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Agenda Jaspis cursussen zomer 2020: 
 
 
Scholingsdagen Mensenzoon 
We werken met de krachten van de sterrenbeelden ten noorden en 
zuiden van de dierenriemtekens als ontwikkelingspulsen. 
Tijd: Zater- of zondagen van 10 – 17 uur: 4 Juli Kreeft, 7 Augustus 
Leeuw, 5 September Maagd 
Plaats: Stationsstraat 5, Waddinxveen 
Kosten: € 70, - , inclusief thee, koffie, lunch en materialen. 
 
 
Weekendcursus Werken met Elementwezens – luchtwezens 
We nemen waar in en door het element water de natuurgeesten die 
hierin werkzaam zijn. 
Tijd: het weekend van 11en 12 Juli 10 – 17 uur 
Plaats: Stationsstraat 5, Waddinxveen  
Kosten: € 150, -  
 
 
Online interview Wat kun je doen aan elektrosmog 
Tijd: 23 Juli van 20 – 21.30 uur 
Deelname: gratis. Geef je op via jaspisschool@ gmail.com of bel 06-
40228769 
 
 
Online introductieworkshop opleiding Innerlijke Ontwikkeling 
Aan de hand van een zintuigindruk ervaren we wat deze in je doet, en 
boetseren dit stap voor stap uit. Je ervaart zo je eigen organen die je 
stemmingen bepalen; komt tot je eigen idealen; en ervaart je chakra’s. 
Tijd: zondag 26 Juli van 10 – 14 uur. Aanvang opleiding: 19 en 20 
September 
Kosten: € 25, –. Geef je op via jaspisschool@ gmail.com. 
 
 
Introductieworkshop opleiding Astrofonie 
Je maakt kennis met de elementen ritme, maat en toonsoorten. Van 
hieruit leggen we de ervaring naar je eigen horoscoop in klank. 
Tijd: zaterdag 25 Juli van 10 – 17 uur. Aanvang opleiding: 19 en 20 
September 
Kosten: € 50, – 
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Mede-begeleider van ‘The Great Gathering’ 
De elementwezens verzamelen zich deze zomer op Ecolonie in de 
Franse Vogezen. We ondersteunen hen daarbij. 
Tijd: van 8 – 15 Augustus 
Plaats: Thierry 1, Hennezel, Franse Vogezen. 
 
 
Online interview Hoe gaan we verder met duurzaamheid om de 
aarde te redden? 
Tijd: 20 Augustus van 20 – 21.30 uur 
Deelname: gratis. Geef je op via jaspisschool@ gmail.com of bel 06-
40228769 
 
 
Workshops op het Eigentijds Festival 
We zijn dit jaar weer van de partij, met een vol programma aan 
workshops. 
Tijd: van 22 – 29 Augustus 
Plaats: Thierry 1, Hennezel, Franse Vogezen. 
 
 
Introductieworkshop opleiding Innerlijke Ontwikkeling 
Je maakt kennis met de werkingen van de zintuigen, organen en 
chakra’s in je. En met de elementwezens in een plant. 
Tijd: zondag 6 September van 14 – 17 uur. Aanvang opleiding: 19 en 
20 September. 
Kosten: € 50, – 
 
 
Online interview Hoe verbinden rituelen je opnieuw met jezelf in 
het dagelijkse leven 
Tijd: 24 September van 20 – 21.30 uur 
Deelname: gratis. Geef je op via jaspisschool@ gmail.com of bel 06-
40228769 
 
 
Meld je aan via jaspisschool@gmail.com  
Informatie: bel +31-6-40228769. 
 
 

Zie www.jaspisschool.eu onder Agenda 
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Zie www.runework.eu voor onze webshop. 


