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Nieuwsbrief December 2018 
 
Beste Donateur,  
 
Onderstaande gaf Niek ons half december mee tijdens een van zijn cursussen.  
In deze midwintertijd kunnen we mijmeren over winst en verlies. Soms is iets wat je 
neerzet een succes in de buitenwereld en tegelijk een verlies in je zijn. Soms is het 
andersom: je voelt je vrij van binnen, terwijl de maatschappij je niet opmerkt.  
 
In de komende maanden is het vaderprincipe kosmisch ‘aan de beurt’.  

Met als mogelijkheid dat ieder zijn ik-eigen stappen in de buitenwereld gaat zetten. 
Niet gehinderd door hoe je als kind je vader en/ of het vaderprincipe hebt ervaren. 
 
Dimensieboek 
Van de unieke kijk van Niek op mensen vanuit het perspectief van 
‘dimensies op het lichaam’ is nog weinig op schrift de buitenwereld in 
gebracht. Niek gaat, samen met Frieda als schrijver, een boekuitgave 
voorbereiden.  
Daarvoor werken Frieda en Niek in de komende maanden intensief 
samen. De stichting ondersteunt het werk van Niek bij deze uitgave. 
 
Balanstest 

Als donateur ken je de inhoud van Liefde Agressie Depressie1 wel.  
Hierin gaat Niek samen met de lezer op zoek naar ieders ik-eigen in- 
en output balans op de emoties liefde, agressie en depressie.  
Een van de inputmogelijkheden is kleur.  
Al wat langer geleden is er vanuit dat besef door Hans Lington op 
een computer een test gemaakt, waarbij je kan ervaren wat de 
hoeveelheid blauw, rood en groen waar je naar kijkt met je doet.  
En wat je optimale combinatie is. 

Die test ligt klaar om verder doorontwikkeld te worden en kan mogelijk in de vorm 
van een app beschikbaar komen (waarin Valerie van Burk trouwens al werk heeft 
gestoken). 
																																																								
1 Zo niet: dan kan je het boek natuurlijk altijd via de website bij ons bestellen. 
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In het komende jaar gaan we met een aantal mensen verder werken aan deze 
bijzondere tool. Het door ontwikkelen van deze tests in een analoge en digitale 
versie gaat een financiële bijdrage van de stichting vragen. 
 
De Spaanse vertaling van Liefde Agressie Depressie 
Zoals we in de vorige nieuwsbrief meldden was er onverwachts nog werk te 
verzetten aan de Spaanse uitgave van Liefde Agressie Depressie.  
Het voorwoord is daarvoor inmiddels door Rens herschreven en door Irina, onze 
vertaler, omgezet naar Spaans. De uitgever heeft laten weten daar nu zeer tevreden 
mee te zijn. In het voorjaar van 2019 is de Spaanse uitgave in druk te verwachten. 
 
Het archief 
Aan het archief wordt nog steeds gewerkt. Beetje saai wat we daarover kunnen 
vertellen. Huidige stand van zaken: 253 Dvd’s omgezet naar MP4, 172 Video’s 
omgezet naar MP4, 34 cassettebandjes gedigitaliseerd.  
Van 350 items zoektermen ingevoerd. En: nog even te gaan! 
 
Naar 2019 toe 
We willen ook via deze weg alle donateurs bedanken voor hun financiële en morele 
steun waardoor de stichting kan doen waarvoor we in het leven zijn geroepen, 
namelijk het verder de wereld in helpen van het gedachtegoed van Niek Brouw. 
We hopen uit de grond van ons hart dat jullie in het komende jaar aan onze zijde 
blijven. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mim van der Meij, Frieda Drijver en Rens Looij 
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