VERDIEPINGSDAG
n.a.v. boek Opgesloten in een piramide
door Peter Toonen
Een dag waarin we 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.
Niet alleen gaan we zien hoe diep deze matrix ingrijpt in ons dagelijkse leven, maar 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?
- MACRO 10:30 – 13:30 uur:
In de ochtend bespreken 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.
(- Lunchpauze)
- MICRO 14:00 – 17:30 uur:
In de middag onderzoeken we hoe deze krachten kunnen werken in ons dagelijkse leven op
het persoonlijke vlak: werk, relaties, gezondheid, enzovoort.
Sleutelwoorden:
psychopaten herkennen, robotisering, 'sheeple' versus 'het zwarte schaap', van hoofd naar
hart, samenwerking, bewustzijnsgroei.
Werkwijzen:
verhalen delen, geleide meditaties, stilte wandeling, ademhalingsoefeningen
- Datum: Zaterdag 15 juni a.s. /aanvang 10.30 uur tot 17.30 uur
- Locatie: Markehuus/ Scharmbarg 35/ Assen
- Kosten : 70 euro incl. koffiie/thee/water iets lekkers en soep in de lunchpauze.
Opgave en betaling vooraf verplicht voor 13 juni a.s.
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