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Agenda Jaspis cursussen herfst 2021: 
 
Workshop De werking van kleuren beleven  
We leren werken met de stem als onze ‘schilderkwast’, en verdiepen 
ons in de kleuren in de atmosfeer onder alle weersomstandigheden. 
Tijd: maandag 8 november van 10 – 17 uur 
Kosten: € 25, - 
 
Workshop De gebaren van planten en hun relatie tot je chakra’s 
We observeren verschillende planten, leven ons in binnen hun 
gebarende wijze van groeien en boetseren dit uit.  
Tijd: maandag 8 november van 10 – 17 uur 
Kosten: € 25, - 
 
Tweede bijeenkomst Fjodor Gemeenschap  
met de viering van sint Maarten door contact te maken met de eigen 
ster, je mantel van elementwezens en de krachten van Moeder Aarde. 
Inleven en zingen, en bekrachtiging naar de komende tijd met de 
toenemende duisternis. 
Tijd: donderdagavond 11 november 20 – 22.30 uur 
Entree: Vrijwillige bijdrage.  
 
Aanvang opleiding Innerlijke Ontwikkeling: 13 en 14 november 
Je leert werken door je 12 zintuigen heen naar je organen, je chakra’s 
en innerlijke idealen. Zo leer je jezelf hanteren als een innerlijk wezen 
dat kan groeien van zelfbewustzijn naar beeldbewustzijn, inspiratief 
horen en handelen, en intuïties bewust hanteren ernaar handelen. Je 
maakt contact met de elementwezens, en met hen samen te werken. 
Kosten: € 150, – per weekend/maand.  
 
Workshop Elementwezens aan een plant beleven 
We nemen een plant waar met zijn vormtendensen, leven ons in 
binnen de elementwezens die deze hebben gevormd, we zingen dit en 
boetseren onze waarnemingen uit.  
Tijd: maandag 15 november van 10 – 13 uur 
Kosten: € 25, - 
 
Workshop Elementwezens in de natuur beleven 
We gaan waarnemen hoe en waar we ons kunnen verbinden met de 
verschillende typen van elementwezens.  
Tijd: maandag 15 november van 14 – 17 uur 
Kosten: € 25, - 
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Scholingsdagen Mensenzoon 
We werken met de krachten van de sterrenbeelden van de noordelijke 
Kring van Helden, samenhangend met onze bewustzijnstransformaties.  
Tijd: Maandagen 22 november en 20 december van 10 – 17 uur. 
Kosten: € 70, - , inclusief thee, koffie en materialen. 
 
Introductieworkshop tot de opleiding Astrofonie 
Je leert werken met de elementen ritme, maat en toonsoorten. Van 
hieruit leggen we de ervaring naar je eigen horoscoop in klank. 
Tijd: donderdag 25 november van 10 – 17 uur 
Kosten: € 50, - 
 
Derde bijeenkomst Fjodor Gemeenschap  
met de viering van de eerste Advent door contact te maken met de 
eigen ster en de krachten van Moeder Aarde. Inleven en zingen, een 
introductie over de Advent- en Kersttijd, en bekrachtiging naar de 
komende tijd van voorbereiding naar de kersttijd toe. 
Tijd: donderdagavond 11 november 20 – 22.30 uur 
Entree: Vrijwillige bijdrage.  
 
Introductieworkshop tot de opleiding Innerlijke ontwikkeling 
Je wordt verbonden met de krachten van je zintuigen, organen en 
chakra’s. We oefenen in het waarnemen van elementwezens aan een 
plant. 
Tijd: donderdag 2 december van 10 – 17 uur 
Kosten: € 50, - 
 
Vierde bijeenkomst Fjodor Gemeenschap  
Bij de winterzonnewende en de terugkeer naar het licht. Inleven en 
zingen van de eigen warmtesoorten als voorbereiding naar de 
Kerstnacht met de inbslag van de nieuwe Ik-impuls. Voorbereiding op 
de Heilige Nachten, de innigste tijd van het jaar met licht vanbinnen.   
Tijd: dinsdagavond 21 december 20 – 22.30 uur 
Entree: Vrijwillige bijdrage.  
 

De cursussen en projecten vinden plaats in de school  
op de Aart van der Leeuwlaan 12, Delft. 

 
Meld je aan via jaspisschool@gmail.com of tel +31-640228769. 
 

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


