


                                   Beste donateur, medewerker, 
 

Hierbij ontvang je Fjodor Nieuwsbrief nummer 4, mede 
vanwege het stoppen van ons orgaan de Sampo. Van de eerste helft 
van 2010 zijn al verslagen van de meeste bezigheden in Sampo 
nummers 11 en 12 verschenen, daarnaar zij verwezen. 

Zoals je hieronder kunt lezen, zijn er wat verschuivingen in 
activiteiten geweest in 2012, mede door het opheffen van de 
werkplaats en het cursuscentrum in Meppel, en de voorgenomen 
verhuizing naar Olen, België.  Zo zijn er geen langere opleidingen meer 
geweest na het afronden van de groep uit en rond Berlijn. Ook heeft het 
hogeschoolwerk grotendeels stilgelegen in die tijd. Wel zijn er 
gedurende die tijd, van Januari-September 2011, belangrijke 
verdiepingen gemaakt in met name het gebied van de onderaardse 
sferen en het verweer tegen zwarte magie, aangezien er in Olen zo 
iemand actief was vanuit het aanlendende bejaardenzorgtehuis de 
Sterrewijzer. Mede door ons toedoen is deze man op afstand gekomen, 
en wordt er daar verder 
doorgebouwd aan het 
initiatievendorp De Wereldwerf. 
Nicolaas is daar actief geweest 
als trekker in de bouw, van het 
te stichten therapeuticum Uriël, 
van het opleidingscentrum 
Inanna, en van de Jaspis 
hogeschool. Daar hebben alle 
Fjodor-leden sterk meegedacht 
in de aanloop naar die 
initiatieven. Aanvankelijk   
leek het erop dat we daar een       Kozijn met kleurgebaren 
ontbrekend deel van onze hoge- 
schoolgroep troffen. Reden om ons als stichting Fjodor sterker te 
organiseren. Zo zijn alle actieve deelnemers aan de meeste 
landschapsprojecten gedurende die tijd in het bestuur gestapt, en 
hebben we ons georganiseerd volgens de 7ledigheid, waarbij ieder 
bestuurslid een bepaalde orgaangebonden taak op zich neemt. Helaas 
bleek dat in Olen de bouw traag verloopt (deze is nog niet af), en dat de 
hogeschoolimpuls maar een van de zij-initiatieven bleek te zijn, terwijl 
wij juist vinden dat die in het midden van een sociaal, cultureel en 
economisch vernieuwende impuls zou dienen te staan. Reden om ons 
wat terug te trekken van Olen: Nicolaas heeft zijn trekkersfuncties 



overgedragen, en blijft nog wel actief 
voor de geestelijke begeleiding van het 
initiatief. Ook heeft hij nog wel in de 
meer kunstzinnige afwerking van 
bijvoorbeeld de raam-kozijnen 
geholpen, zij het op parttime basis. Hij 
heeft zich na Augustus meer toegelegd 
op nieuwe landschapspro-jecten en ook 
verdieping van de hoge-school-
impulsen. En op de uitwerking van 
innerlijke beelden als schilderingen, en 
verder muziek. De reis naar El Hierro 
heeft een sterke verdieping gegeven 
aan het hogeschoolwerk, aangezien we 
hier heel praktisch onze inzichten kon-
den toepassen en ook nieuwe rituelen 
maken die daar verder kunnen worden         Deva op transformatiepunt 
ontwikkeld.  

Verder zijn we ons meer op België gaan oriënteren. Op Schier-
monnikoog kwamen we namelijk te weten dat de Nederdietse volks-
ziel, een aartsengel die over Nederland en Vlaanderen inspireert, 
vastzat in Brugge tussen de angstige elementwezens. Met omwegen 
zijn we daarmee aan de slag gegaan. Met als kroon op het werk onder–
sferenwerk in Brussel twee weken geleden. Dat ging blijkbaar zo goed, 
dat de tegenmachten het weer nodig vonden om angst te zaaien, met 
als gevolg dat een psychopaat enige dagen daarna in Luik met 
granaten en een wapen dood en verderf zaaide. Iets eenders was 
gebeurd na ons wek op de Grebbeberg in 2009; in de erop volgende 

week deed iemand met zijn auto 
een ‘aanslag’ op de koninklijke 
familie in Apeldoorn (daar in de 
buurt), met eender gevolg. 

Nog een nieuwe stap 
was de première van ons 
muziektheaterspel Eens, 
waaraan we lang hadden 
gewerkt. Helaas heeft het 
daarna geen gevolg gekregen, 
maar de start was er, en 

         Scene uit Eens, première          mocht er zijn.  
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Verslag van de werkzaamheden binnen Fjodor 2010, 2011 
 
2010: 
-Januari en Februari: scholingsweekends longen en milt 
 
-Maart: presentatie eindwerkstukken van de opleiding in Berlijn 
 
-April, Mei: ondersferenwerk bij de D-Day stranden in Normandië, 
naast een Amerikaans oorlogskerkhof waar de overledenen met 
grauwmagische methoden werden vastgehouden 
 
-Mei: Landschaps-ondersferenwerk in Londen bij de Tower, en in 
Hentland, Wales. Verder voor de voorlopig laatste keer landschapswerk 
gedaan op het land van de vrije school van Heresford, waar de 
7ledigheid in het landschap verder werd uitgewerkt 
 
-Mei, Juli, Oktober: cursussen Werken met Elementwezens in Brugge, 
dit als voorbereiding op ons ondersferenwerk begin 2011 
 
-Juni: ondersferenwerk nabij slot Frankenstein, Odenwald (Duitsland), 
waar een twintigtal jonge gemartelde en overleden jongens in angst 
werden vastgehouden om zo de Euro vanuit Frankfurt kracht te geven. 
Hier hebben we zogezegd de stop uit gehaald 
-deelname aan het Eigentijds Festival, op uitnodiging 
 
-Juli: lotusbloemendans in het Odenwald, midden Duitsland (een oude 
Mercurius/Odins mysterieplaats. Dit heeft er de mensenzoon-krachten 
in de omgeving als kiemen gebracht 
 
-Augustus: opleiding ondersferen, met onder andere Antonyeta 
Duijghuijsen, die ons later heeft gevraagd naar El Hierro te komen 
-deelname Waddenlicht, manifestatie van aardeheling, waaraan we als 
groep ook het nodige voorwerk hebben verricht. Hier naast 
landschapswerk ook met behulp van het Lied voor de Dolende Doden 
op een oorlogskerkhof de overledenen bevrijd. Met als gevolg donder 
bij strakblauwe hemel 
 
-September: De première van ons muziektheaterspel Eens in het 
cultureel centrum van Orion, Rotterdam-Zevenkamp. Voor de 
toeschouwers, waaronder een aantal geestelijk en lichamelijk 
gehandicapten, een diepgaande ervaring. Voor ons een goede 
verdieping van ons werk. Helaas heeft de mannelijke hoofdrolspeler en 
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–zanger na de première afgehaakt, waardoor we nu met een gat zitten 
dat door het vele werk maar moeilijk kan worden opgevuld. Gelukkig 
heeft Patrick het op zich genomen om deze rol in te gaan studeren. 
 
-September-December opleiding instrumentenbouw Ursem 
 
-September: cursus Werken met Elementwezens op Ecolonie, in de 
Vogezen. Hier gewerkt met de medewerkers van deze ecologische 
woon-werkgemeenschap. Enigen van hen werken nu hiermee door. 
 
-Oktober: cursus Werken met Elementwezens op de Vrije school in 
Darmstadt; ook gewerkt aan de 7ledigheid. Tevens met meerdere 
deelnemers, verbonden aan de school, het Lied van Wording, Ver-
wording en Heling gezongen op de Langeberg, waarop slot Franken-
stein ligt. Dit om de elementwezens handvatten te geven om met de 
tegenmachten te kunnen werken. Hier bleek dat ons ondersferenwerk 
eerder dit jaar goed had gewerkt; het was er een stuk rustiger en 
lichter, nu de bergreus zich enkel op het landschap en niet meer op de 
manipulatie van zijn krachten naar de Euro hoefde te richten 
 
-ondersferenwerk op concentratiekamp Flossenburg, in Beieren. Dit 
kamp, centrum van een 50-tal kleinere werkkampen gedurende de 2e 
Wereldoorlog, bleek een ;laag te hebben die de schijn ophield dat het 
allemaal wel goed was. Ondertussen werden vanuit een nabijgelegen 
NAVO kamp de rekruten geïnstrueerd hoe je de bevolking in geval van 
nood eronder diende te houden. We hebben door hard werken wel door 
deze laag heen kunnen breken, en veel van de manipulatieve krachten 
kunnen verlossen en omvormen. Bij een bezoek van Angela Bayer, een 
medewerkster, een jaar later, bleek dat er goed werd gewerkt met de 
door ons aangereikte kiemen voor vernieuwing, en dat vervolgwerk nog 
niet nodig was. 
 
-opleiding ondersferen in Den Haag, in de duinen niet ver van het 
Vredespaleis. Hier kwam de diplomatieke en sociaal-maatschappe-lijke 
verstarring van deze stad goed naar voren. we hopen dat we genoeg 
beweeglijkheid erin als kiemen hebben kunnen aanbrengen 
 
-November: ondersferen onder Oostende. Hier bleek voorafgaand aan 
de Slag bij Nieuwpoort in 1600 een grote groep Schotten de zee zijn 
ingedreven en gedood. Dat heeft een astraal gat geslagen, waardoor 
de loges vanuit Engeland veel zwarte energie in België konden laten 
instromen, onder andere binnen de EU. Dit hebben we gestopt door 
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ons werk. Er bleek ook een Middeleeuws dorp te hebben gelegen dat 
door een dijkdoorbraak was verwoest. Veel vrouwen, ook die welke 
waren meegekomen met het Schotse leger, werden door ons werk 
erkend in hun lijden, en zo mede bevrijd. 
 
-Ondersferen nabij Houffalize, Ardennen. Van hieruit is het laatste 
tegenoffensief van de nazi’s in de 2e Wereldoorlog ingezet, en zijn ze 
ook weer teruggedrongen. Ons werk heeft veel mensen bevrijd, en de 
streek wat meer licht gegeven. Daardoor konden er oude 
mysteriekrachten worden opgelicht en weer werkzaam worden 
 
-December: ondersferenwerk in Olen, om de daar heersende 
invloeden van zwarte magie tegen te houden. De eerste ontmoeting 
met deze groep mensen heeft aanzetten gegeven tot verdere 
samenwerking 
 
-Kerstavond: beleven van het ik door de eigen warmtesoort, innig 
hogeschoolwerk 
 
 
2011: 
 
-Driekoningen: ondersferenwerk in de Rune-Werkplaats te Meppel, 
omdat er nog erg veel leed in het pand hing van tijdens en voor de 2e 
Wereldoorlog. Namelijk was het een joods pension, waarvan de 
bewoners zijn afgevoerd naar de concentratiekampen. De laatste 
bewoner had het helemaal bontgemaakt, namelijk handel in drugs, 
wapens en vrouwen; daarnaast verkrachtingen onder invloed. Daarvoor 
was het een poeliersbedrijf, dus ook slachterij. Al deze vrij zware 
energieën hingen er nog, en we hebben er veel van kunnen omzetten 
voordat we het pand hebben verlaten. 
 
-Januari: ondersferenwerk in Brugge. Hier hebben we veel leed en 
overledenen verlost, waardoor de Nederdietse volksziel zijn weg kon 
vinden. Ook kon de stad weer zijn ouyde graalsimpuls opnemen en zo 
vernieuwen. Het is de bedoeling dat Ank de Graaf en Nicolaas samen 
maar apart van elkaar een beeld maken voor deze aartsengel, die dan 
in België en in Nederland worden neergezet. 
 
-Maart: verhuizing van Marion en Nicolaas met de Rune-Werkplaats 
voorlopig naar Maassluis, met de bedoeling dat we in de loop van het 
jaar een plek in Olen, België zouden zoeken. Het is voorlopig bij 
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Maassluis gebleven, een kleine woning zonder werkplaats aan een 
lieflijk hofje; een centrale plek voor de Randstad. 
 
-April, Goede Vrijdag: Ondersferenwerk, nu met verdieping vanuit de 
warmtesoorten. Hogeschoolwerk 
 
-Mei: ondersferenwerk bij de bunker Schiermonnikoog. Dit als laatste 
reiniging voordat we de lotusbloemendans uitvoeren. Erbij kwam naar 
voren dat het eiland door zijn belangrijke landschapspunt voor West 
Uuropa, kiemen in zich draagt om vanuit het sterrenbeeld de Slangen-
drager verder te gaan werken. We hopen hier op termijn ook een vaste 
voet aan de grond te kunnen krijgen. 
 
-deelname aan het Eigentijds Festival, op uitnodiging. Dit keer voor het 
eerst onderferenwerk gedaan op de hei aldaar. Er bleken hele oude 
lagen van bewoning te zijn, waarvan nog meerdere mensen verlost 
werden 
 
-Juni, Hemelvaartsdag: Beleven van de etherische Christus in de 
wolken. Hogeschoolwerk, in de duinen bij Schoorl 
 
-2e  Pinksterdag: Beleven van de engelhiërarchieën door de 
elementwezens heen. Hogeschoolwerk, op de Hemelberg bij Nunspeet 
 
-Augustus: lotusbloemendans op Schiermonnikoog, op de 
verschillende orgaanpunten van de voorheen vastgestelde zesster 
 
-project ondersferenwerk in Zuid Holland, in Den Haag op het Malie-
veld, en de afweer tegen de voorspelde tsunami-dreiging in Hoek van 
Holland aan de zee. Neptunus meldde dat hij deze zou tegenhouden 
 
-September: einde van Nicolaas’ bouwwerkzaamheden Olen en 
aanvang van innerlijk werk voor de hogeschool en voorbereiding op de 
El Hierro reis  
 
-Oktober: project El Hierro, door Marion en Nicolaas, met mede-
werking van Ria Hütting en Ghislaine Vos de Wael. De vraag bestond 
hier uit meerdere onderdelen: allereerst in contact komen met de 
vulkaanwezens. Dit hing samen met het leed dat de mensen elkaar al 
langere tijd en door verschillende volken aan elkaar hadden 
aangedaan. Dan de chakra’s van het eiland goed in kaart brengen. En 
uiteindelijk zoeken van het 8e wereldchakra, die van de thymuslotus-
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bloem, op het eiland, en ermee kunnen werken. Aan al deze vragen 
hebben we een antwoord kunnen vinden, door ondersferenwerk te 
doen met een deels voorbereide groep (door Antonyeta, die al op het 
eiland woonde vanaf April), en door gerichte rituelen te ontwikkelen 
voor de verschillende chakrapunten. Al met al een boeiende leerzame 
reis, waar we nog lang de vruchten van zullen kunnen plukken uit de 
ervaringen. Ook gaan we nog een keer terug het komende jaar met de 
gehele Fjodor-groep om er de lotusbloemendans te gaan doen op de 
chakrapunten 
 
-November: ondersferenwerk in Rotterdam. Deze stad waarvan het 
hart is gebombardeerd in de 2e Wereldoorlog, heeft nog steeds een 
hartprobleem, want veel van de nieuwbouw heeft diepe onderheide 
kelders en dus gaten in de grond gemaakt. Het sociale staat in de stad 
onder druk. We hadden er de hartekrachten vooral te versterken, en de 
stad blijkt veel kunst als genezing nodig te hebben. 
 
-project zorg voor de overledenen aan de waterramp van 1953 op de 
Zeeuwse en Zuidhollandse eilanden. Hier hebben we op de 
uitstroompunten van de verschillende eilanden of delen ervan, het Lied 
voor de Dolende Doden gezongen. Het bewerkstelligde veel bevrijding 
en transformatie van het anders toch wel erg zware landschap. Van 
ons werk is een film gemaakt, die we waarschijnlijk als 
promotiemateriaal kunnen gaan gebruiken. 
 
-December: ondersferenwerk in Brussel, waar het instromingspunt is 
voor heel Vlaanderen. Omdat het land zo kunstmatig is, alsook de EU 
die daar haar zetel heeft, had deze stad als transformatiekrachten ook 
veel hartewarmte nodig. Ons werk werd haast opgezogen en verliep 
snel en goed, zonder noemenswaardige weerstanden. Het was alsof 
het land op vernieuwing aan het wachten is, zolang als het al gebukt is 
gegaan onder de druk van loges en Jezuïetendom 
 
-kunstzinnige afwerking in Olen, overdragen trekkersfuncties van 
Inanna en Uriël door Nicolaas. Een heroriëntatie voor Fjodor 
 
 
Plannen 2012: 
 
 Dit is een soort speerpunt-jaar in de menselijke ontwikkeling tot 
zover, en daardoor ook als Fjodor-groep erg belangrijk om hier actief in 
te zijn. Het gaat ons inziens dit jaar om de transformatie van het 
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denken en bewustzijn vanuit voornamelijk het hoofd, naar het hart toe. 
Dat betekent dat we kunnen leren om meer gevoelvol te denken en ook 
om te leven in en vanuit wat het moment aan ons vraagt om al of niet te 
doen. Onze scholingsmethoden zijn erop gericht om door dit hart en het 
gevoel heen de weg naar de eigen binnenwereld van de 
orgaanprocessen, innerlijke zielebewegingen, de wilsimpulsen en de 
idealen te kunnen vinden, doordat men zijn hogere zielezintuigen ont-
wikkelt – en dit laatste door onze kunstzinnig-belevende, fenomeno-
logische werkmethoden in klank en ritme, zang en boetseren. We 
hebben hiervoor al jarenlang voorbereidend werk gedaan, en willen ook 
dit jaar en de erop volgende, weer actief zijn voor deze verdere 
ontwikkeling. 

Hopelijk wordt het binnen afzienbare tijd ook financieel beter 
mogelijk om onze dingen te kunnen realiseren; hieraan wordt gewerkt 
door een van de Fjodor-leden. Lukt dit, dan kunnen we onze werk-
zaamheden gaan uitbreiden, een stuk land gaan zoeken voor onze 
initiatieven, en uiteindelijk ook het Widarhalla-tempelgebouw. Verder 
willen we onze landschaps-projecten zo gaan toespitsen, dat er in de 
aarde de kiemen gaat worden gelegd voor dat gebouw. Dit betekent, 
dat we willen gaan werken op de chakra-punten van de verschillende 
continenten, in zoverre we dat nog niet hebben gedaan. Verder willen 
we de Rune-boeken beter gaan laten vertalen en ook uitgeven. Het is 
alleen nog niet geheel duidelijk binnen welke tijdsstrekke dit alles zal 
verlopen. Wat geheel past bij de huidige overgangstijd; we hebben wel 
veel vertrouwen, maar overzien nog niet geheel het te volgen pad 
hierin.  
 
Een paar initiatieven op een rij: 
 
-het zoeken van een werkplaats + cursusruimte, waarschijnlijk centraal 
in Nederland 
-op El Hierro: het uitvoeren van de lotusbloemendans 
-veel opleidingen zijn er gepland, ook een geheel nieuwe; opleiding tot 
Aardewerker, bestaande uit een basisopleiding tot graalswerker, een 
opleiding tot lichtwerker, een opleiding tot landschapsgenezer, en een 
opleiding tot transformator aan mens en aarde.  
-het verder uitwerken van de sterrenbeeld-beelden als idealen in hout, 
en ook de muziek in muziekstukken 
-de sterrenbeeld-sieraden worden door Birgit Tiller-Mersman verder 
uitgewerkt 
-het beter maken van verschillende muziek- en ook beeldopnames 
(animatiefilms van muziek van de innerlijke beelden op basis van 
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specifieke muziek, waardoor de graalswerkingen meer beleefbaar 
kunnen worden). Dat betekent werken aan cd’s en dvd’s. Er is 
overigens al een dubbel-cd gemaakt van de sferenmuziek op de 
transformatiedag 21 December 2012, en ook van het gebed vanuit de 
warmtesoorten op muziek 
-Nicolaas hoopt de tijd en ruimte te vinden om aan zijn motor op 
sterrenbeeld-etherkracht verder te kunnen werken 
-meer internationaal landschapswerk, met name waar het gaat om de 
chakra-punten van de aarde 
-verder ingaan op de vragen die er komen van landschapswerk, zoals 
in de Achterhoek onlangs 
 
Zoals je ziet, zitten we boordevol initiatieven, en we hopen weer op je 
steun voor het komende jaar. 
 
Alle goeds toegewenst voor het komende jaar, 
 

namens stichting Fjodor, 
 

Nicolaas de Jong. 
 
Bloemhof 15 
3141 VT Maassluis NL 
Tel. 06-40228769  
zie ook www.fjodor.org 


