VERDIEPINGSDAG
n.a.v. lezing en boek Opgesloten in een piramide
door Peter Toonen
– Datum:
– Tijden:
– Locatie:
– Kosten/betaling:
– Aanmelden:
– Deelname:

zaterdag 21 november 2020
10:00 – 17:00 uur (uitloop mogelijk, welkom vanaf 9:30 uur)
Proeflokalen, Vispoortplein 16, 7201ET, Zutphen
80 euro, inclusief lunch
via Jan Baur: jan.baur.141@gmail.com
ieder die hierin geïnteresseerd is

De Proeflokalen zijn goed te bereiken vanaf station, lopend, en auto. Parkeerplaatsen zijn aanwezig
en gratis, ingang aan de Martinetsingel, pal naast de rechtbank.
Een dag waarin we dieper ingaan op de in het boek beschreven krachten die onze planeet gevangen houden: het
kunstmatige veld dat we kennen als de controle-matrix, kortweg de Matrix genoemd, en hoe wij ons hiervan
kunnen bevrijden.
Wat we de ‘werkelijkheid’ noemen is hoe jij en ik deze waarnemen. Naast het delen van praktische tips en
informatie zal er gewerkt worden met ervaringsgerichte oefeningen.
Thema van deze derde verdiepingsdag in Zutphen is 'contact met de natuur'.
We gaan contact maken met de natuurwezens, in het bijzonder die van de planten omdat zij altijd buiten het
matrixveld hebben bestaan en ons kunnen helpen hieraan te herinneren.
En we maken contact met de natuur in onszelf via ons (fysieke) lichaam om zo ons immuunsysteem (de
natuurkracht in onszelf) te versterken en ons lichaam actief te beschermen tegen negatieve en onnatuurlijke
krachten zoals die van 5G.
Een klein deel van de dag zal zich in de buitenlucht (in de natuur) afspelen.

Peter Toonen
Peter (1958), coach, inspirator, verteller en schrijver van negen boeken en vele artikelen vooral over de Maya
kalenders, wil het onzichtbare zichtbaar maken in en om ons heen. Al meer dan twintig jaar verschijnen van hem
regelmatig publicaties en columns en interviews met hem in diverse tijdschriften (o.a. Libelle, Elegance, de Telegraaf,
de Volkskrant, NRC, Onkruid, Ode, Spiegelbeeld, ParaVisie) over deze en andere onderwerpen. In 2007 heeft hij de
opleiding Energetisch Coach opgezet, die later is omgedoopt tot de Bewustzijnscoach opleiding, waar hij nog steeds
hoofdtrainer is, momenteel in Utrecht en Roosendaal.
In 2003 won hij de Frontier Award voor zijn grensverleggende werk op het gebied van wetenschap en spiritualiteit. Via
landelijke radio en tv (RTL, TROS, VARA, NOS, NRCV, KRO, etc.) werd hij bekend als '2012 deskundige'. Zijn motto is Hou
het simpel. Maar ook: De enige werkelijke groei is die van bewustzijn. Peter's websites:
https://natuurlijketijdblog.wordpress.com/ en www.mayatijd.nl en www.peter-toonen.nl

