisatie’ 11. 15 – 17 uur : Praktische beleving van
7ledigheid aan de hand van een bedrijf: d.m.v. beeldvorming, samenzang en boetseren.
4e zondag 10 – 17 uur : Het economische principe van de behoeften i.s.m. ritmen; beleefd in beweging en boetseren.
5e zaterdag 10 – 11 uur : ‘De 12 wereldvisies bezien vanuit de dierenriem’. 11. 15 – 17 uur : Waarnemen van de eigen
wereldvisie a.d.h.v. boetseeropdrachten (vanuit het harteproces)
5e zondag 10 – 17 uur : Waarneming aan elkaar van de wereldvisies. Gewerkt wordt in groepen van drie personen.
6e zaterdag 10 – 11 uur : ‘De huizen van de horoscoop als afbeelden van de levenswereld; de vier elementen beleefd vanuit de
ritmen van de huizen’. 11. 15 – 17 uur: Beleven van de levenswereld binnen d.m.v. ritmen en boetseren.
6e zondag 10 – 17 uur : Ritmen van de elementwerelden en onze toegang tot de daar levende wezens d.m.v. waarnemen en
boetseren.

7e zaterdag 10 – 11 uur : ‘Een toekomstvisie op de ontwikkeling van de mens; De astrofonie als werkzaam hulpmiddel’. 11. 15
– 17 uur: Beleven van elementwezens in techniek d.m.v. boetseren.
7e zondag 10 – 17 uur: Zoeken van een ideaal en deugdgebaar vanuit de eigen horoscoop d.m.v. ritmen en boetseren.
8e zaterdag 10 – 17 uur : Boetseren van innerlijke orgaanruimten.
8e zondag 10 – 17 uur : Afwerken opdrachten die voorheen niet zijn beëindigd.

Blok II 8 weekends Elementen tot ontwikkeling van inspiratie:
1e zaterdag 10– 11 uur: Inleiding ‘Het verschil tussen licht en duisternisbelevingen – De ontwikkeling van inspiratieve
vermogens; Lotusbloemen en innerlijke groei’. 11. 15 – 17 uur : Boetseren aan de deugdgebaren die leiden tot de ontwikkeling
van lotusbloemen: voorhoofdslotus. Avond 20 – 22.30 uur: Bespreking individuele werkstukken.
1e zondag 10 – 17 uur : Werken met elementwezens d.m.v. waarnemen en doen.
2e zaterdag 10 – 11 uur : Inleiding ‘Landschapswerk’. 11. 15 – 17 uur : Werken aan luchtwezens in een landschapstempel.
Veldwerk.
2e zondag 10 – 17 uur : Idem.
3e zaterdag 10 – 11 uur : Inleiding ‘Astrofonie en de wezensdelen’. 11. 15 – 17 uur : Tonaliteiten en maatsoorten van de
planeten.
3e zondag 10 – 17 uur : Boetseren aan de deugdgebaren vanuit de keellotusbloem.
4e zaterdag 10– 11 uur : Vervolg ‘Astrofonie en de wezensdelen’ en ‘De twaalf hoofddeugden i.v.m. het hart’. 11. 15 – 17 uur :
Klank en ritme beleefd vanuit de eigen horoscoop.
4e zondag 10 – 17 uur : Boetseren aan de deugdgebaren vanuit de hartlotusbloem.
5e zaterdag 10 – 11 uur : Inleiding ‘Astrognomie en vormstudies – een ingang vanuit het astrale’. 11. 15 – 17 uur: Samenzang
aspecten en boetseren van de belevingen vanuit de eigen horoscoop in klank en ritme.
5e zondag 10 – 17 uur : Boetseren aan de deugdgebaren vanuit de zonnevlechtlotus.
6e zaterdag 10 – 11 uur: ‘Dubbelganger, mensenzoon en levenswereld’. 11. 15 – 17 uur : Waarneming van de eigen
binnenwereld op basis van de klankhoroscoop d.m.v. ritme en zang.
6e zondag 10 – 17 uur : Boetseren aan de deugdgebaren vanuit de navellotusbloem.
7e zaterdag 10 – 11 uur : ‘Kundalini en levensboom in mythe en menselijke ontwikkeling’. 11. 15 – 17 uur : Boetseren aan de
deugdgebaren vanuit de stuitlotusbloem.
7e zondag 10 – 17 uur : Werken met kundalini door samenzang en boetseren.
8e zaterdag 10 – 17 uur : Boetseren aan de overige bladen van de lotusbloemen en/of werken aan de horoscoopstanden in
klank en ritme.
8e zondag 10 – 17 uur : Idem

Blok III 8 weekends Elementen tot ontwikkeling van intuïtie:
1e zaterdag 10 – 11 uur: “Duisternismysteriën en inspiratief-intuïtieve ontwikkeling’. 11. 15 – 17 uur : Waarnemen van het eigen
elementwezen en aspecten van de dubbelganger d.m.v. samenzang en boetseren.
1e zondag 10 – 17 uur : Boetseren aan de deugdgebaren vanuit de kruinlotusbloem.

2e zaterdag 10 – 11 uur: Inleiding ’Aardgeomantie’. Concrete bespreking werkstukken. 11. 15 – 17 uur : Werken aan
aardwezens in een landschapstempel. Veldwerk.
2e zondag 14 – 21 uur : Idem.
3e zaterdag 10 – 11 uur : Inleiding ‘Werken in de onderaardse sferen’. 11. 15 – 17 uur : Spreuken en gebaren vanuit de
lotusbloembladen. Beweging en boetseren.
3e zondag 10 – 17 uur : Idem.
4e zaterdag 10 – 17 uur : Werken in de ondersferen m.b.v. ritmische spreuken en boetseren.
4e zondag 10 – 17 uur : Idem.
5e zaterdag 10 – 11 uur : Inleiding ‘Wilswezen, karma en intuïtie’. 11. 15 – 17 uur : Waarnemen van het wilswezen aan elkaars
gebaren aan de hand van bewegingsopdrachten en m.b.v. boetseren..
5e zondag 10 – 11 uur : Inleiding ‘Idealen vanuit de sterrenbeelden i.s.m. de mens’. 11. 15 – 17 uur 10 – 17 uur : Uitwerken
sterrenbeeld-idealen vanuit de horoscoop m.b.v. muziek en boetseren.
6e zaterdag 10 – 17 uur : Idem.
6e zondag 10 – 11 uur : ‘De plaats van landschapstempels in het levende wezen van Moeder Aarde. Aardlotusbloemen en
ontwikkeling.’ 11. 15 – 17 uur : Werken aan vuurwezens in een landschapstempel. Veldwerk.
7e zaterdag 10 – 17 uur : Idem, waterwezens.
7e zondag 10 – 11 uur : Overzicht van ontwikkelingsmogelijkheden in verschillende richtingen van onderzoek en
wetenschap. 11. 15 – 17 uur : Maansdans op basis van tekst en muziek, m.b.v. beweging en boetseren.
8e zaterdag 10 – 17 uur : Maansdans op basis van tekst en muziek, m.b.v. beweging en boetseren.
8e zondag 10 – 17 uur : Presentatie eindwerkstukken en evaluatie.

Blok IV, 10 weekends + 6 losse dagen Werken met innerlijke warmte en ons fantoom-sterrenlichaam:
Losse dagen i.v.m. de religieuze feesten:
1. Kerstavond 24 December, van 14 – 0.30 uur: Werken aan de warmtesoorten door samenzang en boetseren.
Avond: werken aan de persoonlijke warmtesoort door meditatieve zang
Vanaf 23.30 uur: luisteren naar de nieuwe inslag van het ik voor het komende jaar
2. Heilige nachten (elke avond vanaf 20 uur, duur + 20 minuten, kan thuis): werken met de kerstspreuken vanuit de
elementwezens
3. Driekoningen 6 Januari van 10 – 18 uur: Ondersferenwerk door het eigen wezen, vanuit de nieuwe warmtebelevinge
4. Hemelvaartsdag 10 – 18 uur: Beleven van de etherische Christus in de wolken
5. 1e Pinksterdag 10 – 18 uur: Beleven van de engelhiërarchieën door de elementwezens heen
6. Goede Vrijdag10 – 18 uur: Ondersferenwerk, nu met verdieping vanuit de warmtesoorten (op locatie)
Weekends:
1e zaterdag: Beleven van de warmtesoorten met zang en ritme, m.b.v. boetseren
Avond: zingen van enige zichtbare sterrenbeelden.

1e zondag: Beleven van de warmtesoorten met zang en ritme, m.b.v. boetseren

4

2e vrijdag: Beleven van het verschil in binnen- en buitenwarmte.
Observeren van warmtebewegingen tussen mensen (op straat) en bij elkaar.

15

2e zondag: De twaalf hoofddeugden, beleefd vanuit de achterliggende warmtesoorten.
Zang en beweging van de deugden, belevingen uitboetseren.

15

3e zaterdag: De warmte door verschillende orgaanprocessen innerlijk leren waarnemen
en ook bewust leren toe te passen

15

3e zondag: Vervolg warmte door de orgaanprocessen

16

4e zaterdag: De warmtesoorten aan elkaars gedrag beleven, door waarnemen en voelen 16
4e zondag: Gevolgen van daden vanuit verschillende warmtesoorten leren waarnemen
en ook toepassen.

16

5e zaterdag: Ontwikkeling van deugden vanuit de lotusbloembladeren waarnemen
vanuit de warmtesoorten. M.b.v. de lotusbloemendans.
5e zondag:

16

idem

17

6e zaterdag: Beleven van de meegenomen sterrenbeeld-idealen in het eigen fantoom/
warmtelichaam door deze te voelen vanuit de eerste sterrenweg; de Kring van
Helden. Klank, woord, gebaar. Uitboetseren.

15

6e zondag: Vervolg beleven van de sterrenbeeld-fantoomkrachten.
Inwijding in de noordelijke sterrenweg en verbinden met de elementwezens 15
7e zaterdag: Beleven van de meegenomen sterrenbeeld-idealen in het eigen fantoom/
warmtelichaam door deze te voelen vanuit de sterrenweg langs de Melkweg;
Klank, woord, gebaar. Uitboetseren.

15

’s Avonds: Contact maken met een sterrenengel en hem versterken met zang en ritme (op locatie)
7e zondag: Vervolg beleven van de sterrenbeeld-fantoomkrachten.
Inwijding in de Melkweg sterrenweg en verbinden met de elementwezens

15

8e zaterdag: Beleven van de meegenomen sterrenbeeld-idealen in het eigen fantoom/
warmtelichaam door deze te voelen vanuit de erfelijkheids-sterrenweg; langs
de Vloed Eridanus. Klank, woord, gebaar. Uitboetseren.

15

8e zondag: Vervolg beleven van de sterrenbeeld-fantoomkrachten.
Inwijding in de erfelijkheids-sterrenweg en verbinden met de elementwezens

15

9e zaterdag: Beleven van de meegenomen sterrenbeeld-idealen in het eigen fantoom/
warmtelichaam door deze te voelen vanuit de vierde sterrenweg;
de dierenriem. Klank, woord, gebaar. Uitboetseren.

15

9e zondag: Vervolg beleven van de sterrenbeeld-fantoomkrachten.
Inwijding in de dierenriem sterrenweg en verbinden met de elementwezens 15
10e zaterdag: Beleven van de meegenomen sterrenbeeld-idealen in het eigen fantoom/
warmtelichaam door deze te voelen vanuit de vijfde sterrenweg; de noord- en
zuid-polaire sterrenbeelden in verband met de levensbomen in ons.
Klank, woord, gebaar. Uitboetseren.
10e zondag: Vervolg beleven van de sterrenbeeld-fantoomkrachten.

15

Inwijding in de levensboom-sterrenweg en verbinden met de elementwezens
Evaluatie en feestelijke afsluiting

15

_________________________________
Data Weekendopleiding: Zie de Opleidingen Agenda op www.jaspisschool.eu
Plaats: Kleiweg 443, 3045 PL te Rotterdam (indien niet anders wordt aangegeven)
Kosten: € 150, - per weekend voor de weekendopleiding of € 1150, - in zijn geheel (uiterlijk 2 weken voor aanvang). Inclusief
koffie, thee, biologische lunch. Reductie in overleg.
Losse dagen € 75, - (voor degenen die deze hebben in te halen). Persoonlijke begeleiding € 90, - per dag (op afspraak).
Betaling: Rune-Werkplaats, Nieuwland 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

Introductieworkshops Wegwijs in de levenswereld
Inleiding tot de opleidingen ‘Mensenzoon’ en 'Aardeheler'.
Door middel van waarnemen, samenzang en boetseren trachten we handvatten in onszelf te ontdekken die deuren kunnen
openen naar de levenswerelden. De zang helpt onze zielen te openen waardoor we ons kunnen verbinden met de
verschijnselen in en om ons heen. Het boetseren helpt de waarnemingen verdichten en objectiveren. In nabesprekingen
trachten we onze ervaringen en waarnemingen meer bewust te maken. Enige elementen:
-

Zingen en boetseren van weersbeelden in kleurenstemming,
Zingen en boetseren van de vormkrachtwerkingen der elementen en elementwezens in een plant - Zingen van de
stemmingen van een moment, tegen de astrofonische klanken van de daghoroscoop

-

Boetseren vanuit zintuigindrukken naar de binnenwereld

-

Vervolgonderzoek van de binnenwereld door de orgaanprocessen heen d.m.v. boetseren en planeetmaatsoorten;
wilsgebaar, idealen en te ontwikkelen deugden

-

De ontwikkeling van lotusbloembladen als deugdgebaren d.m.v. boetseren.

Tijd en plaats: zie de Agenda op www.jaspisschool.eu De Oase: zaterdag 28 December de gehele dag van 10 – 17 uur
Kosten: € 125, - inclusief materialen, biologische lunch.

Zie voor andere data www.jaspisschool.eu

