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Beste Donateur,
“In elke nieuwe fase van je leven kom je je verleden tegen.
Maar wie kent zijn verleden tussen conceptie en +/- 3 jaar?
Niemand toch?! Dus het enige wat je kunt doen, is dat deel van
het verleden achteraf begrijpen. Een brug tussen nu en toen
overgaan.”
Bovenstaande is een citaat uit Niek Brouw zijn laatste cursus.
Geciteerd in de hoop dat jij er ook wat aan hebt. Zeker als je
een brug tegenkomt zoals hiernaast en je je rot schrikt.
Gelukkig zijn er ook fijnere bruggen.
Zie bijvoorbeeld die in het stukje over de ontmoeting met Anna
Verwaal. Die brug bestaat echt in Japan!

Ontmoeting met Anna Verwaal
Op een bijzondere zaterdag een paar weken geleden hebben wij een ontmoeting
gehad met Anna Verwaal, samen met Hanneke en Marjan van Vitaal en met Niek en
Martine.
Die ontmoeting is ontstaan toen Marjan en Hanneke bij Anna een bijscholingscursus
bij Anna Verwaal hebben gevolgd. Zij kwamen te spreken over de overeenkomsten
tussen Anna’s werk en dat van Niek. Niek heeft ‘Verbergen doet alleen een dief’
geschreven over de invloed van de baarmoedertijd, zoals de ondertitel weergeeft:
‘De geheimen van de ongeboren baby en het onbewuste kind’.
Anna is ook al jaren internationaal een vooraanstaand spreker over zwangerschap en
geboorte en de invloed ervan op het kind. Voor verder lezen op haar website ‘From
Womb To World’, klik op deze link. In de programmareeks ‘De Verwondering’ is er
ook een uitzending gewijd aan Anna. Klik hier om deze uitzending te bekijken.
We hebben op die dag op een
mooie manier uitgewisseld over
elkaars werk.
In aansluiting op bovenstaande
kunnen we nog aan jullie
doorgeven dat de film ‘In Utero.
It’s where we all begin’ nu op
Dvd te verkrijgen is, via deze
link. De film geeft een mooi
gefilmd beeld van de periode
die wij allemaal hebben meegemaakt in de baarmoeder.
Op onze website niekbrouw.nl staat een YouTube-filmpje over In Utero en een
TED x van Anna Verwaal. Klik op deze link naar de pagina.
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Balanstest
In de afgelopen tijd hebben Valerie van Burk en Rens kunnen
werken aan de balanstest. We hebben nu een online-versie
gerealiseerd, welke we aan het uitproberen zijn.
We hebben onder andere gestudeerd op de impact van de
kleuren, de verschillende manieren om de test in te zetten
voor de gezondheid en het welzijn van de mens en hoe je de
ik-eigen samenstelling van de input kunt vinden.
Ook met de meer technische optimalisatie van de test zijn we
bezig geweest: de optimale grootte van de kleurstroken op
diverse apparaten (desktop, tablet, telefoon) of de opslag van
de testgegevens in die digitale omgeving.

Dimensieboek

Inmiddels is Mim actief betrokken geraakt bij
het werken aan het dimensie-boek. Zij en
Frieda hebben Dvd’s met dimensie-materiaal
uit het archief geselecteerd, waaruit zij
inhoudelijk gaan putten voor het boek.

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