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Agenda Jaspis cursussen Januari en Februari: 
 
 
Ondersferenwerk door je eigen dubbelganger heen  
Op Driekoningen verbindt je eigen schutsengel zich weer met je 
lichamen, en houd je je eigen onvolkomenheden voor in de vorm van je 
dubbelganger. De tegenwerkingen op aarde worden veroorzaakt door 
de gevallen engelen, die leven in de negen onderaardse sferen en ons 
van hieruit beïnvloeden. Deze dag is bij uitstek geschikt om te werken 
aan je eigen onvolkomenheden door deze onderaardse sferen en hun 
werkingen in de ogen te zien en en er helderheid over te krijgen. We 
stemmen ons met specifieke ritmen af op deze sferen, je wordt 
begeleid met ritmische manische spreuken, en vervolgens gaan we 
een voor een deze sferen binnen met geïmproviseerde zang en 
waarnemen. We vertellen elkaar na afloop onze waarnemingen en 
vervolgen onze reis door deze sferen. 
Tijd: 6 Januari van 10 – 17 uur.  
Kosten: € 75, -.  

_________________________________ 
 
Scholingsdagen Mensenzoon 
Deze vierde serie scholingsdagen gaan we door de sterrentekens van 
de dierenriem heen en werken met de krachten van de sterrenbeelden 
ten noorden en zuiden hiervan als ontwikkelingspulsen voor onze ziel 
en geest. Onze idealen dus, en hoe we die door onze lotusbloemen 
heen vorm kunnen geven. Elke scholingsdag nemen we een 
dierenriemteken als focus van deze ontwikkeling. 
We zullen 's ochtends inlevend met behulp van klank en ritmen, 
spreuken en gebaren werken aan het orgaanproces en de bladen van 
de relevante lotusbloem, welks gebaren we hierna gaan uitboetseren. 
's Middags werken we aan de gebaren van de sterrenbeelden als 
toekomstimpulsen, en boetseren hiervan de innerlijke jeugdgebaren uit. 
Alleen voor gevorderden in de toegepaste astrosofie, ofwel wanneer je 
op andere wijze dieper in contact bent gekomen met je eigen 
orgaanprocessen en chakra's, en hierin de weg kunt vinden. 
Tijd: Zaterdagen 12 Januari: Leeuw; 9 Februari Maagd van 10 – 17 
uur; . 
Kosten: € 70, - , inclusief thee, koffie, lunch en materialen. 

___________________________ 
 
Weekendcursus Werken met Elementwezens 
We nemen waar in en door de vier elementen heen de natuurgeesten 
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die hierin werkzaam zijn. Dit geeft je handvatten om aan je eigen 
levensstromen en die van huizen of landschappen te kunnen werken. 
Elk weekend behandelt een van de vier elementen en hun wezens. 
Methoden zijn improviserend zingen, bewegen, waarnemen en 
boetseren. 
Tijd: een weekend per seizoen, zaterdag en zondag van 10 – 17 
uur. Data: 19 en 20 Januari, 30 en 31 Maart, 29, 30 Juni, 5 en 6 
Oktober 2019 

___________________________ 
 
5-daagse cursussen Inwijding in de sterrenweg van de 
levensbomen 
De sterrenbeelden ten noorden van de dierenriem hebben elk met een 
trede van het menselijke bewustzijn van doen. We gaan deze sterren-
beelden van deze ‘Kring van Helden’ een voor een in ons beleven door 
hun muziek, en met improviserende zang. Met gerichte opdrachten 
boetseren we de innerlijke gewaarwordingen uit. Dat helpt om onze 
chakra’s te ontwikkelen. Hierna maken we de gebaren van het 
betreffende sterrenbeeld, op basis van zijn muziek, zodat we het uit 
ons naar buiten in ons bewustzijn ‘toveren’. Zo werken we een voor 
een de verschillende sterrenbeelden af. Hierna doen we de inwijding. 
Tijd: een midweek, maandag – vrijdag van 10 – 17 uur,  21 – 25 
Januari. En/of als vijf vrijdagen van 10 – 17 uur, data: van 1 Februari 
– 1 Maart 
Kosten: € 300, -. Losse dagen: € 70, -.   

_________________________________ 
 
Opleiding Innerlijke Ontwikkeling van je Sterrenkleed Module I 
De ontwikkeling van sterrenkrachten vanuit onszelf, die onze idealen 
vormen en die we meebrengen van voor de geboorte. Je leert je door 
je eigen zintuigen heen innerlijk waarnemen binnen je orgaan-
processen, je idealen en de chakra’s die je kunt ontwikkelen om binnen 
te treden in de hogere werelden van het leven, de ziel en de geest. 
Daardoor ontwikkel je de vaardigheden voor imaginatie (helder zien), 
inspiratie (helder horen, voelen en sturen) en intuïtie (helder willen). 
Deze worden eerst helder uitgelegd aan de hand van presentaties, 
waarna je stap voor stap deze vaardigheden van jezelf leert kennen, 
waar nodig toepassen en ook ontwikkelen. Op die weg leer je de 
wezens in de natuur en die van de hogere sferen kennen: de 
elementwezens en de engelen van hemel en aarde. En leer je ook met 
hen samen te werken en energetische en astrale helingen te 
verrichten. Een opleiding die je leven zal veranderen in een feest van 
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herkenning en toegroeien naar nieuwe ongekende bewustzijns-
horizonten en scheppende vaardigheden.  
Je werkt aan de krachten van je fantoomlichaam 
Tijd: een weekend in de maand; zaterdag en zondag van 10 – 17 uur. 
Blok 1 26, 27 Januari, 23, 24 Februari, 23, 24 Maart, 18, 19 Mei, 22, 
23 Juni 2019.  
Blok 2 vanaf 24, 25 Augustus 2019. Data volgen. 
Kosten:  € 150, – per weekend / maand. 
Introductiedag: Zondag 20 Januari 
 

___________________________________________ 
 

 
Opleiding Astrofonie: Organen en Chakra Klanken en Ritmen 
vanuit de Horoscoop 
Uitleg over de horoscoop als beeld voor de mens in zijn vier lichamen. 
Hierna werken we met de maatsoorten van de planeten, de 
ritmevoeten van het leven en de toonaarden van de planeten in de 
dierenriem. We beleven op speelse wijze de verschillende onderdelen, 
en werken toe naar het beleven van de onderdelen van de geboorte-
horoscoop als een afbeeld van wat er leeft in de eigen ziel. We 
boetseren gericht deze gewaarwordingen uit. Zo leer je handvatten 
voor zelfscholing en therapie. Ook voor muziektherapeuten.  
Dagopleiding elke tweede zondag in de maand, van 10 – 17 uur; 18 
dinsdagen. Data: Vanaf 2 Februari tweewekelijks:  2, 3 Februari, 2, 
16 en 30 Maart, 13 en 27 April, 11 en 25 Mei, 8 en 22 Juni, 6 
Juli 2019. Inhaal- en oefendagen op afspraak. 
Introductiedag: Zaterdag 19 Januari 
 

___________________________ 
 
 
Plaats (wanneer niet aangegeven): Kleiweg 443, Rotterdam-
Hillegersberg, afslag s103 op A20 ring Noord, St. Franciscus gasthuis. 
Hieraan voorbij rijden, het huis in de bocht.  
Informatie en aanmelding: Nicolaas de Jong, tel +31-640 2287 69, 
email jaspisschool@gmail.com. 
 

Voor meer info zie de Agenda op www.jaspisschool.eu 


