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Lieve mensen, 
 

 
Met de allerbeste wensen voor 2010, voor jullie allemaal, blijft 2009 ons nog even achtervolgen middels 
Charles Darwin. 2009 was het jaar van Darwin. Een opmerkelijke lezing van Gerrit Teule op 27 januari 
met als onderwerp “Wat Darwin niet kon weten. Een reis naar de spirituele binnenkant van de evolutie”. 
Een mooi en veelzeggend onderwerp, en zo kunnen we 2009 achter ons te laten, om verder te reizen langs 
2010. Wellicht vanuit de binnenkant weer naar de buitenkant met “de Taal van het Licht”, Heilige 
Geometrie, en zandcirkels. Richard van Rijswijk presenteert 24 februari “de Taal van het Licht”. Of gaan 
we “Denken vanuit ons hart” met Marie Thérèse Lips op 24 maart, èn kunnen we mogelijk daarmee 
interpreteren wat geld en bezittingen voor ons betekenen of kunnen gaan betekenen. Op 28 april zullen 
we het horen van Rudolph Berger; Welk instrument kan geld worden bij de voorbereiding van de 
spirituele transformatie? Valt er tijdens deze reis misschien “winst” te halen uit het “Evangelie van Isis” 
naar het boek van Lauri Fransen? Wie weet, we laten het woord op 26 mei aan Lauri, onze laatste 
gastspreekster van het seizoen. Reizen jullie met ons mee, het genoegen is geheel aan onze kant, en we 
heten jullie weer graag van harte welkom op de lezingen.  
 
Liefs en van harte tot ziens! 
 
Froukje. 
 
 

   

 

  

                                                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 

De Nije Warf 

 
Alles is voor je klaar gelegd. 

Je pad ligt recht voor je. 
Soms is het onzichtbaar, maar het is er, 

Je weet misschien niet waarheen het gaat, 
maar je moet het volgen.   

Het is het pad dat naar de Schepper leidt. 
Het is het enige pad dat er is. 

 
Opperhoofd Leon Shenandoah 



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.  
•   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 2010 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 woensdag               spreker                                             thema  
 ------------------------------------------------------------------------------------------ 
27 januari               Gerrit Teule                                Wat Darwin niet kon weten. Een reis naar de spirituele          
                                                                                                     binnenkant van de evolutie. 
 
24 februari                                                Richard van Rijswijk              De Taal van het Licht.                               
 
24 maart                                                           Marie Thérèse Lips                  Denken vanuit ons hart. 
 
28 april                    Rudolph Berger                        Geld en bezittingen. Welk instrument kan geld worden     
                                                                                                     bij de voorbereiding van de spirituele transformatie?                                 
 
26 mei                       Laurie Fransen                           Het Evangelie van Isis. 
                                        



Omschrijving van de lezingen tot en Omschrijving van de lezingen tot en Omschrijving van de lezingen tot en Omschrijving van de lezingen tot en met mei.met mei.met mei.met mei.    
    
27 januari          Gerrit Teule 27 januari          Gerrit Teule 27 januari          Gerrit Teule 27 januari          Gerrit Teule ----    Wat Darwin niet kon weten. Een reis naar de spirituele binnenkant van de evolutie.Wat Darwin niet kon weten. Een reis naar de spirituele binnenkant van de evolutie.Wat Darwin niet kon weten. Een reis naar de spirituele binnenkant van de evolutie.Wat Darwin niet kon weten. Een reis naar de spirituele binnenkant van de evolutie. 
 
Darwin beschreef na een lange wereldreis op overtuigende wijze de evolutie van natuurlijke vormen. Na zijn 
dood kwamen veel nieuwe gedachten naar voren: relativiteit, kwantumnatuurkunde, de oerknal en de evolutie van 
het bewustzijn. De eonenhypothese, gepubliceerd door de fysicus Jean Charon, beschrijft deze bewustzijnsevolutie 
glashelder en tot in de kleinste natuurkundige details. De wil om tot bewustzijn te komen, verborgen in alle materie, 
stuwt deze evolutie voor zich uit. Het boek van Gerrit Teule gaat diep in op de weergaloze gedetailleerdheid, 
snelheid en precisie van de interacties tussen geest en lichaam, gebruikmakend van alle mogelijkheden van de 
elekromagnetische kracht en non-lokale communicatie via een imaginaire ruimtedimensie. Dit verhaal kan het 
traditionele scheppingsgeloof verzoenen met de evolutietheorie, want het gaat over véél meer dan uitsluitend 
materiële aspecten.  
Het boek “Wat Darwin niet kon weten” is voortgekomen uit de visies van drie grote onderzoekers van het 
evolutieproces, de Britse natuuronderzoeker Charles Darwin (1809-1882), de Franse paleontoloog en priester 
Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955) en de Franse fysicus en informaticus Jean Charon (1920-1998). Alle drie 
leverden ze ieder voor zich een unieke en originele bijdrage aan het evolutiedebat. Darwin kwam bij zijn onder-
zoekingen tot de conclusie, dat de evolutie van de levende soorten het gevolg moest zijn van twee oorzaken: de 
spontaan optredende, toevallige mutaties en de natuurlijke selectie (the struggle for life). De oorsprong van het 
leven heeft hij buiten beschouwing gelaten, want dat was niet het onderwerp van zijn beroemde boek On the origin 
of Species. Volgens de na hem komende neo-darwinisten kent deze evolutie geen richting en geen doel; ook de 
evolutie van de geest en het bewustzijn past niet goed in hun theorie. Teilhard de Chardin constateerde bij zijn 
paleontologische onderzoekingen, dat er in de evolutie wel degelijk een herkenbare richting aanwezig is. Deze 
richting is de steeds toenemende complexiteit en orde, die op dit moment en op deze aarde is uitgemond in de 
zelfbewuste mens, een wezen met een extreme complexiteit. Hij schrijft daarover: Het leven diversifieert zich niet in 
het wilde weg, in alle richtingen. Integendeel, het vertoont een absolute ontwikkelingsrichting naar de waarden 
van groeiend bewustzijn; en op deze hoofdas is de mens de meest ontwikkelde term die wij kennen. Charon heeft 
een belangrijke en originele bijdrage geleverd aan de kwantumnatuurkundige visie op deze bewustzijnsevolutie. 
Hij introduceerde het begrip psychomaterie en ontwikkelde een theorie die we het beste kunnen aanduiden als 
een kwantumnatuurkunde van de geest. Deze drie pioniers liepen met hun gedachten tegen een muur van onbegrip 
op, van wetenschappelijke zijde, kerkelijke zijde, of beide. Omdat Teilhard en Charon in het afgelopen Darwinjaar 
allebei sterk onderbelicht werden ten gunste van het puur materialistische en (veelal atheïstische) neo-darwinisme, 
lijkt de tijd gekomen om hun zienswijze nog eens duidelijk in de schijnwerper te zetten met de volle nadruk op de 
bewustzijnsevolutie. Hun beider visie wacht al enkele decennia op herontdekking. In het boek komen de gedachten 
van deze drie onderzoekers, aangevuld met recente gedachten, bij elkaar in een consistente en holistische visie. 
Gerrit Teule 1942 Opleiding Werktuigbouwkunde, enige tijd kunstacademie en propedeuse pedagogiek. Vanaf 
1968 computerdeskundige bij de internationale firma IBM. Kunstmatige intelligentie, de elektromagnetische 
kracht en de toepassing daarvan in het dagelijkse leven, in de evolutie van alles wat leeft en groeit, en hun bijdrage 
aan de bewustwording van de mens is sindsdien het onderwerp van zijn interesse. In 1990 publiceerde hij zijn eerste 
boek over dit onderwerp, getiteld “De eeuwige dans”. Het boek ging over de eeuwigdurende dans van de 
elektronen, die met hun onophoudelijke activiteit dit heelal en onszelf in vorm en in leven houden. Zijn boek 
“Chaos en liefde” (2000) breidde dit onderwerp verder uit. Hij verbond zich aan  de Nederlandse ”Stichting 
Teilhard de Chardin”, omdat de Franse priester en paleontoloog Pierre Teilhard de Chardin, in combinatie met 
andere wetenschappers zoals de Franse fysicus Jean E. Charon, over de evolutie en de elektromagnetische kracht 
bijzondere dingen te vertellen hebben. Gerrit Teule publiceerde tientallen artikelen over de onderwerpen 
lichaam/geest, evolutie van het bewustzijn, elektromagnetische straling en gezondheid, in diverse bladen: Gamma, 
Bres, Educare, Frontier Magazine, Mens en Wetenschap, Automatiseringsgids, en op internet. Daarnaast vertaalde 
hij het boek `Elektromagnetism and the Sacred`, van de Amerikaanse kernfysicus en theoloog Lawrence W. Fagg. 
Boeken: 1. “De Eeuwige Dans, de kern van geest, leven en evolutie” 2. “GSM straling, nieuwe feiten en inzichten” 3. 
“GSM straling en de grondwettelijke onaantastbaarheid van ons lichaam” 4. “De Elektromagnetische Mens, over de 
evolutie van ons bewustzijn” 5,. “Elektrosmog – de verborgen vervuiler, over de negatieve effecten van GSM, UMTS 
en andere draadloze communicatie” 6. “Spetters uit de Oerknal, de verbondenheid van de ziel in een ecologisch 
wereldbeeld”. 7. Vertaling: “Op de grens tussen geest en stof, Elektromagnetisme en het Heilige”, Lawrence Fagg. 8. 
“Wat Darwin niet kon weten, een reis naar de spirituele binnenkant van de evolutie”  Site adres: 
www.elektromagnetischekracht.nl 
 



24 februari          Richard van Rij24 februari          Richard van Rij24 februari          Richard van Rij24 februari          Richard van Rijswijk swijk swijk swijk ---- De Taal van Licht (Zandcirkels en Heilige Geometrie) De Taal van Licht (Zandcirkels en Heilige Geometrie) De Taal van Licht (Zandcirkels en Heilige Geometrie) De Taal van Licht (Zandcirkels en Heilige Geometrie)    
 
Een nieuwe vormgegeven presentatie/lezing van de auteur (Richard van Rijswijk) van het boek 'de Taal van het 
Licht' (Ankh-Hermes mei 2009). Een bijzondere beleving vol informatie over de diepere betekenis van de Heilige 
Geometrie, 'de Taal van het Licht' en de werking daarvan. De lezing komt voort uit de inhoud van het gelijknamige 
boek, maar daarnaast komt ook de allerlaatste informatie aan bod. Uiteraard ontbreken de zandcirkels ook niet 
tijdens deze presentatie. Door een unieke samenwerking met de muziekmakers van de HiFi-Mysteryschool uit 
Amsterdam is deze presentatie naar een zeer hoog energetisch niveau getild. De parallel lopende frequenties tussen 
beeld, tekst en hierop speciaal ontworpen muziek maakt het mogelijk om de hogere frequenties van de Heilige 
Geometrie en de daarbij behorende informatie tijdens de presentatie te ervaren en te integreren! Mensen die de 
lezing al eens hebben meegemaakt spreken over een enorme boost van energie waarin veel bruikbare informatie 
voor deze tijd ligt opgeslagen! "De informatie van die hogere frequenties raakte me zo diep, terwijl ik toch zo geaard 
en bewust van alles bleef! Zo iets directs heb ik nog niet eerder zo bewust en helder ervaren!" Aldus iemand die de 
presentatie heeft ervaren. Je zult tijdens de lezing dan ook gaan ervaren dat geometrie werkelijk kan spreken!  
 
De vergeten ´Taal van het Licht´ komt in dit unieke boek door middel van geometrische patronen op beeldende 
wijze naar voren. Deze oeroude universele vorm van communicatie is de basis voor energie- en informatie-
uitwisseling tussen de zichtbare en de onzichtbare werelden. Deze Taal is gebaseerd op het principe dat het 
universum één groot ´muziekstuk´ is, ontstaan uit één oerbron. De uitleg van de Heilige Geometrie (Taal van het 
Licht) en de zandcirkels werd de auteur aangereikt door zijn Arcturiaanse gids Cleo. De in woord en beeld vervatte 
informatie uit dat ene, onuitputtelijke en trillende energieveld zal dan ook op een hoger bewustzijn met je gaan 
communiceren. Het boek (ruim 150 pag.) is volledig full colour geïllustreerd met prachtige afbeeldingen van 
geometrische codes en zandcirkels.  
 
De auteur: Richard van RijswijkDe auteur: Richard van RijswijkDe auteur: Richard van RijswijkDe auteur: Richard van Rijswijk geboren op 14-06-1975 te Rotterdam, is op jonge leeftijd al in aanraking gekomen 
met het Spirituele. Zijn pad bracht hem via verschillende tussenstations bij het bestuderen van de Heilige 
Geometrie. Later zouden de zandcirkels zijn pad kruisen waardoor hij nog dieper in de kennis van de 'Taal van het 
Licht'werdingewijd.Meerinfo:www.detaalvanhetlicht.nl 
 
24 maart          Marie Thérèse Lips 24 maart          Marie Thérèse Lips 24 maart          Marie Thérèse Lips 24 maart          Marie Thérèse Lips ---- Denken vanuit je hart      Denken vanuit je hart      Denken vanuit je hart      Denken vanuit je hart         
 
Is denken alleen voorbehouden aan het verstand of heeft het hart ook een heel eigen, zeer intelligente en misschien 
wijzere manier van denken? In 'Denken vanuit je hart' wordt uitgelegd wat de oorsprong is van gedachten van ons 
hart en hoeveel meer kracht ze bezitten dan de gedachten van ons verstand. Het kunnen orkanen zijn of grenzeloze, 
eeuwige golven van liefde.  
 
Wat is de invloed van negatieve gedachten op onszelf en de ander, hoe beïnvloedt je je eigen realiteit, hoe open je 
je hart, wat gebeurt er als wij ons hart openen, hoe kom je bij je eigen zachtheid en vreugde. 
Via voorbeelden in het boek en korte oefeningen ervaar je hoe je deze bron, je eigen hart, kunt aanboren, wat je met 
deze kracht kunt doen en wat de prettige gevolgen zijn: vermindering van angst, meer zelfvertrouwen en innerlijke 
rust, vrijheid en vreugde. 
 

Bewust contact leren maken met de Bewust contact leren maken met de Bewust contact leren maken met de Bewust contact leren maken met de intelligentie van je eigen hart.intelligentie van je eigen hart.intelligentie van je eigen hart.intelligentie van je eigen hart.    
    

MarieMarieMarieMarie----Thérèse LipsThérèse LipsThérèse LipsThérèse Lips heeft in Grenoble Frans gestudeerd. Daarna studeerde ze enkele 
jaren psychologie in Knoxville, Tenessee, VS. Sinds 1992 heeft ze een eigen praktijk voor 
psychotherapie, waarin psychologie gecombineerd wordt met helder horen, zien, voelen 
en weten. Sinds 1996 beoefent ze E.M.D.R. (Eye Movement Desensitization and 
Reprocessing) en is lid van de E.M.D.R. Vereniging Nederland. Ze geeft workshops met 
een combinatie van meditatie en intuïtieve waarneming.    
 
 
 
    

    
    



28 april          Rudolph Berger 28 april          Rudolph Berger 28 april          Rudolph Berger 28 april          Rudolph Berger ---- Geld en bezittingen. Geld en bezittingen. Geld en bezittingen. Geld en bezittingen.    
    
Welk instrument kan geld worden bij de voorbereiding van de    spirituele transformatie?Welk instrument kan geld worden bij de voorbereiding van de    spirituele transformatie?Welk instrument kan geld worden bij de voorbereiding van de    spirituele transformatie?Welk instrument kan geld worden bij de voorbereiding van de    spirituele transformatie? 
 
De mens kent de occulte betekenis van geld niet, maar toch is het één van de grootste tests voor diegenen die naar 
het Pad van Verlichting streeft.  
 
Alleen degene die niets  voor zichzelf wenst, kan een goed ontvanger van Gods Rijkdommen zijn en daarbij ook de 
ware “Schatkistbewaarder” en “Verdeler van de rijkdommen” zijn. 
Daar waar rijkdommen zich daarentegenDaar waar rijkdommen zich daarentegenDaar waar rijkdommen zich daarentegenDaar waar rijkdommen zich daarentegen opstapelen, zal ellende en zorg ontstaan. opstapelen, zal ellende en zorg ontstaan. opstapelen, zal ellende en zorg ontstaan. opstapelen, zal ellende en zorg ontstaan.    
Geld zal moeten stromen, maar voor welk doel? 
 
Hoe komt het dat er zo’n wanverhouding is ontstaan in de verdeling van geld over de hele wereld? Hoe komt het 
dat slechts een klein percentage van de mensheid het grootste deel van de wereld bezit? 
En hoe komt het dat er zoveel misverstanden is ontstaan over solidariteit? 
Vele vragen die vele wijsgerige antwoorden kennen. In dit thema worden fundamentele antwoorden gegeven die 
duidelijk maken waar de mens staat en wat zijn keerpunt is. 
 
Welk instrument kan geld worden bij de voorbereiding van de spirituele transformatie? 
Kan geld voor Goddelijke Doeleinden worden gebruikt? 
Rijke mensen en filantropen zullen langzamerhand hun strikt filantropische gedachtegangen zien veranderen in 
één van spiritueel Inzicht in de wereldbehoeftes en in de aanspraken van de Christus op het financieel reservoir in 
de wereld.  
Hoe kan dit gebeuren? 
 
De liefde voor het geld is de wortel van alle kwaad. Hoewel het kwaad allerlei wegen zoekt om de komst van het 
Licht af te zwakken, zijn er momenteel genoeg bewusten aanwezig om dit gezamenlijk te weerstaan. Tenminste als ze 
het willen. 
 
Geld is de consolidatie van liefde en de levende Goddelijke energie. 
Hoe groter de Liefde, hoe vrijer en gemakkelijker het kan binnenstromen. 
Diegenen die hierover nadenken werken al meteen met de energie van Liefde, niet met die van begeerte. Als je 
hierover nadenkt of mediteert, zul je de weg die voor je opduikt steeds helderder zien. 
 
    
26 mei          Lauri Frans26 mei          Lauri Frans26 mei          Lauri Frans26 mei          Lauri Fransen en en en ---- Het Evangelie van Isis Het Evangelie van Isis Het Evangelie van Isis Het Evangelie van Isis    
 
Het verhaal van Jezus behelst een mysteriereligie van Joodse oorsprong, ontstaan in de Egyptische stad Alexandrië 
en bevat codewoorden die de gewijde tantrische riten van Isis en Osiris onthullen. Riten die hun oorsprong vonden 
in de prehistorie, toen de mens nog leefde in innige verbondenheid met de natuur en waarin God een vrouw was. De 
eerste christenen waren gnostici, die oprecht op zoek waren naar een herwaardering van het vrouwelijke. Vanuit 
een diepgaande belangstelling voor de geschiedenis van de vrouw en het vrouwelijke is Lauri Fransen op zoek 
gegaan naar de werkelijke wortels van het christendom. Aan de hand van archeologisch materiaal en mythen over 
godinnen wordt beschreven hoe de rol van het vrouwelijke in de loop van de tijd veranderde.  

Lauri Fransen: Lauri Fransen: Lauri Fransen: Lauri Fransen: Tijdens het schrijven merkte ik dat ik steeds weer buiten mijn eigen denkkaders moest treden om te 
begrijpen hoe de vroegere mens leefde in een partnerschapssamenleving.... Denkkaders, die, besefte ik, inherent zijn 
aan onze patriarchale cultuur. Die cultuur heeft ons geleerd dat aarde, lichamelijkheid, vrouwelijkheid, intuïtie en 
seksualiteit een lagere waarde hebben dan hemel, geest, mannelijkheid, logos en rationaliteit. Dat is immers hoger, 
beter? Natuurlijk kunnen we daar nu wel doorheen kijken, denken we. Ik ontdekte echter dat deze zogenaamde 
waarden nog een stevige, vaak onbewuste, greep op ons hebben. Het evangelie van Isis is dan ook vooral bedoeld 
om ons denken op een ander spoor te zetten. Ik zeg niet dat wat ik schrijf de absolute waarheid is. Maar wat we 
gedurende 5000 jaar patriarchaat geleerd hebben is zéker niet de absolute waarheid; het is zelfs een zware 
vertekening van onze geschiedenis. Dit is een boek over de historie van onze spiritualiteit, van god als vrouw naar 
god als man en wat dat met ons gedaan heeft. Niet alleen met vrouwen, maar zeker ook met mannen. En daarmee 
met de verhouding tussen het vrouwelijke en mannelijke in de westerse ‘beschaving’. Naar ik hoop is dit boek een 



aanzet om over deze dingen na te denken; om ánders te denken, voorbij de conditionering. Het Evangelie van Isis is 
geen gecahnneld werk maar berust volledig op wetenschappelijke informatie. 
Lauri FransenLauri FransenLauri FransenLauri Fransen, 1946, beoefende 15 jaar het vak van onderwijzeres maar kwam tot de conclusie om liever van 
binnenuit les te geven, dan vanuit leerboekjes. Een zoektocht naar een diepere en innerlijke werkelijkheid begon. 
Ze heeft een eigen methode gecreëerd voor het werken met het innerlijke kind, is auteur, Reiki-Master, geeft 
individuele channelingtrainingen en coaching en heeft trainingen gevolgd in Innerlijk Sjamanisme. 
 

 

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

Stichting Innerlijk Besef te Assen                                                    Stichting De Cirkel te Steenwijk       
Info: Henk Koops, tel: 0592-65 66 10                                            Info: Carla v.d.Veen, tel: 0521-36 12 27                 
Email: info@innerlijk-besef.nl                                                            Email: decirkelsteenwijk@gmail.com 
Website: www.innerlijk-besef.nl                                                       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 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Geluk en tevredenheid is de weg waarlangs we reizen, 
 niet de bestemming. 

                                         
                                                                                                                                                                  Keltisch spreekwoord 


