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Activiteiten 2022 

Stichting Wereld van de Wijsheid kent naast diverse interne activiteiten ook meerdere 

activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn. Onderstaande een overzicht van voor ieder 

toegankelijke activiteiten. 

 

 

Theater Sjapoo 

Met de optredens van Theater Sjapoo wordt onder de noemer “Wat een hoed met je doet” door 

middel van sketches, voordrachten en liedjes onze manier van denken aan de kaak gesteld.  

In 2022 heeft er één optreden plaatsgevonden en  wel op 15 febr. bij OVO Angerlo. 

 

 

Themalezingen 

Dit betreft een nieuwe lesvorm. De lezingen staan in de vorm van geluidbestand op de website, 

YouTube en Instagram. 

 

 

Droomsessies 

Via een Zoomverbinding wordt elke maand via het vragenuurtje uitleg gegeven over wat de 

droom jou te zeggen heeft. Naast het vragenuurtje is er ook de mogelijkheid om via individuele 

sessies uitleg over dromen te krijgen. 

Het uiteindelijke doel is, dat je je eigen droomsymbolen, die voor een ieder uniek zijn, 

langzamerhand beter leert begrijpen. 

Op onderstaande data heeft een sessie plaatsgevonden: 

20 februari  17 juli 

20 maart 21 aug 

17 april 18 sept 

15 mei 16 okt 

19 juni 20 nov telkens van 14:00 tot 15:00 uur 

 

 

Open Gespreksbijeenkomsten 
Op een aantal plaatsen in het land worden door medewerkers open spirituele bijeenkomsten 

georganiseerd.  

Inzichten en ervaringen worden gedeeld en bezoekers maken kennis met de kijk van de 

Leraren van de Wereld van de Wijsheid op het menszijn en op levensvragen die je op weg naar 

een groter bewustzijn tegenkomt. Er is volop ruimte om vragen te stellen over de theorie en de 

praktijk van de lesstof. 

  

De Online-bijeenkomsten geven meer mensen de mogelijkheid om aan een OSB deel te nemen 

en deze zijn ook na de coronaperiode 1 x per maand gebleven. 

 



OSB Online 2022 
 

 Voor medewerkers Voor bezoekers 

Januari 12 18 

februari 7 15 

Maart 7 15 

April 4 19 

Mei 11 17 

Juni 8 28 

Juli 4  

Augustus   

September  20 

Oktober  18 

November  15 

December  20 

   
 

 
 

OSB op locatie 2022 

 

 Roermond Boxtel Rossum Paterswolde Leopoldsburg 
(België) 

      
Januari 10 11    
Februari 14 8 22   
Maart 14 8 22   
April 11 12 26 26  
Mei 9 10 24 24  
Juni 13 14 28 28  
Juli      
Augustus      
September 12 13 27 6 1 

Oktober 10 11 25 4 6 

November 14 8 11 1 3 

December 12 13  6  
      

 

  



 
 

Internationale groep 
De Internationale groep bestaat sinds 2022, waarin de diverse groepen werden opgeheven, 
feitelijk niet meer en houdt geen onderlinge bijeenkomsten meer. De externe activiteiten in de 
Morvan, een streek in het departement Nièvre van Frankrijk, worden georganiseerd door de 3 
medewerkers die daar wonen. Er wordt tweemaal in de maand een gespreksvoordracht 
gehouden, een in het Frans en een in het Nederlands. Hierbij wordt een thema op het gebied 
van bewustzijnsontwikkeling belicht en vervolgens kunnen de deelnemers hierover in gesprek 
gaan en onder meer via symbolenkaartjes naar hun eigen situatie kijken. We hebben dit jaar 
een nieuwe, extra locatie gevonden in Moulins-Engilbert waardoor ook weer nieuwe mensen 
naar de gespreksbijeenkomsten komen. 
Daarnaast wordt circa iedere maand een wandeling georganiseerd vanuit steeds een andere 
plek in de Morvan. De wandelingen bieden avontuur op kleine schaal, waarbij men vaak voor 
onverwachte keuzes komt te staan. Zo worden mensen op ongedwongen wijze met zichzelf en 
de andere groepsleden geconfronteerd.  
 

 

Externe activiteiten  Internationale groep 2022 

18 januari gespreksbijeenkomst FR Luzy 

1 februari gespreksbijeenkomst NL Luzy 

22 februari wandeling Lanty 

1 maart gespreksbijeenkomst NL Luzy 

3 april Gespreksbijeenkomst NL Les Ravelles 

3 mei gespreksbijeenkomst NL Luzy 

7 juni gespreksbijeenkomst NL Luzy 

4 oktober gespreksbijeenkomst NL Luzy 

15 november gespreksbijeenkomst FR Moulins-Engilbert 

 

 

 

Websites en aan St. Wereld van de Wijsheid gelinkte websites 
De volgende websites waren in 2022 dan wel in een deel van 2022 actief:  
- www.wereldvandewijsheid.nl 

- www.passage-school.nl 

- www.passage-schule.com 

- www.passage-school.com 

- www.mondedelasagesse.eu 

- www.heteigenpad.nl 

- www.alkracht.nl (domeinnaam) 

 

 

http://www.mondedelasagesse.eu/
http://www.alkracht.nl/

