
Opleiding Werken met  E lementwezens  en  Landschapsgenez ing  
 
Een midweek, maandag – vrijdag van 10 – 17 uur 
 
De natuur is doordrongen van levende wezens, die haar vorm geven en onderhouden. Voor 
het huidige bewustzijn zijn deze wezens niet direct waarneembaar, alhoewel de meeste 
mensen hen in stemmingen en werkingen kunnen aanvoelen. Door gericht met klank- en 
vorm-fenomenologische methoden te werken, kunnen deze wezens door hun werkingen heen 
weer worden waargenomen. Daartoe zullen we vanuit de verschijnselen hen inlevend trachten 
te zingen, waardoor we onze ziel ermee kunnen verbinden. Daardoor kunnen de wezens zich 
in ons gaan uitspreken. Daarna trachten we onze halfbewuste waarnemingen in het bewustzijn 
te heffen door deze uit te boetseren. 

We stellen ’s ochtends ons weersgesteldheden in de natuur voor, waarvan we de kleuren als 
werkingen improviserend zullen zingen en uitboetseren. Daarna verdiepen we ons in de 
vormwerkingen van een specifieke plant, en zingen het krachtenspel dat deze tot stand heeft 
gebracht vanuit de vier elementen. Dit boetseren we uit en zo trachten we in ons de 
elementwezens te laten spreken die de plant tot stand hebben gebracht. 
’s Middags nemen we buiten een of twee groepen elementwezens die zijn verbonden met 
een element (aarde, water, lucht of vuur) waar en trachten met hen contact te maken. 
Uiteindelijk werken we toe naar landschapsgenezing op Schiermonnikoog door de wezens in 
de landschapstempel beter te integreren. Er worden hierbij nieuwe rituelen ontwikkeld 
waardoor we de landschapstempel en zijn wezens beter kunnen onderhouden. 
 
Het werk is toegespitst op de situatie op Schiermonnikoog, maar is tevens een voorbereiding 
op werken met elementwezens in landschappen en landschapstempels op andere plaatsen.  
 
Geoefende stem niet nodig. Breng makkelijke en ook regenbestendige kleren 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. 
 
Eerste dag: algemene inleiding en rondgang langs de punten van de landschapstempel. 
 
Tweede dag: aardwezens (gnomen, boomfaunen en overkoepelende boomwezens, de 
aardegod Pan) 
 
Derde dag: luchtwezens (sylfen, ruimtefeeën, de landschapsdeva en haar tempel) 
 
Vierde dag: waterwezens (ondines, nymfen en nukken)  
 
Vijfde dag: vuurwezens (vuursalamanders, lichtbolwezens en muzen).  
 
Er wordt telkens toegewerkt naar landschapsrituelen, waarbij elke groep elementwezens in 
de landschapseenheid wordt ingewerkt en versterkt. 
 
Tijd: dagen van 10 – 17 uur.  
Kosten: € 350, – 
Betaling: Rune-Werkplaats, Nieuwland NL. ING Bank Nederland; rek. no. 92 76 505 IBAN: 
NL 60 INGB 0009 2765 05, BIC: INGBNL2A  



O.v.v. ‘Werken met Elementwezens en Landschapsgenezing’ 
 
Opgave + betaling uiterlijk 2 weken voor aanvang. 
 
Informatie en aanmelding: Nicolaas de Jong, tel. 06 40 22 87 69.  
Email jaspisschool@gmail.com         
 


