Opleiding Werken

aan de Chakra's van het Landschap
en aan Jezelf

5 dagen van 10 – 17 uur

De landschapsengelen hebben, net als wij, zeven orgaansystemen, die je bij goed waarnemen
kunt ontdekken. Wanneer wij als mensen hieraan werken met rituelen, kunnen deze worden
tot chakra's in het landschap, waardoor de innerlijke waarnemingen van de engel, haar
elementwezens en ook de andere engelen die met haar landschap zijn verbonden, zich
makkelijker uit kunnen gaan spreken. Dat betekent ook, dat wij als mensen aan onze
innerlijke waarnemingsorganen, onze chakra's dienen te werken om onze waarnemingen te
kunnen verfijnen. Hierdoor kunnen we ons leven en werk beter op de landschapsengel
afstemmen, en ook haar verder helpen bij eventuele blokkades. Daartoe doen we telkens
waarnemingen bij een of meer chakrapunten, en werken er met methoden van klank- en
vormfenomenologie (gerichte improviserende zang en boetseren van de waarnemingen) om
onszelf hiertoe te scholen.
Vervolgens gaan we met onze waarnemingen gericht werken aan het chakra van onze
aandacht, en maken met nieuwe rituelen dat werkzaam wat we nodig achten, waarna we
luisteren en zien hoe de uitwerking is van ons werk. Hierbij doen we waarnemingen aan de
verschillende groepen elementwezens die hiebij zijn betrokken, en trachten met hen te
communiceren en samen te werken.
Uiteindelijk werken we toe naar landschapsgenezing op Schiermonnikoog door de wezens in
de landschapstempel beter te integreren. In dit werk leer je werken vanuit je
orgaanprocessen met je eigen chakra's door die te richten op werk in de natuur. Deze
vaardigheden kun je dan in je eigen leven makkelijker toepassen, wat je verdere innerlijke
groei sterk kan stimuleren.
Het werk is toegespitst op de situatie op Schiermonnikoog, omdat aan deze
landschapstempel intensief is gewerkt tijdens de manifestatie Waddenlicht in 2010, en ook
door het werk binnen onze groep daarvoor en daarna. Deze opgedane ervaringen kun je ook
in je eigen leefomgeving gaan toepassen bij het werken met elementwezens in
landschappen en landschapstempels op andere plaatsen.
Geoefende stem niet nodig. Breng makkelijke kleren en een fiets mee.
De opleiding wordt geleid door Nicolaas de Jong, schrijver, componist, beeldhouwer,
astrosoof en landschapsgenezer. Hij heeft fenomeno-logische methoden ontwikkeld om
vanuit een bewuste verbinding met de elementwezens landschappen te herstellen ofwel
opnieuw in te richten. Daarnaast methoden van innerlijke ontwikkeling die de chakra’s helpt
te openen en richten.
Eerste dag: Zang voor de landschapsengel op haar instromingspunt
Bij het navel / transformatiepunt, werken met de ondines
Tweede dag: Bij het galpunt / de keellotus, contact met de aardewezens
Bij het nierpunt / zonnevlecht, contact met de luchtwezens
Derde dag: Bij het hartpunt / hartlotus, contact met de warmtewezens
Bij het leverpunt / voorhoofdslotus, contact met de hogere water- en vuurwezens
Vierde dag: Bij het uitstroom / stuitlotuspunt; alle groepen elementwezens
Bij het kruinlotuspunt; werken met de kruin en kundalini
Vijfde dag: Bij het longpunt / de thymuslotus; werken met de nieuwe elementwezens
Zang en ritueel; bespreking van de opleiding
Tijd en Plaats: zie onze Agenda

Kosten: € 350, – in zijn geheel, uiterlijk 2 weken vooraf te voldoen. Incl. koffie, thee,
materialen.
Betaling: Rune-Werkplaats, Rotterdam NL. ING Bank Nederland; rek. no. 92 76 505 IBAN:
NL 60 INGB 0009 2765 05, BIC: INGBNL2A
O.v.v. ‘ Opleiding Werken aan de chakra's ’

Opgave + betaling uiterlijk 2 weken voor aanvang.
Informatie en opgave: N.M. de Jong, tel. NL 0031 - 6 40 22 87 69.
Email jaspisschool@gmail.com

