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Nieuwsbrief Juni 2019 
 
Beste Donateur,  
 
Een bijzondere tijd weer, deze maanden. Wat de tijd ook mooi maakt is dat er 
allerlei dingen gebeuren die al jaren geleden zijn ingezet en na hard werken en 
tegelijkertijd geduldig zijn nu opeens gerealiseerd zijn. 
 
Dat betekent dus dat zaaien toch oogst kan opleveren.  
Dat alle intenties, verzameld in het bergmeer, kunnen 
stromen naar de zee. 
In deze nieuwsbrief lees je meer over datgene wat in het 
werk van de stichting is gaan stromen.  
Welke oogst wij mogen vieren. 
 
Met blijdschap geven wij kennis 

van het verschijnen van de Spaanse 
uitgave van Liefde Agressie Depressie.  
Wat een prachtige loot!  
En dat in een taal welke door 460 miljoen 
mensen op de wereld wordt gesproken. 
Spaans is na Chinees ‘de tweede taal’. 
 
Met dank aan onze donateurs, waardoor 
wij het boek konden laten vertalen. 
Met dank aan Irina Fuhrmann die deze 
geweldige vertaling heeft gemaakt. Niek 
Brouw zegt: “de beste vertaling ‘effûrch’”. 
 
Voor degene die het Spaans (ook) niet 
machtig zijn, de titel luidt “De emotionele 
code van de ziekte. Ontdek de vrijheid, 
herstel de gezondheid”.  
Een mooie titel, welke recht doet aan het 
werk van Niek Brouw. 
 
Het boek is te verkrijgen bij de uitgever  
Odeon of bij Amazon.es. Aan het einde 
van de nieuwsbrief vind je de links naar de 
websites. 

 
Dus ken je Spaanssprekende mensen?, geef ze dan dit blijde nieuws door. 
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Samenwerking met Epidauros en Vitaal.nl 
In juni zijn we als Vitaal.nl, Epidauros en stichting bij elkaar gekomen om een aantal 
mooie stappen uit te wisselen.  
 
De vijf jarige opleiding tot therapeut methode Niek Brouw is nu gereconstrueerd 
en op papier gezet. In deze tijd van protocollen een belangrijke stap. Daar is heel 
wat werk aan besteed en zal er ook aan worden besteed. Dat laatste met name om 
alle lessen tot in detail te beschrijven en bijbehorende sheets op orde te krijgen. 
Een hele mooie samenwerking. 
Ook hebben we in deze bijeenkomst aan de therapeuten het archief 
gepresenteerd. Zowel het nieuwe fysieke archief (dvd’s, teksten en boeken) als het 
digitale archief.  
Voor alle archieven geldt dat we als Stichting in de toekomst aan therapeuten-
onderzoekers toegang kunnen geven. Daarvoor gaan wij nog een 
gebruikersovereenkomst opstellen. 
Na de inlogprocedure in het digitale archief (via 2stapsverificatie) hebben we in de 
presentatie laten zien dat je kunt zoeken op datum, soort cursus of lezing en op 
zoektermen. Uitgewerkte teksten kan je downloaden. En de video-opnames in mp4-
formaat bekijken. 
 
Hieronder zie je in een schermafbeelding wat dat digitale archief kan en hoe het eruit ziet.  

Hier is gezocht op de zoekterm ‘moederprincipe’.  
Daarbij kwam als ‘hit’ o.a. de TT1-cursus van 21-04-2018 naar voren (met als archiefnummer 537).  
De bijbehorende tekst staat er gedownload bij. En de mp4 (video) is gestart. 
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Balanstest 
Ook op het gebied van de balanstest hebben we fijne 
vooruitgang geboekt. We hebben van Hans Lington alle reeds 
bestaande versies van de balanstest gekregen.  
Deze versies worden nu omgebouwd naar een computerformat 
dat op elke computer kan ‘draaien’, namelijk HTML5. 
Als dat gebeurd is gaan Valerie van Burk en Rens Looij ermee 
werken, c.q. uitproberen. Ook bekijken we teksten en video’s die 
in het (digitale) archief hierover gaan en nu zijn ontsloten. 
Van daaruit kunnen we aan de slag om deze mooie test een 
groter bereik te geven. 
We houden jullie op de hoogte. 
 
Dimensieboek 
Frieda en Niek zijn ook in de komende weken aan de slag met het dimensieboek. 
 
Blijven jullie dit jaar ook weer bij ons en het werk van de stichting? 
In de komende jaren gaan we verder met het werk van de stichting: Niek’s 
gedachtegoed de wereld inbrengen. 
Voor zaken als het straks laten drukken van het dimensie-boek en het realiseren van 
de balanstest is veel geld nodig. 
Daarom hopen we dat jullie betrokken blijven bij het werk van de stichting en, nog 
lang, willen blijven doneren. 
 

De links naar de Spaanse sites 
De	uitgever:	http://www.editorialodeon.com/tienda/Catalog/show/el-codigo-emocional-de-la-enfermedad-454026 
Amazon:	https://www.amazon.es/C%C3%93DIGO-EMOCIONAL-ENFERMEDAD-Niek-Brouw/dp/8416847142 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Mim van der Meij, Frieda Drijver en Rens Looij 
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