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Lieve mensen, 
 

Tot mijn genoegen en waarschijnlijk ook het uwe,  kan ik u zeggen dat we een nieuwe locatie voor onze 
lezingen hebben gevonden. De lezingen zullen voortaan plaatsvinden in “De Nije Warf" te Wouterswoude.. De lezingen zullen voortaan plaatsvinden in “De Nije Warf" te Wouterswoude.. De lezingen zullen voortaan plaatsvinden in “De Nije Warf" te Wouterswoude.. De lezingen zullen voortaan plaatsvinden in “De Nije Warf" te Wouterswoude. 
De Nije Warf is gemakkelijk te vinden en er is voldoende parkeergelegenheid. Wij hopen u in deze 
sfeervolle omgeving weer bij onze lezingen te kunnen begroeten. Met deze nieuwe locatie gaat er ook weer 
een nieuw seizoen van start en hebben we naar mijn idee een aantrekkelijk aanbod van lezingen voor u 
samen kunnen stellen. Om te beginnen gaan we, in september, samen met Patty Harpenau uit zoeken wat 
nu het geheim van “The Secret” is. Vervolgens kunnen we in oktober Gerrit Jansen wederom verwelkomen 
om te gaan rekenen met uw eigen naam middels “Numerologisch spelen met je naam”. Neemt u pen en 
papier mee en ontdek wat uw naam, u, volgens de numerologie kan aanreiken. John Consemulder neemt u 
in november mee op reis door zijn boek “Blauwdruk” om een brug te slaan tussen de spirituele, esoterische, 
wetenschappelijke en multidimensionale benaderingen van geluid, licht en energie. In januari pakken we 
de draad weer op waar we hem hebben laten liggen en komt Barbara Driessen een lezing geven over 
“Spirituele intelligentie”, sensitiviteit en inspiratie. “De nieuwe mens”. 
 
Liefs en van harte tot ziens bij de lezingen! 

Froukje.    
 

  

                                                                                                                          

 
 
 
 
 
 

LET  OP  NIEUWLET  OP  NIEUWLET  OP  NIEUWLET  OP  NIEUWE  LOCATIEE  LOCATIEE  LOCATIEE  LOCATIE    
    

    
    

    

DE NIJE WARF VOORWEG 31a WOUTERSWOUDEDE NIJE WARF VOORWEG 31a WOUTERSWOUDEDE NIJE WARF VOORWEG 31a WOUTERSWOUDEDE NIJE WARF VOORWEG 31a WOUTERSWOUDE 

De Nije Warf 

De dingen in de wijde ruimten spreken 
 

tot de zinnen van de mensen, 
 

zij veranderen in de loop der tijd. 
 

Zichzelf wekkend ontwaakt de mensenziel, 
 

niet ingeperkt door ruimte, 
 

noch verdoold in tijdsverloop, 
 

in het stromende worden der eeuwigheid! 
                                                     

                                                    Rudolf Steiner 1915 



 
Wij verzoeken u om altijd van tevoren te reserveren opdat u verzekerd bent van een zitplaats. 
 
Het komende halfjaar kunnen wij u weer een gevarieerd programma aanbieden. Wij zijn er blij 
mee en hopen u ook, zodat we u weer bij de lezingen mogen begroeten. Verder staat er in de 
nieuwsbrief een korte omschrijving van de lezingen tot en met januari 2009.              
 

•   Reserveringen graag bij Froukje van der Zwaag, tel. 0519-297641  
       of per Email:  stwijzer@stichting-wijzer.nl  Website:  www.stichting-wijzer.nl       
•   De entreekaarten kosten € 8,00 en voor donateurs € 6,00 per persoon. 
•   Aanvang van de lezingen is 19:30 uur.   
•   Locatie: De Nije Warf, Voorweg 31a te Wouterswoude.  
•   Voor ideeën en suggesties staat er bij de lezingen een ideeënbus op de foldertafel 
•   Het is ook mogelijk de nieuwsbrief per e-mail te ontvangen. U kunt zich hiervoor        
        aanmelden via www.stichting-wijzer.nl       
 
Als u onze activiteiten waardeert en ons graag wilt steunen, dan kunt u donateur worden voor  
€ 25,00 per persoon of voor € 42,50 per gezin per jaar.  Als donateur krijgt u per persoon € 2,00 
korting op de toegangsprijs.   

Opgave hiervoor graag schriftelijk door onderstaande bon in te vullen en op te sturen naar: 

Froukje van der Zwaag, Kievitstraat 31, 9101 HB Dokkum.  

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

Ja, ik wil graag de activiteiten van de Stichting Wijzer steunen en donateur worden.  

Naam (Namen)    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres:    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

PC en Woonplaats   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
U maakt  € 25,-  (resp. € 42,50) over op bankrekening 36. 22. 35. 341 t.n.v. Stichting Wijzer te 
Dokkum en u krijgt uw donateurbewijs toegestuurd. Wij zijn er heel erg blij mee en willen u bij 
voorbaat hartelijk bedanken.  
 
   

Het programma van de Stichting WijzeR  voor de lezingen t.m. januari 2009 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 woensdag               spreker                                             thema  
 ------------------------------------------------------------------------------------------ 
24 september       Patty Harpenau                         Het geheim van “The Secret” 
22 oktober                                                    Gerrit Jansen                               Numerologisch spelen met je naam                      
26 november                                John Consmulder                      Blauwdruk, de multidimensionale werkelijkheid van        
                                                                                                      creatie en manifestatie 
28 januari                                                         Barbara Driessen                      Spirituele intelligentie 
                                        

                                                                  



Omschrijving van de eerste vier lezingen:  
 
24 september          Patty Harpenau- Het geheim van “The Secret”. 
 
“The Secret”“The Secret”“The Secret”“The Secret” is nu al het grootste spirituele succes van deze eeuw. Het heeft het leven veranderd van 
iedereen die ermee in aanraking kwam. Maar wat is The Secret nu eigenlijk en waarom hebben miljoenen 
mensen dit eeuwenoude geheim in hun leven toegelaten? Werkt het echt? Hoe pas je het toe? Hoe ver-
mijd je obstakels onderweg? Wat is The Law of AttractiThe Law of AttractiThe Law of AttractiThe Law of Attractionononon? En vooral: wat kan die voor jou betekenen?  
 
 

 
 
 

 
 

Het werkboek dat je leven gaat veranderen……. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Het werkboek “Het geheim van The Secret” van Secret-expert en coach Patty Harpenau geeft antwoord 
op deze en vele andere vragen. Het bevat naast nieuwe informatie, inzichten en verdieping, vooral heel 
veel praktische tips en oefeningen. Dit boek is een toegankelijke en inspirerende training voor iedereen 
die het geheim achter The Secret wil leren kennen en in zijn of haar dagelijks leven wil toepassen. Genoeg 
aanleiding  om Patty uit te nodigen voor een lezing. 
 

 
 

 
 

Patty HarpenauPatty HarpenauPatty HarpenauPatty Harpenau is levenscoach en heeft succesvolle boeken als “Ken je eigen hoofdmenu”, “Een Wereld 
van Wonderen” en “De afslankclub” op haar naam staan. Ze was als een van de eersten in Nederland 
betrokken bij The Secret en baseerde dit werkboek op haar cursussen, workshops, vragen en ervaringen 
van de deelnemers over The Secret  en The Law of Attraction. In september werd zij door de lezers van 
Paravisie verkozen tot Spiritueel Kopstuk van het jaar 2007. 
 

22 oktober          Gerrit Jansen- Numerologisch spelen met je naam 

Tijdens de vorige lezing, “Numerologie”, hebben we gekeken naar de geboortedatum en daar onze 
levensopdracht uitgehaald. 
 
Om de missie te kunnen vervullen hebben we namen ontvangen en deze geboortenamen en eigen 
achternaam geven informatie over wie we werkelijk zijn, op welk fundament we staan en hoe ontstane 
blokkades kunnen worden voorkomen of worden opgelost. 
 
Gerrit Jansen zal ook nu weer, op zijn eigen wijze, inzicht geven hoe je kunt berekenen en vooral duiden. 
Het is daarom handig om pen en papier mee te nemen. 
 
Gerrit JansenGerrit JansenGerrit JansenGerrit Jansen is spiritueel numeroloog en verzorgt workshops, lezingen,  
huiskamer-bijeenkomsten en consulten. 
 
26 november          John Consemulder – Blauwdruk 
 
“De multidimensionale werkelijkheid van creatie en manifestatie”  
 
Het boek “Blauwdruk” van John Consemulder wil een brug slaan tussen de spirituele, esoterische, weten-
schappelijke en multidimensionale benaderingen van geluid, licht en energie. Geluid, trilling en energie 
spelen ook een rol bij (scalair) elektromagnetisme, geometrie en zelfs bij ons DNA, onze gedachten, emoties, 
intenties en bewustzijn! Uit nieuwe wetenschappelijke vondsten blijkt dat een aantal fundamentele 
aannames over de zeer koppige illusie van “de werkelijkheid” incompleet of onjuist zijn. We staan pas aan 
het begin van een werkelijk begrip van de fysische realiteit en de blauwdruk achter de matrix van onze 
beperkte driedimensionale zintuiglijke waarneming. Het boek bevat belangrijke nieuwe informatie, 
inzichten en doorgevingen op het gebied van spiritualiteit, nieuwe wetenschap en probeert positieve 
bijdragen te leveren aan de verhoging van bewustzijn en trilling.  
 
 



Het bevat onder andere ook revolutionaire mogelijkheden voor vrije energie en heling met bewustzijn, 
intentie, geluid en muziek, licht en energie. Het bespreekt de tekortkomingen van onze huidige weten-
schappelijke inzichten, de blinde vlekken en ons beperkt inzicht in de huidige elektromagnetische theorie 
en de multidimensionale werkelijkheid. De “werkelijke werkelijkheid” heeft een muzikaal, holografisch 
en multidimensionaal karakter. De blauwdruk van deze werkelijkheid bestaat uit staande golven van 
geluid en “bevroren muziek” en uit “gevangen licht” en interferentiepatronen. Wij zijn zelf meer 
elektromagnetische en akoestische wezens, dan biochemische wezens! De blauwdruk werkt met geluid, 
licht, geometrie, water en energie... 
 
 
 

 

Begrip van de multidimensionale, holografische en muzikale blauwdruk van creatie en manifestatie, zal 
leiden tot het ontvouwen van het ware beeld van de “werkelijke werkelijkheid”!  
 
 

 
 

Hoe geluid, trilling en energie de blauwdruk vormen van de fysische realiteit.  
 
 
 

 

John ConsemulderJohn ConsemulderJohn ConsemulderJohn Consemulder is afgestudeerd neuropsycholoog en bewustzijnsonderzoeker, alsmede muziek-
producent, componist en live-artiest. Hij geeft lezingen en workshops waarbij hij verbanden legt tussen 
esoterie, spiritualiteit en “nieuwe” wetenschap.  www.healingsound-movement.com 

 

28 januari          Barbara Driessen - Spirituele intelligentie 

De lezing gaat over de spiritueel sensitief intelligente mens. Ieder wezen, dus ook ieder mens, beschikt wel 
over enige mate van sensitiviteit en intelligentie. Dit heeft hij nodig om te kunnen overleven. Maar 
wanneer we zeggen dat iemand intelligent is bedoelen we dat hij duidelijk meer dan gemiddeld 
intelligent is. Zo is het ook met spirituele sensitieve intelligentie. Iedereen heeft wel een zekere mate van 
sensitieve intelligentie. Via zijn zintuigen wordt hij zich bewust wat bijvoorbeeld zich branden aan een 
kachel is en dat dit geen prettige ervaring is en hij leert daaruit de les dit niet nog eens te doen. Dit zou je 
een mate van sensitieve intelligentie kunnen noemen, maar met een spiritueel sensitief intelligent persoon 
bedoelt Barbara hier iemand die deze eigenschap meer dan gemiddeld heeft. De spiritueel intelligente 
mens is erg sensitief en hij ziet veel – je zou hem ook wel een hoogbewuste waarnemer of een sensitief 
hoogbegaafde kunnen noemen – vooral op het gebied van het ongrijpbare. Hij legt verbanden en ziet de 
samenhang der dingen, ook wanneer die achter de schermen en in het verborgene plaatsvinden. Hij zal met 
dat wat hij waarneemt, met de informatie die bij hem binnenkomt, op een adequate en intelligente manier 
omgaan. Om tot die hoogbewuste waarneming te komen is het nodig dat je je vrij kunt maken van 
belemmerende denkpatronen. Hoe we daarmee om kunnen gaan heeft Barbara Driessen verwoord in haar 
nieuwe boek en daar over zal vanavond de lezing gaan.        

Barbara DriessenBarbara DriessenBarbara DriessenBarbara Driessen is van beroep creatief psychotherapeut en schrijfster. Ze heeft zich gespecialiseerd in 
droomwerk en dans- en muziektherapie. Vanaf 1990 heeft zij een eigen cursuscentrum in Drenthe geleid. 
Ze ontwikkelde nieuwe begeleidingsvormen in filosofische therapie, waarin het stimuleren van het 
creatieve en probleemoplossende vermogen van de cursisten centraal staat. Ze begeleidt ook individuele 
groei- en veranderingsprocessen. In haar werk combineert ze oude tradities, onder andere afkomstig uit het 
sjamanisme, met moderne inzichten en haar eigen intuïtie. Ze verzorgt workshops en lezingen in 
Nederland,Frankrijk en België.                                         

    

 

 

 

 

 

 

Janosh - Blauwdruk 



Locatie van “DE NIJE WARF” te Wouterwoude 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Info voor de lezingen van de zusterstichtingen vindt u op de volgende adressen: Info voor de lezingen van de zusterstichtingen vindt u op de volgende adressen: Info voor de lezingen van de zusterstichtingen vindt u op de volgende adressen: Info voor de lezingen van de zusterstichtingen vindt u op de volgende adressen:     

Stichting In-zicht te Joure                                             Stichting Innerlijk Besef te Assen 
Info: Jenny v.d. Veen tel: 0519-297605               Info: Henk Koops, tel: 0592-65 66 10  
Email: post@in-zicht.nl                                                   Email: info@innerlijk-besef.nl   
Website: www.in-zicht.nl                                              Website:  www.innerlijk-besef.nl   
  
Stichting De Cirkel te Steenwijk                             Voorheen Stichting Love te Sauwerd (Gr.)  
Info: Carla v.d.Veen, tel: 0521-36 12 27               Info: Paulien Seinen, tel. 0595-48 70 24  
           Kitty Hengst,     tel: 0521-34 19 20               Email: paulienseinen@orange.nl 
Email: decirkelsteenwijk@gmail.com 
Website: www.decirkelsteenwijk.nl 
 

 

Wanneer de macht van de liefde wint 

van de liefde voor de macht, 

zal er vrede ontstaan 
                                                                                                           

Jimi Hendrix 


