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VOORWOORD 
 
Dit boek is een weerslag van meer dan 30 jaar ervaring met het 
werken met de planeten, sterren en sterrenbeelden. Eerst met 
intuïties en inspiraties, vervolgens met gerichte berekeningen, dan 
met het beleven van de sterrenbeelden in klanken en ritmen, daarna 
uitboetseren van de innerlijke processen, en vervolgens het toetsen 
van mijn eigen ervaringen aan deelnemers van mijn cursussen en 
projecten, later scholingsdagen. 
Deze weg ging niet alleen over dat wat in ons leeft, maar via de 
natuurwezens die leven in de elementen en de engelen van Moeder 
Aarde die hen leiden: van hen kreeg ik aanvankelijk opdrachten om 
hun energetische landschappen te helpen herstellen. Dit deed ik 
samen met deelnemers aan helingsprojecten, die ik hiertoe opleidde: 
eerst door de wegen van het leven, de ziel en de geest door henzelf 
heen te kunnen ervaren, en zo hun levenskrachten en wegen te 
ontdekken, vervolgens naar buiten toe in de energiestromen van dit 
landschap. Dat ging gepaard met de ontwikkeling van de inzichten in 
de werkingen van de planeten en sterren in ons gehele innerlijke 
wezen, en de weerslagen daarvan in ons fysieke lichaam en dat wat 
deze draagt: het fantoomlichaam. Dit laatste lichaam is een matrix van 
warmtekristallen, op basis waarvan ons fysieke lichaam is 
vormgegeven. Maar het is alleen in en door de warmte beleefbaar. 
Vandaar dat deze weg gegaan is over het waarnemen door middel 
van ritmen – wat het levenslichaam activeert – en van klanken, wat de 
ziel activeert. Op basis van de ritmen en klanken kan de geest, ons ik, 
bewust binnenkomen in de wegen en vormen van onze innerlijke 
lichamen, tot aan het fantoomlichaam toe. 
Van elk van deze stappen heb ik eerst onderzoeksprojecten opgestart, 
waarin de fenomenologie – het holisme zo je wilt – van elk innerlijk en 
uiterlijk verschijnsel kon worden waargenomen. Hieruit is het gehele 
scala ontstaan van wat ik noem de astrosofie, de wijsheid omtrent de 
sterren in en om ons heen. Ik schreef hieromtrent theoretische 
boeken enerzijds, en muziek en muziektheaterspelen anderzijds om 
dit ook voor anderen dan mijn deelnemers te kunnen laten beleven en 
waarnemen. Daarnaast ontwikkelde ik muziekinstrumenten die 
specifiek de klanken van de dierensterrenriembeelden hoorbaar 
maken. 
Wat je hier vindt is een laatste weerslag waarin al de waargenomen 
planeet- en sterrenwerkingen zijn weergegeven en ook hoe je hier zelf 



mee kunt werken. Dus het is ook een praktisch werkboek. En ik hoop 
hiermee een start te geven voor jouw eigen onderzoek, want hiermee 
is de kous niet af: je betreedt stap voor stap een wereld van hogere 
werkelijkheden, dimensies zo je wilt, die om verwijding vraagt. 
Ik pretendeer niet hiermee een geheel te hebben neergezet, maar wel 
een belangrijke blikrichter voor verder onderzoek. Je hebt een unieke 
methode in handen waarmee je je kunt her-verbinden met de 
kosmos, waarvan we allemaal stammen, en waarmee we weer terug 
kunnen samengroeien. Zo hoop ik een bijdrage te leveren aan een 
toekomst die meer in overeenstemming is met de gehele kosmische 
ontwikkeling, doordat je erheen naar terug kunt groeien op een 
bewuste en gestuurde wijze.  
Dat veel mensen dit innerlijke en landschapswerk mogen beoefenen, 
want dat versnelt het ontwikkelingsproces van onszelf en daarmee 
ook van de aarde. Dat dit boek je hiertoe de werktuigen mag bieden; 
in inzicht, weg, beleving, doorzieling, door-ikking en werking. 
Waardoor jouw innerlijke groei kan voortzetten, en je ook daarmee de 
aarde helpt in haar vervulling. 
 
Maak een fijne innerlijke en uiterlijke reis, 
 

Alblasserdam, 21 Mei 2019, 
 

Nicolaas de Jong. 
 
 
Meerdere van de hoofdstukken en onderdelen in dit boek zijn 
verschenen als blogs en artikelen in mijn tijdschrift ‘Sterrenwijs’. Een 
aantal hiervan zijn bewerkt, verfijnd en toepasbaar gemaakt  om dit 
boek nog duidelijker te doen zijn. Soms kom je onderwerpen dubbel 
tegen, maar dit kan de ingewikkelde materie alleen maar 
verduidelijken. 
 


