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Lieve mensen,
Namens alle vrijwilligers en het bestuur wens ik u een voorspoedig en liefdevol 2009
We beginnen dit jaar op 28 januari met een lezing van Barbara Driessen. Het onderwerp van de lezing is;
“Spirituele (hooggevoelige) intelligentie”. Ik ben heel blij dat we Pim van Lommel, cardioloog, bereid
hebben gevonden om op 25 februari een lezing te verzorgen over Bijna-dood-ervaringen. Deze lezing
organiseren we samen met Stichting Nieuwe Openbaring. Wat betreft de lezing van Pim van Lommel
vraag ik u met nadruk zo spoedig mogelijk te reserveren vanwege de enorme belangstelling. Graag uw
aandacht voor het volgende. Wegens omstandigheden kwam de lezing van John Consemulder vorig jaar
november te vervallen. Gelukkig kan ik u zeggen dat we u deze lezing alsnog kunnen aanbieden op 11
maart. Het onderwerp “Blauwdruk” sluit in zekere zin bijzonder goed aan op de lezing van Pim van Lommel
met name omdat het wetenschappelijke en het esoterische steeds meer nader tot elkaar komen. M.a.w.
voor van Lommel en Consemulder geeft het wetenschappelijk onderzoeksveld steeds meer de ruimte dat
het aantoonbaar wordt dat we meer zijn dan ons lichaam. Hoe…….?, Lezingen om naar uit te kijken. Wat is
het toch leuk hoe de dingen in elkaar grijpen. Om met de woorden van Jacob Slavenburg te spreken;
Ingewijd worden in het leven is een ontdekkingsreis naar het diepere Zelf. Daar ligt de sleutel tot ons
geluk en de beleving van de Liefde. “Liefde en Inwijding” is het thema van de lezing van Jacob Slavenburg
op 25 maart. Vervolgens verwachten we op 22 april Karel en Caroline van Huffelen met een lezing over
de onzichtbare risico’s in het “draadloze tijdperk”…….En worden wij mensen straks ook gechipt, zoals bij
dieren het geval is? Evert Jan Poorterman sluit 27 mei dit lezingenseizoen af met een lezing over de
Twaalfde Planeet. De oude Soemeriërs (Sumeru) verhaalden op hun kleitabletten van nog een planeet in
ons zonnestelsel, de twaalfde planeet, ook wel bekend als Niburu.
Liefs en van harte tot ziens bij de lezingen!
Froukje.
In het hart weeft het voelen.
In het hoofd straalt het denken
In de leden werkt het willen.
Wevend in ’t stralen,
werkend in ’t weven,
stralend in ’t werken,
dat is de mens.

De Nije Warf

Rudolf Steiner

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 mei.
• 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. mei 2009
-----------------------------------------------------------------------------------------woensdag
spreker
thema
-----------------------------------------------------------------------------------------28 januari
Barbara Driessen
Spirituele Intelligentie
25 februari
Pim van Lommel
Eindeloos bewustzijn
11 maart
John Consmulder
Blauwdruk, de multidimensionale werkelijkheid van
creatie en manifestatie
25 maart
Jacob Slavenburg
Liefde en Inwijding
22 april
Karel en Caroline
Worden wij wandelende Chipknips?
van Huffelen
27 mei
Evert Jan Poorterman
De Twaalfde Planeet

Omschrijving van de lezingen tot en met mei.
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 daarover zal vanavond de lezing gaan. Barbara 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.
25 februari

Pim van Lommel – Eindeloos Bewustzijn

I.s.m. St. Nieuwe Openbaring

!!!!! TIJDIG RESERVEREN !!!!!
Een bijna-dood ervaring (BDE) is de gemelde herinnering van alle indrukken tijdens een bijzondere
bewustzijnstoestand, met enkele specifieke elementen, zoals het ervaren van een tunnel, het licht, een
levenspanorama, het ontmoeten van overleden familieleden, of het waarnemen van je eigen reanimatie.
Deze bijzondere bewustzijnstoestand kan optreden tijdens een hartstilstand, dus tijdens een periode van
klinisch dood, maar ook bij andere kritieke medische situaties zoals bij een ernstige ziekte zoals shock, bij
een hersenbeschadiging met coma t.g.v. een verkeersongeluk of hersenbloeding, bij een bijna-verdrinking
(meestal bij kinderen), of tijdens een stervensproces (sterfbedvisioen). Deze ervaring is altijd transformatief,
de angst voor de dood verdwijnt, en ook het levensinzicht verandert, vooral liefde en compassie naar jezelf,
naar anderen en de natuur wordt belangrijk. Deze ervaringen zijn in alle tijden en in alle culturen gemeld,
ze zijn universeel. Door de huidige reanimatie technieken horen wij steeds vaker verhalen van mensen met
een BDE. Uit onderzoek blijkt dat momenteel ongeveer 4% van de bevolking in westerse landen een BDE
heeft meegemaakt. De acceptatie van de ervaring door familie, verpleging en artsen, evenals de
acceptatie en integratie door de BDE’er zelf is een moeizaam en langdurig proces. In de voordracht wordt
verder ingegaan op onze Nederlandse wetenschappelijke studie naar BDE bij 344 patiënten, die een
hartstilstand hebben overleefd. Deze studie is in december 2001 gepubliceerd in de Lancet. Gesproken zal
worden over de inhoud van de ervaring, en de mogelijke verklaring-en. Uit de studie blijkt, dat er geen
medische, fysiologische, farmacologische of psychologische verklaring is waarom sommige mensen wel en
de meeste mensen geen BDE ervaren tijdens een periode van bewusteloosheid door een hartstilstand
(klinisch dood). Het onderzoek naar BDE confronteert ons duidelijk met de beperkingen van onze huidige
medische inzichten over ons bewustzijn en herinneringen in relatie met de hersenen. Want hoe is het
mogelijk dat mensen een helder bewustzijn kunnen ervaren, met herinneringen vanaf de vroegste jeugd,

met helder nadenken, met emoties, met gevoel van zelf identiteit, en soms met een vorm van waarneming
buiten en boven het lichaam, op het moment dat de hersenen (tijdelijk) niet meer functioneren, met een
vlak EEG? Het huidige concept in de medische wetenschap is dat bewustzijn het product is van de
hersenfunctie. Zou het echter ook kunnen zijn, dat de hersenen als een soort ontvangstapparaat (interface)
functioneren voor het bewustzijn en herinneringen, te vergelijken met TV, radio, mobiele telefoon of
computer? Hierbij wordt de uitzending die je ontvangt, of het internet, niet in het toestel zelf geproduceerd,
maar elektromagnetische informatiegolven worden via het ontvangstapparaat voor onze zintuigen
hoorbaar of zichtbaar gemaakt.
Er zal dieper worden ingegaan op deze vragen. Verder zal er een video (DVD) worden vertoond, waarin
enkele mensen uitvoerig vertellen over hun BDE en de gevolgen. Er zal uiteraard na afloop voldoende
ruimte zijn voor discussie.
Pim van Lommel; cardioloog en auteur van het boek “Eindeloos Bewustzijn” Een wetenschappelijke visie
op de bijna-dood ervaring.

TWEE - LEZINGEN - IN - MAART
11 maart
John Consemulder - Blauwdruk
“De multidimensionale werkelijkheid van creatie en manifestatie”
Het boek “Blauwdruk” van John Consemulder wil een brug slaan tussen de spirituele, esoterische, wetenschappelijke 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 wetenschappelijke 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 Consemulder is afgestudeerd neuropsycholoog en bewustzijnsonderzoeker, alsmede muziekproducent, componist en live-artiest. Hij geeft lezingen en workshops waarbij hij verbanden legt tussen
esoterie, spiritualiteit en “nieuwe” wetenschap. www.healingsound-movement.com
25 maart

Jacob Slavenburg – Liefde en Inwijding

De beeldschone Psyche wordt bemind door de goddelijke Eros. Dat is de kern van een legendarisch
liefdesverhaal uit een roman van de Romeinse schrijver Apuleius. Psyche is het Griekse woord voor ziel en
Eros staat voor het liefdesstreven. Het is de hermetische symboliek van de hieros gamos, de heilige
spirituele bruiloft.

Om dit te kunnen ervaren is een metamorfose, een transformatie, nodig. De roman van Apuleius eindigt
dan ook met een inwijdingservaring. Een intieme inwijding in de mysteriën van de moeder-godin Isis.
Beelden van het verliefde meisje, de wijze moedergodin, de jonge god en de zegevierende held, al deze
archetypen (oerbeelden) liggen opgesloten in ieder mens. Ont-dekking hiervan kan leiden tot een
bewuster en rijker leven.
Ingewijd worden in het leven is een ontdekkingsreis naar het diepere Zelf. Daar ligt de sleutel tot ons
geluk en de beleving van de Liefde. Het is waar de mysticus Dag Hammerskjöld over schreef:
Wat is de weg lang.
Maar al die tijd, hoezeer heb ik die nodig gehad
om te weten waar hij mij voorbij voert...
Drs. Jacob Slavenburg is cultuurhistoricus en auteur van vele boeken en artikelen over de gnosis,
esoterische stromingen, mystiek, spiritualiteit, het vroege christendom, het hermetisme en androgynie. Hij
is medevertaler van de Nag Hammadi-geschriften in het Nederlands. Als docent is hij verbonden aan
diverse opleidingen.
22 april

Karel en Caroline van HuffelenHuffelen-Worden wij wandelende chipknips?

Naar aanleiding van het derde boek van Karel & Caroline van Huffelen, “Onzichtbare risico’s in het
draadloze tijdperk”, gaat deze lezing over de effecten op onze gezondheid en het milieu van mobiele
telefonie (GSM/UMTS/WiMAX) en andere draadloze technologie (DECT/WLAN/Wifi) alsmede de
problematiek rond de controlemaatschappij, waarin niet alleen de huisdieren en de veestapels van een
microchip voorzien zullen worden. Er liggen ook plannen klaar om in de menselijke kudde zo'n chipje te
implanteren. Onderhuids. En ondanks het feit dat inmiddels uit de praktijk bij paarden, vee en huisdieren
blijkt dat onderhuidse microchips ontstekingen, kwaadaardige tumoren veroorzaken en gaan 'wandelen'
(ook wel migreren of zwerven genoemd).
Waarom bestaan deze plannen en wat zijn de krachten erachter?
Karel en Caroline van Huffelen; auteurs van de boeken “Op weg naar Meesterschap met de Meesters van
het Titicacameer” en “Maria Magdalena en de SchijnHeiligen”
27 mei

Evert Jan PoortermanPoorterman-De Twaalfde Planeet

Lezing over een tot ons zonnestelsel behorende planeet, die reeds bij de oude Soemeriërs (Sumeru) bekend
was. Zij verhaalden op hun kleitabletten van nog een planeet in ons zonnestelsel en vertellen van het
bestaan van fysiek aanwezige goden, die gewoon onder hen leefden. De uit de USA afkomstige Zecharia
Sitchin was als onderzoeker betrokken geraakt bij de vertaling van klei-tabletten, gevonden in de heuvels
van Kalach, tussen Ninevé en Nimrod. Die kleitabletten worden opgegraven tussen 1903 en 1914, de
Eerste Wereldoorlog maakte een einde aan verder onderzoek. Zecharia Sitchin behoorde tot een groep
wetenschappers die begonnen aan de schriftelijke nalatenschap van de Sumeru. Als kenner van de Talen,
de geschiedenis en archeologie van het nabije Oosten, kreeg hij in 1947 opdracht een segment van de
kleitabletten te vertalen. Dankzij zijn kennis en beheersing van het moderne Hebreeuws alsook het OudHebreeuws kwam hij in een aantal gevallen tot andere conclusies dan zijn “westerse” collegawetenschappers. De meeste Assyriologen ontkennen de kennis van Sitchin en betwijfelen of hij
waardevolle kleitabletten mocht vertalen, maar dat schijnt normaal te zijn binnen “wetenschappelijke”
kringen. Elkaar afbranden en overladen met hoon, schijnt schering en inslag te zijn. Ook is het voor
sommige wetenschappers normaal om leken te schofferen, vanwege hun onweten-schappelijke aanpak of
vermeende vondsten. De meeste teksten van de gevonden kleitabletten gaan over normale dagelijkse

zaken, zoals de verkoop van verhandelde waren of de boekhouding van transacties, sommige echter gingen
over de Koninklijke Stallen van Assyrië (bij Ressen). Tot de verbazing van Sitchin waren er ook teksten die
verhaalden van een tijd van vóór de Zondvloed! Hierop concentreerde Sitchin zich. In zijn in 1976 in de VS
uitgegeven boek; De Twaalfde Planeet” beschrijft hij de dramatische geschiedenis en wording van ons
Zonnestelsel, van de catastrofe die leidde tot de vorming van onze planeet en hoe astronauten van een
andere planeet hier op Gaia moesten overleven en werken en hoe zij uiteindelijk overgingen tot de
schepping van de mens…..Evert
Evert Jan Poorterman; 1953, geboren in Gelderland werd na zijn opleiding
werktekenaar en later ontwerper. In 1987 startte hij zijn ontwerpbureau Studio ’53. In 1994 werd Evert Jan
overspannen en ving een nieuw tijdperk aan. Zijn interesse in het spirituele kwam terug, evenals de kracht
in zijn handen. Hij noemt zich “wetenschapper” en ontwikkelde zich door zelfstudie. Oude culturen en
beschavingen intrigeerden hem, evenals de relatie tussen de mens en de mythologische en bijbelse goden
(Anunnaki/Elohim/-Nephilim). Tevens is Evert Jan de ontdekker van het Kwando, een sterk gestyleerde
taal. Deze taal wordt toegepast door de Anunnaki, de kolonisten van de 12e planeet.

Info voor de lezingen van de zusterstichtingen vindt u op de volgende adressen:
Stichting Innerlijk Besef te Assen
Info: Henk Koops, tel: 0592-65 66 10
Email: info@innerlijk-besef.nl
Website: www.innerlijk-besef.nl

Stichting De Cirkel te Steenwijk
Info: Carla v.d.Veen, tel: 0521-36 12 27
Email: decirkelsteenwijk@gmail.com
Website: www.decirkelsteenwijk.nl

Stichting In-zicht te Joure
Info: Jenny v.d. Veen tel: 0519-29 76 05
Email: post@in-zicht.nl
Website: www.in-zicht.nl

Locatie van “DE NIJE WARF” te Wouterswoude

Loop alsof je de aarde kust met je voeten. Dan laat elke stap een bloem bloeien.
Thich Nhat Hanh

