VERDIEPINGSDAG
n.a.v. lezing en boek Opgesloten in een piramide
door Peter Toonen
Inhoud van het het boek en de lezing:
Overal op Aarde zijn maatschappelijke piramidestructuren ontstaan met slechts enkele mensen aan de top: een
machtsstructuur die ieder mens tot slaaf lijkt te maken.
In zijn nieuwe boek met de bovenstaande titel, laat Peter Toonen zien hoe in de afgelopen 13.000 jaar (dus na de IJstijd)
niet een dierlijke survival of the fittest, maar bepaalde religieuze en buitenaardse impulsen de aanzet gaven tot het vestigen
van landbouw, veeteelt, vaste nederzettingen en op de duur steden en staten die steeds groter en machtiger werden.
Rond 2012 werden steeds meer mensen ervan bewust dat er op Aarde hyperdimensionele krachten werkzaam zijn die de
mensheid gevangen willen houden in een een kunstmatig geschapen veld dat we kennen als de controle-Matrix.
Hoe ziet die Matrix eruit? Wat zijn de krachten hierachter en wat was en is hiervan de bedoeling?
We kunnen nu naar een open cirkel van gelijkheid en transparantie, van top-down naar bottom-up: collectieve en
coöperatieve organisaties waarin geluisterd wordt naar intuïtie en gehandeld wordt vanuit het hart. Hoe zou dat er uitzien?
Of zijn we verslaafd aan oude patronen, zoals die waarin anderen 'boven ons' alles voor ons regelen?
Peter wil vooral ook praktische tips aanreiken over hoe om te gaan met deze tijd van transitie. Naast zijn grote feitenkennis
put hij daarbij ook uit zijn ervaringen als coach en docent en uit zijn eigen dagelijkse leven dat verder reikt dan de
dagelijkse 'realiteit'.

Inhoud van de verdiepingsdag:
Een dag waarin we dieper ingaan op de in de lezing beschreven krachten die onze
planeet gevangen houden: het kunstmatige veld dat we kennen als de controle-matrix,
kortweg de Matrix genoemd.
Niet alleen gaan we zien hoe diep deze matrix ingrijpt in ons dagelijkse leven, maar vooral
ook hoe we ons ervan kunnen bevrijden.
Wat we de ‘werkelijkheid’ noemen is hoe jij en ik deze waarnemen. Hoewel een indeling
in een wereld 'buiten' ons en een wereld 'in' ons een kunstmatige scheiding is, is de dag
om praktische redenen in twee items verdeeld: de macrowereld en de microwereld.
Beide modules worden op deze verdiepingsdag afgesloten met ervaringsgerichte
oefeningen over hoe jij de geboden onderwerpen waarneemt en hoe jij er mee wilt
werken. We zijn naast schepsels ook scheppers op Aarde. Wat wil je scheppen en hoe?
- 10:00 – 13:00 uur:
Macro
In de ochtend bekijken we tot in details de herkomst van deze krachten en hoe ze in de
loop van duizenden jaren de menselijke geschiedenis hebben bepaald.
Sleutelwoorden: buitenaards, meta- en multidimensionaal leven, piramidale samenleving,
verstedelijking, mythen, religie, geldsystemen en materieel bezit als machtsmiddel of als
liefdevolle scheppingsmogelijkheid.
- 14:00 – 17:30 uur:
Micro
In de middag onderzoeken we hoe deze krachten kunnen werken in ons dagelijkse leven
op het persoonlijke vlak: werk, relaties, gezondheid, enzovoort.
Sleutelwoorden: psychopaten, robotisering, verslaving, 'sheeple' versus 'het zwarte
schaap', samenwerking, bewustzijnsgroei, je eigen kracht aanwenden (van en met liefde).
- Datum: zaterdag 17 november 2018
- Locatie: De Wisdome, Geurinkstraat 5a, Silvolde
- Kosten/betaling: € 85,00 (incl. koffie, thee en lunch)
- Aanmelden: 06 – 471 409 31 (Hans vd Hurk) of: hansvdhurk@planet.nl

