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-boeken over de klankfenomenologisch-astrosofische achtergronden:  
 
KUNSTZINNIGE ERVARINGSMETHODE op basis van SAMENZANG / 
RITMEN van ZON, MAAN en PLANETEN 
 .Over de achtergronden van het klankfenomenologisch-astrosofische werk 
 .De planeetbewegingen in maat en ritme beleefbaar 
 .Bewegingen van de planeten en hun manen in klank en ritme omgezet 
 
KOSMOBIOLOGIE op klankfenomenologische basis 
 .Wat leeft in klank; fysieke en geestelijke klank 
 .Klank en chemie; Klank en kleur 
 .Muzikale elementen voor de beleving van planeten, sterrenbeelden en huizen in 
  de horoscoop 
 .Sterrenhemel als beeldentaal, en benaderd in klank 
 .Terugvinden van sterwerkingen in de natuurrijken 
 .Muziekinstrumenten in samenhang met de mens 
 .Elementen van de klankfenomenologische werkmethode 
 
KARMISCHE ASTROSOFIE - een praktisch beleefbare methode  
in beeld, muziek en plastiek 
 .De muzikale elementen van de menselijke wezensdelen in verhouding tot de  
  elementenwerelden, natuurwezens en engelordes 
 .Aanwijzingen voor in klank en ritme beleefbare horoscopen op basis van 
  schilderingen uit de natuur, als scholingsweg. 
 .Aanwijzingen om vanuit impulsen naar deugden en idealen te werken in  
  plastiek, vanuit de horoscoop 
 
ESOTERISCH CHRISTENDOM TOT HEDEN 
 .Geschiedenis van het Graalchristendom tot op heden 
 .De vier geestesstromen in de bewustzijnsziel en heden 
 .Innerlijke ontwikkeling, bezien vanuit de innerlijke fysiologie; 
 .Verschil tussen Graalskelk en -substantie; moeder Sofia en Mensenzoon 
 .Biografie, dubbelgangerwerkingen en engelervaringen 
 .Praktische oefeningen en besprekingen 
 
WERKEN MET ELEMENTWEZENS (ook in het Duits) 
.De vier elementen op klank- en vormfenomenologische wijze onderzocht 
.Elementwezens in natuur en techniek en hun samenhang met de sterren en 
planeetsferen en de hierbinnen werkzame engelhiërarchieën; astrosofie als basis 
voor inzicht 
.Astrofonische handvatten om met elementwezens in contact te komen vanuit de 
horoscoop 
.Praktische methoden van landschapsgenezing 
 
WETENSCHAP ANDERS (ook in het Engels) 
 .De verouderde werkwijzen en methoden van de huidige wetenschap 
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 .Aanpassingen van deze aan het huidige menselijke bewustzijn en aanwijzingen  
  voor verder onderzoek 
 .Een schildering van te gane wegen aan de hand van eigen waarnemingen en 
  innerlijke ervaringen 
 .Het beeld van sterren en planeten die inwerken op mens en aarde, en gezien in 
  een horoscoop als oerbeeld voor de mens, de aarde en het sociale organisme. 
 .De sterrenkunde, moeder van alle wetenschappen, als aloverkoepelende op 
  hernieuwde wijze. 
 .De wetenschappen gehergroepeerd op basis van kosmisch-menselijke  
  verhoudingen 
 .Uitwerkingen naar wetenschap vanuit een vernieuwde sterrenkunde. 
 .De zevenvoudige ziel van organisaties als organische basis voor het  
  drievoudige sociale organisme 
.Een vernieuwde hogeschool op basis van het oerbeeld van mens en samen- 
 leving in de lagen spirituele wetenschap, objectieve kunst en morele techniek. 
 
BEWUSTZIJN IN HET HART – 2012 en de Nieuwe Weg 
. bewustzijn in het hart als ontwikkelingsmogelijkheid  
. wegen in jezelf ontdekken door je organen en chakra’s  
. scholing door muziek en boetseren  
. schildering van innerlijke processen   
. verdere ontwikkeling van de samenleving door de 7ledigheid 
 
EEN FILOSOFIE VAN LIEFDE;  
Wegen in het Denken, Vormen en Ruimten uit Liefde 
-Verschillende vormen van liefde 
-Werkingen van de Graal: Wegen door denken, gevoel en daadkracht 
-Warmtestromingen als werktuigen van het ik 
-Ideaalkrachten vanuit de sterrenbeelden, beschreven en beleefbaar in ritme, 
klank en vormtaal 
-Scholingswegen voor inspiratie en intuïtie door de werelden van het leven, de 
ziel en de geest 
-De werking van de sterrenhemel door de planeten 
  
WERKEN MET DE RITMEN EN HARMONIEËN VAN DE PLANEETSFEREN 
. Muziek vanuit de kosmos in maat, ritme, tonaliteit 
. De horoscoop in muziek  
. Zang en ritme als innerlijk proces  
. Composities naar de binnenwereld,  elementwereld en engelen  
. Een praktisch werkboek 
 
ZELFREALISATIE – Een Gids voor Innerlijke Ontplooiing 
In dit boek komen alle scholingsmethoden van de Jaspis School samen. Met 
illustraties, inwijdingsmuziek, dansen, en niet te vergeten de oefenmethoden. 
Een werkboek met spirituele achtergronden; om een inwijding te gaan of je op 
het gebied van de witte magie te ontwikkelen. 
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Muziektheaterspelen waarin de klankfenomenologische methode in  
woord, beeld, beweging en muziek is te beleven: 
 
GEDACHTENGLOREN 
 Muzikaal bewegingstheater op basis van planeetritmen en hun in klank  
 omgezette bewegingen; 
 beleefbare werkingen in de ziel vanuit de orgaanprocessen 
 
STERREWEGEN 
 Een hedendaagse Graalsvertelling vanuit de sterrenwerelden; de sterrenbeelden  
 op muzikale wijze beleefd in mensentypen en hun spiegelingen in de ziel 
 
VOLKENSWAARDIGHEDEN 
 De Germaanse godenschemering en de belofte voor deze tijd, in het verenigend 
 Europa;  
 Een kafkaniaans alchimisch spel 
 
VERHALEN rond de LEVENSBOOM 
 Een vierluik over foute inwijdingen, over agogische instituties en hun  
 maatschappelijke schaduwen de 21e eeuw; het derde boze 
 Op basis van klankhoroscopen en menselijke relaties 
 
Het HUIS en de MOEDER  
 De zinnen, de vier geeststromingen die de aarde vanaf het begin in de ontwikke- 
 ling leiden, muziektherapie op basis van klankfenomenologisch-astrosofische  
 principes en het lichaam 
 
EENS (ook op CD) 
 Muziek-theaterspel vanuit een dialoog van de avond en de morgen; de ziel van 
 de aarde in de uren van de dag, de kleuren in de atmosfeer en de elementalen in 
 de natuurrijken omvattend. Inclusief bladmuziek. 
 
 
Verzamelbundels van Nicolaas Marius de Jong: 
 
GEDICHTEN EN LIEDTEKSTEN 1986 – 2012  
  Verzamelde gedichten en liedteksten, fenomenologische verkenningen, 
  Liedteksten in NL, D, Eng en Fr. 
 
 
VERHALEN 1986 – 2012  
   Korte en langere verhalen, verhalen in dichtvorm 
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Muziekuitgaves: 
 
KLEURBEELDEN IN KLANK (Ook op CD) 
.  Koorcomposities van weersgesteldheden in klank en beeld 
.  Zang van elementalen rond planten. 
 
SONGS OF PARCIVAL (Ook op CD) 
.  Drie songs op lierbegeleiding vanuit de horoscoop van Parcival, gebaseerd op  
   zijn naam, in muziek. 
 
PERSPECTS (ook op CD) 
.  10 Oude en nieuwe songs met gitaarbegeleiding 
 
 
DVD’s: 
 
WEEKDAG OEFENINGEN 
Boekje met DVD om je met de kosmische oorsprong te her-verbinden in woord, 
klank en beweging; 
-Planeetklanken en -ritmen als zielsgebeden 
-Chakra deugdgebaren 
-Sterrenbeelden als ideaalkrachten  
-DVD met video’s van de muziek en bewegingen 
 
GEBAREN VAN DE STERRENBEELDEN ALS IDEALEN in Klank, Woord en 
Gebaar (8 DVD’s, teksten ook in boek) 
-Inleidingen over de sterrenhemel, verschillende paden aan de hemel en de 
 sterrenbeelden apart 
-Gebaren voorgesproken en gedaan in video’s, op basis van de sterrenmuziek in 
 klanken en woorden 
  
 
CD’s: 
 
KLEURBEELDEN IN KLANK door koor ‘Via Natura’ 
.  Koorcomposities van weersgesteldheden in klank en beeld 
 
PERSPECTS 
.  10 songs  
 
WIDARSLIEDEREN (Ook in Duits en Engels) 
. Deze schilderen de mechanische invloeden waaraan we bloot staan, en de  
  mogelijkheden die we hebben om die invloeden ten goede om te keren. Elk  
 lied volgt een dag van de week. Geschreven op planeettoonaarden en -ritmen 
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LIEDEREN VAN DE INNERLIJKE TEMPEL 
Muziek van de binnenwereld als twee mensen elkaar ontmoeten. Geschreven 
op planeettoonaarden en –ritmen 
 
KERSTSTEMMING 2005 
 Muzikale lijnen op lier en dwarsfluit van de planeet-klanken en ritmen 
 
Dubbel-CD KLANKMEDITATIES 2012 
 Muzikale lijnen op lier en verschillende instrumenten van de planeetklanken 
 en ritmen op 21 December 2012, en de aspecten tussen de planeten 
 Lierbegeleiding, diverse instrumenten 
 
Rune – boeken  hebben ten doel de geschriften die zijn ontstaan uit 
klank- en vormfenomenologisch onderzoek naar de werkingen van 
sterren en planeten binnen de mens en aardse verschijnselen, ofwel hier 
nauw mee samenhangen, wereldkundig te maken. Daar de uitwerkingen 
hiervan zich ten eerste in het gebied van het levende afspelen, en dit 
gebied enkel in en door de ziel is te beleven, brengen deze geschriften 
de samenhang tussen kunst, wetenschap en religie naar voren. 
 
 Het Rune - initiatief omhelst: 
 
   .boeken ,cd’s en DVD’s 
   .Jaspis School voor toegepaste astrosofie, 
       organische plastiek en klankfenomenologie 
   .koorzang, muziek en theater 
   .werk met elementwezens en landschapsgenezing 
   .werkplaats; instrumenten, sieraden en beelden 
   .organo-dynamische ontwerpen en vormgeving 
 

Zie ook onze website www.runework.eu onder Rune-boeken 
 

Dit initiatief wordt gesteund door  stichting Fjodor  
    Smeenklaan 57 
    1182 GE   Amstelveen 
    tel. 06 – 26174955  
    ING Bank NL20 INGB 0007 7043 70 
 
      Zie www.fjodorfoundation.org 


