Workshop Kosmos en DNA
Ervaar het heelal in jezelf

Een unieke en intensieve workshop van Peter Toonen waarin je wordt
meegenomen in de macro en de micro kosmos van de sterrenhemel om ons
heen en de cellen en DNA in ons.
Ervaar hoe kwantumfysica werkt en hoe wetenschap en spiritualiteit samen
komen in deze Nieuwe Tijd. Leer je sterrenafkomst kennen en daarmee jouw
plek op aarde in deze tijd van grote transformaties. Leer dat er nooit een
verschil is geweest is tussen jouw innerlijke beelden en de uiterlijke
werkelijkheid; ervaar hoe jij zowel schepsel als schepper bent in en van een
oneindige schepping.
Werkwijze:
Er zullen afbeeldingen getoond worden waarin je in tijd en ruimte op reis
genomen wordt langs en naar de planeten, sterren en sterrenstelsels tot in de
verste diepte van het heelal. Dit alles om te laten zien wat onze plek in tijd en
ruimte is in het grote geheel. En zo gaan we ook naar binnen in de wereld van
de cellen, atomen en ons DNA. Ook hier zullen we zien dat er op meer niveaus
en in meer dimensies een verband is tussen de verschijnselen in deze diepe
binnenwereld en jouw eigen leven als mens.
Na en naast het tonen van deze beelden, ga je via visualisatie technieken zelf
op sterrenreis om jouw sterrenafkomst terug te vinden en weer terug te halen
naar je eigen leven hier op aarde. Wat is jouw zielenweg hier? Wat wil(de) je
hier ook al weer doen?
En zo gaan we ook meditatief je eigen cellen en DNA in om daarin oude
onnodige patronen te ontdekken en te healen die nu in de weg zitten om je
eigen schepping te creëren.
We zijn zowel schepsel als schepper in en van de grote schepping. Wat ga jij
scheppen?
Bijgevoegd:
Uitgebreide handout met afbeeldingen en info over DNA en de kosmos, en met
de oefeningen in de workshop.

