
Opleiding Werken in  de  onderaardse  s feren  
 
5 dagen van 10 – 17 uur 
 
Bij de schepping en ontwikkeling van onze aarde en kosmos zijn er telkens engelen uit de 
hemelse hiërarchie, die bestaat uit negen sferen van bewustzijnsniveaus, verder ontwikkeld 
door de daden die zij hebben verricht. Ook zijn er telkens engelwezens in die ontwikkeling 
achtergebleven, en die zijn de reguliere ontwikkeling gaan tegenwerken, op de wijze zoals 
licht schaduwen werpt. De reguliere engelen hebben elk een aangrijpingspunt binnen een van 
de planeet- en sterrensferen. De tegen-engelen hebben elk een sfeer onder de aarde gekregen, 
zodat er ook negen onderaardse sferen zijn ontstaan. Deze engelen zijn de oorzaak van 
werkingen die wij als tegenstrevend en veelal negatief voor de ontwikkeling kunnen ervaren 
in de verschijnselen en gebeurtenissen om ons heen. Hen leren herkennen, kan ons veel leren 
omtrent onszelf in onze nog niet helder gekregen impulsen en gevoelens, en omtrent de 
wereld om ons heen. Tevens geeft dit handvatten om aan onszelf èn aan de verwordingen in 
de wereld iets te kunnen doen. Dit laatste met name op geschonden plaatsen, zoals voormalige 
slagvelden en concentratiekampen. Maar ook in huizen en op terreinen waar veel leed is 
gepasseerd. 
Het werk in de onderaardse sferen streeft ernaar, de wezens in deze sferen, dus de gevallen 
engelen en hun hulpen de gevallen elementwezens, te leren herkennen, in dialoog met hen 
te gaan, en ook hen voor te stellen te transformeren naar een wezen dat weer in de reguliere 
ontwikkeling kan meekomen. Vandaar dat de opleiding is gepland op een plaats waar veel 
van dit leed nog hangt. Men kan er de nog ronddolende overleden mensen hulpmiddelen 
bieden om weer verder op hun tocht door de geestelijke wereld te kunnen gaan. Men leert er 
de wezens transformeren, en tevens zichzelf te herkennen en om te vormen in de nog 
onheldere lagen van de ziel die met de betreffende sfeer samenhangen. Men bevrijdt het 
landschap van deze wezens en de nog dolende mensen, waardoor de landschapsengel 
terplekke en haar elementwezens weer beter kunnen werken en de omgeving geheeld kan 
worden.   
Deze opleiding is een aanvulling en voortzetting van de opleidingen ‘Werken met 
Elementwezens en Landschapsgenezing’ en ‘Werken met de Levenswereld’, maar kan ook 
onafhankelijk hiervan worden gevolgd. 
Het leidt de deelnemer op om zelf ook werk in de onderaardse sferen op geschonden 
plekken te kunnen gaan verrichten. Het biedt praktische handvatten om in de gang van de 
gebeurtenissen in de wereld in te kunnen grijpen door het levensgebied terplekke te reinigen 
en richten. Van de deelnemers wordt verlangd dat zij stevig in de schoenen staan, aangezien 
de gevallen engelen manipulatief in het bewustzijn kunnen zijn. Een gedegen zelfkennis is 
voorwaarde, want elk ‘lek’ in de ziel kan een ingang voor hen zijn. De opleiding biedt inzicht 
in het helder krijgen hiervan, maar van de deelnemer wordt wakkerheid gevraagd ook buiten 
dit werk. 
 
Inhoud: 
 
-Zichzelf leren kennen door middel van boetseren; herkennen van zielebewegingen, 
wilsimpuls, ideaal en deugdontwikkeling 
-herkennen van de 4 elementvormkachten vanuit samenzang en ritmen beleven 
-de orgaanwerkingen beleven d.m.v. planeetritmen 
-de wilswerkingen van de levensgebieden alsmede hun verbinding met de elementwezens 
leren ervaren door middel van ritmen 
-aspecten van de eigen dubbelganger en het lichaamselementaalwezen leren herkennen en 
ermee in contact treden 
-leren waarnemen van engelhiërarchieën en bewustzijnsniveaus 
-de 9 onderaardse sferen en hun verhouding tot ons wezen 



-het Lied van Wording, Verwording en Heling, gezongen op een instromingspunt van een 
landschapstempel terplekke. 
-de Widarsliederen, die de tegenwerkende impulsen van de tegenengelen in het dagelijkse 
leven beschrijven, en aanduiden wat men ertegen kan doen. 
-het Lied voor de Dolende Doden, om de nog achtergebleven overledenen een weg te 
helpen vinden in hun gang door de geestelijke wereld  
 
Na een algehele inleiding wordt er elk dagdeel een ondersfeer benaderd. Dit wordt 
voorafgegaan door herkennen van de werking van die sfeer op het eigen wezen en de 
dubbelganger 

Dag	1		
Ochtend : algehele inleiding in oefeningen 
Middag : eerste ondersfeer – vaste aarde, sfeer van de tegen-engelen: het aanschouwen van 
de eigen abstracte dode voorstellingen en vooroordelen.  
Avond : zingen van het Lied van Wording, Verwording en Heling, gezongen op een 
instromingspunt van een landschapstempel terplekke. 

Dag	2	
Ochtend : tweede ondersfeer – vloeibare aarde, sfeer van de tegen-aartsengelen: 
aanschouwen van eigen vastgeroeste houdingen, voor- en afkeuren van anderen, groepen. 
Roddelen.  
Middag : derde ondersfeer – luchtaarde, sfeer van de tegen-persoonlijkheidsgeesten: doen 
naar eigen willekeur, niet eenduidig naar anderen, vanuit de eigen luimen, en de gevolgen 
die dat kan hebben.  

Dag	3	
Ochtend : vierde ondersfeer – vormaarde, sfeer van de tegen-vormgeesten: holle woorden 
zonder inhoud spreken, niet vanuit het eigen ik, en de gevolgen die dat kan hebben. 
Middag : vijfde ondersfeer – vruchtaarde, sfeer van de tegen-bewegingsgeesten: onbeheerste 
wilsimpulsen uitleven, het spuien van de gal in plaats van naar binnen te kijken 
Avond : zingen van de Widarsliederen, die de tegenwerkende impulsen van de 
tegenengelen in het dagelijkse leven beschrijven, en aanduiden wat men ertegen kan doen. 

Dag	4	
Ochtend : zesde ondersfeer – vuuraarde, sfeer van de tegen-wijsheidsgeesten: oordelen 
vanuit vastgeroeste overtuigingen vanuit jeugd 
Middag : zevende ondersfeer – aardspiegel, sfeer van de tegen-wilsgeesten: 
begeertenwezen vanuit zelfzucht leren waarnemen  

Dag	5	
Ochtend : achtste sfeer – versplinteraar, sfeer van de tegen-harmoniegeest: macht c.q. 
onmacht vanuit hebzucht aanschouwen leren. 
Middag : negende sfeer – aardkern, sfeer van de tegen-liefdesgeest: eigen haat en 
afscheidingstendensen vanuit bitterheid om afwijzing leren aanschouwen. 



-afsluitend ritueel en werken met het Lied voor de Dolende doden, om de overleden mensen 
verder in hun gang te helpen.  
De opleiding wordt geleid door Nicolaas de Jong, schrijver, componist, beeldhouwer, 
astrosoof en landschapsgenezer. Hij heeft fenomeno-logische methoden ontwikkeld om 
vanuit een bewuste verbinding met de elementwezens landschappen te herstellen ofwel 
opnieuw in te richten. De methodes tot dit werk heeft hij stap voor stap ontwikkeld tijdens 
internationale projecten landschapsgenezing in en vanuit de ondersferen op geschonden 
plaatsen, die hij al meer dan 20 jaar leidt.  
 
Duur:   5 dagen van 10 – 17 uur.  
   
Plaats:  Zie onze Agenda 
Kosten:  € 350, –  in zijn geheel, uiterlijk 2  weken vooraf te voldoen.  

Incl. koffie, thee, materialen. 
 
Betaling: Rune-Werkplaats, Nieuwland NL. ING Bank Nederland; rek. no. 92 76 505 IBAN: 
NL 60 INGB 0009 2765 05, BIC: INGBNL2A  
O.v.v. ‘ Opleiding Werken aan de chakra's ’ 
 
Opgave + betaling uiterlijk 2 weken voor aanvang. 
 
Informatie en aanmelding: N.M. de Jong, tel. 06 40 22 87 69 
Email jaspisschool@gmail.com 
 
 
 


