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Nieuwsbrief nr. 8, november 2014
Lieve mensen,
Ascentie gaat over het verheffen, het balanceren en harmoniseren van onze trillingspatronen. Zoals ik in
vorige artikelen al schreef, worden wij (en de aarde) opgetild naar een hoger bewustzijn. Dit is nogal een
proces als je er goed over nadenkt. Want alles wat in ons niet in harmonie is en niet past bij een hartgedragen bewustzijn, zal in beweging komen zodat we het kunnen loslaten. Eeuwen hebben we dat kunnen vasthouden, nu lukt dat niet meer. Ons lichaam zal zich op alle lagen in alles de Eenheid willen gaan herinneren.
Gelukkig gaat dit stapje voor stapje, naar wat we aankunnen. Onze denkbeelden, gedachtepatronen, ‘zekerheden’ en ‘waarheden’ worden genoodzaakt zich te voegen naar het Hoogste goed. Crisis, chaos en verwarring in deze ogenschijnlijke wanorde zijn nodig om een nieuwe, lichtere waarheid te kunnen scheppen. Alles in ons dat niet in overeenstemming is met die hogere trillingsfrequentie van licht en liefde moet er aan
geloven. De fysieke klachten die kunnen ontstaan onder invloed van deze energieën zijn divers. Ze variëren
van duizeligheid, oorsuizen, hartkloppingen, vergeetachtigheid, tot lang aanhoudende klachten van de luchtwegen,
spijsvertering, ontstekingen. En ook ernstige ziektes lijken nu meer voor te komen dan ooit.
Ook worden we niet gespaard op mentaal en emotioneel gebied. Onze organen krijgen het zwaar te verduren door de enorme stroom van energetische toxines, want lichaam en geest kun je niet van elkaar scheiden, ze zijn één. Dus alles wat op dit moment diep van binnen op mentaal/emotioneel/spiritueel gebied bij
jou wordt aangeraakt (losgetrild), zal door je fysieke lichaamsorganen moeten worden verwerkt en losgelaten.
De plek in je lichaam waar pijn of ongemak zich manifesteert, is voor jou een aanwijzing voor hetgeen in
jou om aandacht, erkenning en heling vraagt. Misschien zijn er in het verleden keer op keer van deze signaaltjes geweest zonder dat je ze kon begrijpen. De signalen zullen nu dermate sterk worden dat je er niet
meer om heen kunt. Zelfs wanneer je denkt de boodschap begrepen te hebben, lijkt het betreffende thema
zich te herhalen. Dit biedt je de gelegenheid om de betekenis in al zijn volheid te begrijpen en dit nieuwe
bewustzijn dieper in je cellen te brengen.
De oorzaak van de disbalans in je lichaam is ten diepste een verkeerde (onbewuste) gedachte over wie je in wezen bent.
Fysieke pijn in het heden kan gerelateerd zijn aan iets uit een ver verleden. Hoewel je er niet naar op zoek
hoeft te gaan, kan het zijn dat het wel in je bewustzijn komt. Je zult niet de eerste of de enige zijn die nu
plotseling herinneringen krijgt aan Atlantis, Egypte of andere levens. Doordat je bewustzijnsveld zich verruimt, vang je gemakkelijk informatie uit andere (tijds)dimensies op. Alles wat zich bij je aandient, mag je in
liefde opnemen in het bewustzijn van wie je NU bent. Want daar gaat het hele ascentieproces over: Liefde voelen
voor alle aspecten van je ziel, licht én donker. En daarom worden je diepste pijn en je diepste angsten in je bewustzijn gebracht, zodat je ook deze delen kunt helen in je zelf en je ziel als het ware een beetje lichter kan
worden. Voorwaarde is een verbinding met je hoger weten, je Hoger Zelf, dat deel uit maakt van een hogere
frequentie van Licht. En een onvoorwaardelijke houding, een open hart en een vertrouwen dat je geholpen
1

wordt. Zolang je nog in angst, controle en vasthouden zit, kun je niet bij dit ‘hogere weten’ en blijf je in
pijn en vertwijfeling hangen. Blijf je focussen op het Licht in je, het Licht dat je bent. Dit is het belangrijkste.
In het boek “Van Geest tot Lichaam, Spirituele anatomie en fysiologie” wordt uitgelegd hoe wij heden ten dage
fysieke symptomen kunnen krijgen van pijn uit een ver verleden.“…De stofwisselingswerkzaamheid van de
lever kan worden gezien als de stoffelijke neerslag van het transformatieproces in het onderbewustzijn, in onze ziel.
Het zieleproces weerspiegelt zich en werkt zich uit in het lichamelijke proces. Zoals in de lever voortdurend via het
bloed informatie vanuit het lichaam binnenkomt en daar allerlei processen in gang zet, zo bereiken vanuit de persoonlijkheid voortdurend prikkels het onderbewustzijn, die daar reacties oproepen. De lever is de poort voor deze reactieimpulsen vanuit het onderbewustzijn naar het lichaam toe. Fysiek reageert de lever hierop, wat invloed heeft op het
bloed dat door de lever stroomt en vervolgens worden de hiermee corresponderende onderbewustzijnstrillingen in het
bloed aangeraakt. Het bloed vervoert dan de reactie op deze informatie door het lichaam, zowel op etherisch als fysiek
niveau. Het lichaam kan dan in zijn totaliteit hierop reageren. De voornaamste reactie als totaalbeeld is de verandering van de (levensenergie). Dit zien we vooral in de zuurstofvoorziening door het bloed...”
Dat emoties onze organen beïnvloeden is inmiddels ook vanuit wetenschappelijke hoek bewezen. Candace A.
Pert legt in haar boek “Je Go(e)d voelen” uit hoe dit in zijn werk gaat. Ze vertelt over informatie die onze cellen voortdurend ontvangen uit onze binnenwereld en de buitenwereld, middels onze gedachten en emoties
en hoe die cellen daarop reageren. Ontdekkingen onder de microscoop.
Wordt er in jou diepe pijn aangeraakt, voel er liefde voor. Zelfs al je iets tegenkomt in jezelf dat je liever
niet wilt zien, voel er liefde voor. Besef dat dit ten diepste is voortgekomen uit een verkeerde (onbewuste)
gedachte over wie je in wezen bent.
Een gedachte – een gevoel – een ervaren – een weten – een doorvoelen dat je niets dan Liefde BENt; uit het
één vloeit het andere voort.
In liefde,
©Tineke
www.praktijknatuurlijkbewust.nl

Boekenmarkt
Op dinsdag 2 december 2014 organiseren wij weer een boekenmarkt ten bate van de Stichting Lindenhof
van Marcel en Marijke Messing. Wilt u het werk van die stichting steunen met de opbrengst van uw spiritueel-esoterische boeken die u ‘uit’ heeft? Dan kunt u die op de volgende manier te koop aanbieden:
–
–
–
–

U kunt de boeken inleveren tijdens een lezingavond.
U zorgt er zelf voor dat er op ieder boek een stickertje komt met een prijs tussen € 1,-- en € 5,--.
Stichting Innerlijk Besef regelt de organisatie en de verkoop.
Niet verkochte boeken kunt u na afloop weer meenemen of achterlaten voor een volgende verkoping.

E-mailadressen
En weer gebeurde het: vlak voor de lezing van 7 oktober meldde de aangekondigde spreker zich af, deze
keer wegens ziekte.
Wat zou het handig zijn geweest als we e-mailadressen hadden geweten van onze donateurs en andere belangstellenden voor deze lezing. Dan hadden we u een mailtje kunnen sturen, zodat u op tijd op de hoogte
was geweest van de verhindering en dat in zijn plaats Peter Toonen zou komen.
Dat bericht van verhindering hoorden wij, toen alle Nieuwsbrieven al waren verstuurd, affiches opgehangen en persberichten gepubliceerd. Hoe bereik je de mensen dan nog? Een e-mailtje sturen naar alle belangstellenden, zou dan het gemakkelijkst zijn, en dat hebben we ook gedaan, naar de ontvangers van de
digitale Nieuwsbrief en de (weinige) donateurs van wie we al wel een e-mailadres hebben gekregen.
En nu vragen wij u wederom om ons uw e-mailadres mede te delen, zodat wij u kunnen bereiken als er
weer eens iets verandert in het programma. U kunt dat doen door een e-mailtje te sturen naar
info@innerlijk-besef.nl. Op die manier is het voor ons het gemakkelijkst te verwerken, zonder tikfouten.
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Website en Facebook
Zoals bekend, heeft onze Stichting een website waarop we onze activiteiten aankondigen. Het adres (de
URL) daarvan is www.innerlijk-besef.nl. Daarnaast willen wij ons ook graag presenteren op Facebook,
omdat wij daarmee meer mensen hopen te bereiken die belangstelling hebben voor onze lezingen, themadagen, workshops, enz.
Wij zoeken nu personen die voortaan onze website willen bijhouden en een Facebook-account willen opzetten en bijhouden. Dit hoeft niet dezelfde persoon te zijn, maar het mag natuurlijk wel.
De website is kant en klaar ontworpen en daarop hoeft alleen de inhoud regelmatig te worden ‘ververst’ en
aangepast. Het Facebook-account bestaat nog niet en dat zal dus vanaf het begin vorm moeten krijgen.
Heeft u interesse om deze zaken op u te nemen, stuurt u dan even een e-mail naar info@innerlijk-besef.nl.
U mag ook op de lezingavonden Henk Koops aanspreken.

Donaties
Bij de Nieuwsbrief van september hebben wij aan onze donateurs en abonnees een betalingsverzoek gestuurd om hun bijdrage voor 2014-2015 aan ons over te maken. Onze penningmeester heeft nog niet alle
betalingen ontvangen.
Wij verzoeken u daarom eens na te gaan of u al betaald heeft en dat zo nodig alsnog te doen. U kunt uw
betaling overmaken naar IBAN NL08 TRIO 0254 4199 33 van Stichting Innerlijk Besef te Oosterhesselen.
Indien uw betaling op uiterlijk 18 november 2014 nog niet bij ons binnen is, zijn wij genoodzaakt u uit te
schrijven als donateur of abonnee.
Heeft u vragen over donaties of abonnementsgeld, dan kunt u daarmee terecht bij onze penningmeester,
per e-mail naar penningmeester@innerlijk-besef.nl of tel. 0524-582721.

25 Jaar Stichting Innerlijk Besef
Tijdens de afgelopen lezingavond hebben we het al even aangekondigd: volgend jaar – om precies te zijn op
23 februari 2015 – bestaat Stichting Innerlijk Besef 25 jaar. Ter gelegenheid daarvan willen we een jubileumdag organiseren op zaterdag 16 mei 2015. Annemarie Postma, Peter Toonen en Maarten Oversier zullen die dag voordrachten houden.
Meer nieuws over ons jubileum maken wij begin 2015 bekend, maar u kunt nu alvast die datum vrij houden
in uw agenda.

“Het is nooit te laat voor een gelukkige jeugd.”

Onder dit motto vertelt Willem de Ridder hoe het leven werkt, op dinsdag 4 november 2014 in Zalencentrum
Hingstman te Zeijen. Aanvang: 19:30 uur.
Meesterverteller Willem de Ridder, schrijver van
het onvolprezen “Handboek Spiegelogie”, neemt u
tijdens de lezing mee naar de wereld
van eeuwenoude verhalen en sprookjes om de universele principes van het
leven zichtbaar te maken. Geestig,
scherp en waar nodig genadeloos,
rekent Willem de Ridder af met alle
‘witgewassen leugens’ uit ons leven,
de leugens die voor ons waarheid zijn
geworden en die ons afhouden van
het antwoord op de vraag: “Wat wil
ik met mijn leven, wat is mijn bedoeling?”
Willem de Ridder zal laten zien hoe
we ons eigen bestaan kunnen creëren,

hoe we de macht weer in handen kunnen krijgen,
hoe we zelf in het centrum staan, met alle wonderlijke gevolgen van dien. “Begrijpen?
Snappen? Ik heb geen idee hoe het
werkt, maar het werkt!”

Foto: www.uitgeverijdezaak.nl
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Toen sprookjesverteller Willem de
Ridder tien jaar geleden “Spiegelogie”
introduceerde, ontstonden overal in
het land fanclubjes. Geen fans van
hem, maar van elkaar.
De leden van de fanclubjes steunen
elkaar onvoorwaardelijk en houden
elkaar een spiegel voor, vandaar de
naam Spiegelogie. Het is namelijk
onmogelijk om je leven in je eentje te
veranderen, maar door het met een

fanclubje een keer per week te oefenen, komt je
vastgeroeste leventje weer in beweging.

om geen woord te missen van de avonturen van
‘Wimke Slim’.
Deze vaardigheid komt hem goed van pas, nu hij
regelmatig workshops Spiegelogie geeft.

De meeste mensen kennen Willem de Ridder als
sprookjesverteller bij VPRO radio. Maar Willem
ziet zichzelf op de eerste plaats als een verhalenverteller. Daar is hij óók een meester in. Hij begon
er als kind al mee; op weg naar school, in de pauze
en van school naar huis werd hij gevolgd door een
schare medescholieren die aan zijn lippen hingen

Meer informatie over spiegelogie en Willem de
Ridder op:
www.uitgeverijdezaak.nl/spiegelogie.html
en: www.willemderidder.com .

Themadag met Marcel Messing: DE TRANSHUMANE MENS.
Van biologische evolutie naar robotmens

De toekomst van de transhumane mens, een mengeling van mens en supertechnologie, komt steeds
dichterbij. ‘Verbetering’ van de mens staat voorop, wat dat dan ook moge zijn. Er wordt al druk geexperimenteerd met het samensmelten van mens en machine (cyborg). Televisie, computer, gsm, gps,
elektronica in het algemeen en andere technologieën zijn een onontbeerlijk deel van de mens geworden.
Dit thema zal uitvoerig worden besproken door Marcel Messing. Dit gaat vergezeld van een PowerPointpresentatie door Marianne van den Dungen en muziek, verzorgd door Dick Samson.
Naast de informatie is er voldoende gelegenheid voor dialoog.
Voor meer inhoudelijke beschrijving van deze themadag verwijzen wij u graag naar de vorige
Nieuwsbrief en/of naar onze website: www. Innerlijk-besef.nl.
Datum:
Plaats:
Tijd:
Kosten:

Zaterdag 28 maart 2015.
Zalencentrum Hingstman te Zeijen.
10.00 - 17.30 uur. (ontvangst vanaf 9.30 uur).
€ 43,50 voor donateurs en € 53,50 voor niet-donateurs.
€ 23,50 voor jongeren tot 22 jaar.
Deze prijzen zijn incl. koffie, thee en een vegetarische lunch.

Vanaf januari 2015 kunt u zich aanmelden voor deze themadag met het formulier dat dan in de
Nieuwsbrief en op onze website wordt gepubliceerd.

Uitnodiging voor een bijzondere film in Assen
Documentaire over “Het fenomeen Bruno Gröning”
Internationale erkenning
Sinds intussen meer dan 10 jaar draait deze bijzondere film wereldwijd in de bioscopen. De tot nu toe
grootste erkenning kreeg de film in het afgelopen jaar tijdens het documentaire filmfestival in Danzig. Circa 800 mensen zagen de - veruit best bezochte - film van het festival. Een leraar had zijn les
verplaatst naar de bioscoop en meende, dat de scholieren daar meer konden leren dan bij hem in de
les. Talrijke artikelen verschenen in de lokale en nationale kranten, de Danziger Radio en de lokale
televisie berichtten er over. De toeschouwers waren enthousiast en gaven talrijke interviews, waarin
ze hun bijzondere indrukken en belevenissen verder gaven.
Wat is er zo bijzonder bij deze film? Wat is het bijzondere aan de persoon Bruno Gröning?
Meer dan 50 getuigen uit die tijd berichten in deze film over hun ongewone belevenissen met een
man, waarover de media met koppen berichtten, als: „Mij blijft het verstand staan. Bruno Gröning
geneest lammen, blinden, stommen…“ (Süddeutsche Sonntagspost, 25.06.1949).
Waar Bruno Gröning opdook, kwamen de mensen in scharen samen. Het waren echter geen sensa4

tiebeluste mensenmassa‘s, maar zieke mensen. Door de oorlog terneer geslagen, door de artsen opgegeven, kenden zij slechts één doel: gezond worden - vrij van nood en pijn. Voor velen was hij de
laatste hoop. En het onbegrijpelijke gebeurde: voor de ogen van de publiciteit wierpen mensen hun
krukken weg, stonden verlamden uit de rolstoelen op, ja zelfs blinden konden weer zien. De bijzondere belevingsberichten van deze tijd gingen veel verder dan het thema genezing.
Maar al heel snel bewogen zich ook de tegenkrachten, die meer dan sceptisch tegenover deze gebeurtenissen stonden. Ook handelaren doken op. Niets werd nagelaten om het werken van Bruno
Gröning uit te buiten of te stoppen. Maar wát er ook werd ondernomen, Bruno Gröning ging onverstoorbaar zijn weg: „Ik doe alleen dat, wat ieder moet doen, helpen en nog eens helpen.”
En de genezingen gebeuren verder
Maar niet alleen de bijzondere genezingen en gebeurtenissen, die tijdens het leven van Bruno
Gröning gebeurden, hebben bijzonder interesse van de toeschouwers. Neen, intussen vertellen ook
de toeschouwers van genezingen, die zij bij het kijken naar de documentaire zelf beleefden.
Silke Maydt (33) leed circa anderhalf jaar lang aan sterke pijnen in de linker heup, die uitstraalden
tot in de knie. Een orthopeed diagnosticeerde een ontsteking.van een zenuwaanhechting
Op 11 januari 2004 zag zij de documentaire over Bruno Gröning. Zij vertelt, dat tijdens de terugreis
de pijnen in de heup sterker waren dan ooit tevoren en de volgende dag verdwenen waren. Zij traden
daarna ook nooit meer op.
Wanneer:

Waar:
Hoe laat:
Entree:
Info:

zondag 2 november en zaterdag 22 november
Hendrik de Ruiterstraat 2 9401KT Assen.
12:00 – 18:00 uur, film in 3 delen, incl. 2 pauzes (catering aanwezig).
Gratis, er wordt een gift gevraagd.
Tel. 0592 - 319323
Internet: http://www.bruno-groening-film.org
E-mail: netherlands@bruno-groening.org

2014: Voorbij transitie. Wij zijn zelf de verandering

Verslag van de lezing door Peter Toonen op 7 oktober 2014 in Zalencentrum Hingstman te Zeijen.
In oktober 2012 gaf Peter Toonen zijn vorige lezing bij ons in Zeijen. We zaten toen
in de aanloop naar 21 december 2012,
een spannende periode. We zijn nu
twee jaar verder en we kunnen constateren dat de hemel niet meteen op
aarde is gekomen. Sterker nog, we
zijn officieel steeds meer in een crisis
gekomen. Toch zijn er wel degelijk dingen aan het
veranderen.
Er zijn op dit moment ook veel mensen die de aarde als turbulent ervaren. De huidige stand van de
planeet Pluto speelt hierin een belangrijke rol. De
kracht van het elektromagnetische veld van Pluto
is de laatste jaren vertienvoudigd. Als je beseft dat
Pluto de planeet is van transformaties, dan begrijp
je ook zijn invloed. Veel maatschappelijke structuren staan ter discussie, vallen ineen of zijn aan
het veranderen. Mensen die iets te verliezen hebben, kunnen je dan gaan vertellen dat het crisis is.
Maar juist nu zijn er, voor wie dat wil, zoveel mogelijkheden voor verandering. Het is echt alleen
maar afhankelijk van welke keuze je maakt en hoe
jij er in wilt gaan staan. Wil je innoveren of veranderen, doe het dan nu! Wij zijn zelf de verandering.
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In het eerste deel van de lezing neemt Peter ons
mee het universum in om een indruk te krijgen van
de structuren en verhoudingen in het universum.
In het tweede deel vervolgen we deze reis, maar
dan de andere kant op. We gaan dan op weg om de
wondere wereld van ons DNA te verkennen. We
krijgen prachtige afbeeldingen van onze aarde te
zien, die gemaakt zijn door de Hubble telescoop.
Met Google Earth kun je ze thuis nog eens bewonderen. Ook zien we foto’s die ons doen huiveren, met name als je ziet op hoeveel plaatsen de
aarde letterlijk in brand staat. Oerwouden die worden platgebrand om plaats te maken voor het verbouwen van veevoer, gebieden waar olie wordt
afgefakkeld.
Peter vertelt verder dat de ijskap op Mars net zo
snel aan het smelten is als de ijskap op de aarde. Er
lijkt dus een groter verhaal bezig te zijn dan alleen
maar het broeikaseffect. Het klimaat in ons hele
zonnestelsel is aan het veranderen. We reizen op
dit moment door een gebied wat heftig in verandering is. Ons zonnestelsel is zo’n 4,5 miljard geleden
ontstaan en ligt in de Orionarm van ons Melkwegstelsel, een spiraalvormig sterrenstelsel.
Vanaf de Aarde zien we de Melkweg van binnenuit

als een lichtende band die de hemel omspant, mits
het donker genoeg is. Helaas is de Melkweg door
lichtvervuiling op veel plaatsen moeilijk of zelfs
niet meer te zien. Als je vanaf de aarde naar de hemel kijkt, kun je een planeet herkennen aan het
ononderbroken licht wat zij afgeeft. Sterren geven
een flikkerend licht. Na nog meer prachtige foto’s,
verlaten we ons Melkwegstelsel en reizen we verder de ruimte in, op weg naar andere sterrenstelsels.

Je moet je voorstellen dat sterrenstelsels, zoals onze Melkweg, barsten van de DNA. Fysiek DNA is
het DNA dat hoort bij het fysieke leven. Daarnaast
is er ook onzichtbaar DNA: fantoom DNA of licht
DNA. Deze onzichtbare vorm van DNA vliegt gewoon vrij rond in de ruimte.
Sterrenstelsels doen niets liever dan overal in hun
systeem leven creëren. Alle vormen van DNA blijven hun informatie voortdurend krijgen via lokale
sterren, die weer via andere sterrenstelsels verbonden zijn met de bron. Daaruit komt de informatie waardoor bepaalde programma’s in het DNA
worden aangezet.
Zoals gezegd, zijn we nu in een periode aanbeland,
waarin we door een gebied reizen met nieuwe informatie. Deze informatie is voor ons beschikbaar
en kan ervoor zorgen dat er nieuwe programma’s
in ons DNA worden aangezet. Tegelijkertijd zitten
we hier op de planeet aarde op een rare plek. Elke
planeet heeft een ziel. Het is licht dat een korst kan
creëren om daarop het leven uit te kunnen nodigen
voor bepaalde ervaringen. Wij zitten hier op een
planeet die eigenlijk gehackt is door een stel psychopaten. Een paar procent van de bevolking heeft
deze afwijking. Het betreft mensen die geen geweten hebben en die alleen maar macht en controle
willen. Fysiologisch is dit ook aantoonbaar. Zij
hebben een bovenactief reptielenbrein en een slecht
ontwikkelde frontale hersenkwab. Wij mensen
hebben deze voorhoofdshersenen om naar onszelf
te kunnen kijken. De mate waarin wij dat kunnen,
zie je alleen terug bij dolfijnen en walvissen.

De Andromeda-nevel is voor ons het meest dichtbij. De Andromeda-nevel is een voorbeeld van een
sterrenstelsel waar je eigenlijk geen ster meer in
kunt ontdekken. Het zijn miljarden pixeltjes die
een soort nevels maken. Het ziet er uit als satellietfoto’s van een wervelstorm. In het midden van zo’n
nevel lijkt er een centrale zon te zijn, terwijl er eigenlijk een zwart gat zit. Rondom het midden van
de nevel zitten namelijk zoveel sterren bij elkaar,
dat het net lijkt alsof er licht uit het centrum komt.
De Andromeda-nevel is slechts één van de meer
dan honderd miljard sterrenstelsels die er zijn. Als
je vervolgens beseft dat er binnen één sterrenstelsel ook wel een paar honderd miljard sterren kunnen zijn, begrijp je dat er niemand is die precies
weet hoe groot het heelal uiteindelijk is.
Ons zonnestelsel beweegt om het centrum van de
Melkweg. In 225 miljoen jaar wordt één omwenteling gemaakt, men noemt dat een galactisch jaar.
De aarde heeft een precessiecyclus van bijna 26.000
jaar, waarin we op dit moment van het Vissennaar het Watermantijdperk gaan. Wij reizen op dit
moment door een gebied met hooggeladen energie.

Peter noemt het hacken van onze planeet een soort
star wars verhaal, waar wij mensen eigenlijk niets
mee te maken hebben. De figuren die nu de macht
hebben – en dat zijn er echt maar een paar, – die
worden weer aangestuurd door buitenaardsen. Deze buitenaardsen misbruiken machthebbers op aarde om een star wars programma te ontwikkelen
naar anderen, waar deze buitenaardsen gedonder
mee hebben. Hier wordt echter al lang op ingegrepen. Er zijn verhalen bekend over hoe vaak het nu
al voorkomt dat raketinstallaties met atoomkoppen
onklaar worden gemaakt, waarbij Ufo’s worden
gesignaleerd en elektronica plots uitvalt. Peter
verwijst hierbij naar Coen Vermeeren die hier veel
over kan vertellen. Normaal gesproken wordt er
eigenlijk nooit ingegrepen, maar omdat zij die ons
hebben gehackt al zover waren dat ze invloed begonnen te krijgen op andere stelsels, wordt er nu
toch ingegrepen.

Maya’s noemen het hart van de Melkweg Hunab K’u. Het betekent de Ene
brenger van maat en beweging en
Maya’s zien dit als de bron van de hele
schepping. Vanuit deze bron wordt energie/informatie in pulsen het universum ingestuurd.
Sterren worden hierbij gebruikt om deze energieën
naar planeten door te zenden. Via de zon ontvangt
de aarde galactische informatie uit het hart van de
kosmos. De NASA spreekt van een superdeeltjesversneller in het hart van de Melkweg die hoog
geladen gammastralen op ons afstuurt. Onze aarde
wordt dus sinds haar ontstaan geïnformeerd door
bepaalde trillingen en frequenties die afkomstig
zijn uit de bron, uit het hart van de Melkweg.
In de afgelopen jaren komen daar echter allemaal
nieuwe kunstmatige frequenties bij die zijn gaan
interfereren met deze natuurlijke velden van trillingen en informatie die het leven informeren. De
impact van deze kunstmatige frequenties op het
leven wordt zwaar onderschat. Daar is het asbestschandaal niets bij. Dit is vele malen erger. Blijf
protest aan tekenen bij machthebbers. Blijf anderen
hierover informeren.

Gelukkig zijn we hier nu met zijn allen aan het
wakker worden, althans dat is de keuze die je hebt.
Over de krachten die dit proces tegenwerken, is
zelfs in eeuwenoude geschriften informatie het een
en ander terug te vinden. Neem bijvoorbeeld de
Nag Hammadi geschriften, een verzameling boe6

ken die in 1945 in het zuiden van Egypte gevonden
zijn. Zij stammen uit de tijd van het begin van onze
jaartelling. In deze geschriften vind je verhalen
over Archonten, letterlijk vertaald ‘heersers’. Deze
heersers waren er al zo’n drieduizend jaar voor
Christus, toen de eerste beschavingen ontstonden.
Op een gegeven moment zijn zij zich met de aarde
en de mensen gaan bemoeien. Archonten hebben
zelf geen identiteit. Het zijn entiteiten zonder
vorm. Als ze een vorm krijgen, dan hebben ze de
vorm van een soort foetus of de vorm van een reptielachtig wezen. Zij hebben geen geweten, ze kennen geen liefde en kunnen niet scheppen. Ze worden beschreven als duistere energieën. Als je de
beschrijvingen in deze oude geschriften leest, krijg
je precies de pathologie van een psychopaat. Archonten zouden jaloers zijn op mensen omdat mensen zelf goden zijn. Goden die zichzelf geschapen
hebben. De mensheid verkeert echter in de illusie
dat ze slaven zijn. Dat komt door ons lichaam dat
nog DNA bevat met slavenbewustzijn. Dienen zit
in onze aard. Dat maakt de mens ontvankelijk voor
misbruik. Onze fysieke lichamen zouden namelijk
aanvankelijk gecreëerd zijn om hier op aarde goud
te delven voor Anu, de koning van de Anunnaki.
Daarnaast hebben we nog te maken met DNA van
onze ouders en voorouders. Het goede nieuws is
wel dat het allemaal her-programmeerbaar is.

derwijs maakt Slim, het Leger is er voor onze Veiligheid… Wordt wakker! Het is erger dan je denkt.
We kunnen niet tegen deze krachten vechten, maar
zullen ze wel een uitweg moeten bieden en tegelijkertijd ook een lijn moeten trekken. Je kunt tegen
oorlog vechten, maar dan ben je zelf ook oorlog
aan het voeren.
De mens en de aarde zelf kunnen een nieuwe oplossing gaan bieden. Die oplossing is te vinden in
ons DNA. In de kern van een cel zitten chromosomen, dit zijn DNA-moleculen. Het DNA draait in
twee strengen in een opwaartse spiraal. Deze
structuur wordt een ‘dubbele helix’ genoemd. DNA
kan in die spiraal fotonen opvangen. Je kunt het
zien als een soort antenne voor fotonen. DNA is de
drager van erfelijke informatie, die opgeslagen zit
in afzonderlijke genen. Eén gen bevat over het algemeen de instructies voor het synthetiseren van
één bepaald eiwit. Het aantal genen verschilt per
organisme. Mensen hebben zo’n 30.000 genen. Uit
het genoomproject bleek dat de mens maar twee
keer meer genen heeft dan gras of fruitvliegjes.
Een watervlo heeft de meest ingewikkelde genenbank. De levensvorm met de meeste genen heeft
zo’n 60.000 genen, dat is het dubbele van de mens.
Die levensvorm bestaat uit de verzameling van de
geneeskrachtige planten. Deze planten beschikken
hiermee ook over de meeste informatie.

We zitten op aarde nu in een situatie waarin we
onszelf aan het klem zetten zijn. De machthebbers
willen ons doen geloven dat het nodig is om weer
oorlog te gaan voeren. Ons leger is nu in Syrië aan
het bombarderen. Er zijn 7 landen in de wereld
waar nog geen centrale bank is (lees Rothschild
bank). Dit zijn exact de landen waar Amerika de
afgelopen jaren oorlog aan het voeren is. Het zijn
allemaal landen waar Amerika nog geen controle
heeft over het geld. Dit is de petrodollar waar we
vanaf moeten. De macht van Amerika bestaat uit
de twee grootste illusies op aarde: het internet en
het onbeperkt dollars kunnen maken die niet gedekt zijn. Op het Amerikaanse dollar biljet staat ‘IN
GOD WE TRUST’. Als je zo’n dollarbiljet net even
iets anders opvouwt, krijg je ‘We need a Revolution’.

Peter ontvangt zijn informatie al meer dan tien
jaar van de spirits van planten. Hij wordt door deze plantengeesten naar boeken gestuurd om deze
informatie ook wetenschappelijk te kunnen onderbouwen. Eetbare en geneeskrachtige planten hebben volgens Peter alle informatie die wij nodig
hebben, zowel geestelijk als lichamelijk. Plantaardig voedsel bevat niet alleen veel vezels, maar
vooral informatie voor je DNA. Doordat wij hier
op aarde de bodem meer en meer zijn gaan uitputten, zitten er steeds minder sporenelementen in
ons voedsel en ook steeds minder informatie.
Daarom is het zo belangrijk om goed voedsel te
eten: het liefst biologisch en zo min mogelijk bewerkt. Mijd producten die in kunststof verpakt
zijn, daar zitten vaak de meeste kunstmatige toevoegingen in. Met name geraffineerde suikers zijn
niet goed voor je DNA.

We gaan naar een tijd waarin we van een piramidestructuur naar een open cirkel gaan. Daarin nemen we allemaal zelf verantwoordelijkheid. In een
piramidestructuur dragen we belasting af aan de
top en in ruil daarvoor zouden we veiligheid moeten krijgen. In de praktijk krijgen we echter onderdrukking en controle. Wat de top doet met het
geld dat wij aan hun afdragen, is alles opkopen wat
goed voor ons is. We zitten nu in de werkelijkheid
die George Orwell beschreef in zijn boek ‘1984’.
Alles is 180 graden omgedraaid: Oorlog is Vrede,
Arbeit macht Frei, Ziekenhuizen maken Beter, On-

Wat doet DNA? DNA kun je vergelijken met een
computerprogramma. Waarin verschilt dode materie van levende materie? Levende materie bevat
cellen waar een programma in zit waardoor die cel
weet hoe die zich kan reproduceren. Het is een
computerprogramma dat wordt aan- en uitgezet
door het leven zelf. Het programma wordt aangestuurd door fotonen. Fotonen zijn informatiepartikels die door materie heen kunnen dringen. De
echte informatie in het universum zit dus in lichtdeeltjes, die vanuit de bron via lokale sterren naar
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onze zon worden gestuurd. Warmte en licht is
maar 5 procent van wat wij van de zon ontvangen.
De andere 95 procent die we van de zon krijgen, is
informatie waar ons DNA op reageert via onze
pijnappelklier en onze huid. De zon is dus letterlijk
geZONd. De zon is ook gratis vitamine D, een vitamine waar steeds meer mensen in Noord-Europa
een chronisch tekort aan hebben.

DNA gaat lopen. Ook blijkt, dat dáár waar je DNA
fysiek weg haalt, het nog steeds energetisch aanwezig blijft. Dat is ook hoe homeopathie werkt.
Het celmembraan bepaalt dus welk programma er
‘aan’ staat. Waar is dat programma dan gevoelig
voor? Het blijkt gevoelig te zijn voor trilling, voor
licht en voor gedachten. DNA is het meest gevoelig voor collectieve gedachten. Kijk, nu je dit weet
nog eens naar de macht van de media. Begrijp je
dan hoe het werkt? Stel jezelf eens de vraag: “Wie
denkt er op dit moment mijn gedachten?” Je zult
merken dat je voortdurend met gedachten van anderen bezig bent. Zo creëer je collectief gedachtevelden over wat werkelijkheid is. Door te mediteren, kom je weer terug bij je eigen gedachten. Van
daaruit kun je weer een eigen veld creëren over
wat werkelijkheid is. Daar luistert jouw DNAprogramma dan ook weer naar.
Een praktisch voorbeeld: In jouw familie-DNA
kunnen bepaalde kankercellen zitten. Die hebben
we eigenlijk allemaal, maar normaal gesproken
maken we ze aan en plassen ze ook weer uit. Als jij
nu gaat denken “Bij ons in de familie zit kanker,”
dan activeer je die cellen en gaat dat programma
lopen.
DNA is ook erg gevoelig voor kunstmatige straling, daar verschrompelt ons DNA van. Naast meditatie en gezonde gedachten, dien je er dus voor te
zorgen dat je DNA fysiek in goede conditie blijft.
Vandaar ook het belang van gezonde voeding. Het
creëren van collectieve liefdesvelden is ook helend
voor je DNA. Dit kun je bijvoorbeeld bereiken
door samen te zingen.

Van ons DNA gebruiken we maar 5%. Wij nemen
ook maar 5% van het heelal waar. De rest wordt
door wetenschappers ‘dark matter’ of ‘dark energy’
genoemd. Van 5% van ons DNA kunnen we waarnemen wat daarin gebeurt. Daar vindt de aanmaak
van eiwitten plaats voor de celdeling. Door Japanse
wetenschappers is de overige 95% heel lang ‘junk
DNA’ genoemd. Nieuw onderzoek toont echter aan
dat die 95% wel degelijk heel erg belangrijk voor
ons is, omdat van daaruit die 5% wordt aangestuurd. Russen benoemen het nu als ‘licht DNA’,
Amerikaanse wetenschappers hebben het zelfs al
over ‘buitenaards DNA’.
De stelling van Peter Toonen is dat we nu voor de
mogelijkheid staan om te groeien van 5% naar 10%
actief DNA. Met deze sprong in DNA wordt onze
waarneming vergroot, waardoor je achter de zichtbare werkelijkheid kunt kijken. Dit is de keuze
waar we als mens voor staan. Voor je geboorte
weet je, dat als je geboren wordt, je dan niet meer
weet wat je weet en dat weet je. Dat was het spel
om in de vergetelheid te raken. Steeds meer mensen zijn hieruit aan het wakker worden. Het is een
keuze. Er worden steeds meer kinderen geboren,
die deze keuze al gemaakt hebben. Bij deze kinderen is die 10% DNA al actief. Zij kunnen hierdoor helemaal niet tegen leugens en vinden het
hele spel van volwassen die elkaar voor de gek
houden verschrikkelijk. Deze kinderen hebben het
niet gemakkelijk in deze tijd, want we leven nog
wel steeds op een planeet waar de leugen regeert.
Daar zijn we ons nu van aan het bevrijden en daar
speelt ons DNA een rol in.

Peter vervolgt onze reis dieper het DNA in, door
verschillende afbeeldingen te laten zien die gemaakt zijn in de werveling van DNA. Je kijkt dan
als het ware in die draaiing, zo in een DNA molecuul. Erg verrassend is het om in zo’n DNA molecuul de figuur van een schedel te herkennen. Zoals
bekend, waren de Maya’s en Azteken dol op kristallen schedels. Het is deze vorm van ons hoofd
waardoor we optimaal informatie kunnen ontvangen. Ook zien we allemaal vijf- en zes hoeken in
een DNA molecuul, evenals verhoudingen van de
gulden snede en Fibonacci reeksen. Met deze afbeeldingen toont Peter aan dat de structuren van
DNA moleculen exact dezelfde zijn als de structuren die we zagen bij de sterrenstelsels. Wonderbaarlijk. Door middel van deze structuren en in dit
soort verhoudingen praat het leven met zichzelf.
Uit al die wervelingen ontstaat allemaal leven.

Het idee was lange tijd dat als we de genenbank in
kaart zouden hebben gebracht, dat we dan alles
zouden kunnen repareren en ziektes kunnen worden voorkomen. Dit blijkt maar de helft van het
verhaal te zijn. We weten dat DNA in de celkern
zit. In die kern zitten als het ware de hersenen van
het DNA. Het zou dan logisch zijn om te denken
dat als je de kern uit een cel haalt, dat die cel dood
gaat. Dat blijkt echter niet zo te zijn. Men heeft
ontdekt dat de cel na het fysiek verwijderen van de
kern nog 27 á 28 dagen kan voortleven. Hoe is dat
mogelijk? Bruce Lipton beschrijft dat de hersenen
van een cel niet worden gevormd door de kern
maar door de celwand: het celmembraan. De celwand bepaalt welke informatie wordt doorgegeven
aan de celkern en dus welk programma er in het

Hoe gaat de celdeling? Voor de bevruchting van
een eicel komen er twaalf spermazaadjes die op de
wand van de eicel gaan zitten. Zij maken ruimte
voor de dertiende, zodat deze dertiende naar binnen kan. Vergelijk het met Jezus en de twaalf apostelen, koning Arthur en de twaalf ridders van de
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ronde tafel: het gaat om die koning. Na de bevruchting gaat de zaadcel groeien totdat hij net zo groot
is als de eicel. Daarna splitst hij zich op. Je ziet dan
de vorm ontstaan van de ‘vesica piscis’: twee in elkaar grijpende cirkels met dezelfde straal. Deze
figuur zie je ook terug bij de Chalice Well in Glastonbury, waar twee bronnen bij elkaar komen.
Daar zit ook weer die gulden snede in. Twee cellen
worden vervolgens 4 en dan 8 cellen. Als je de
kernen van deze 8 cellen met elkaar verbindt, krijg
je een dubbele tetraëder of een driedimensionale
davidster. Deze eerste 8 cellen blijven in je lichaam, zij gaan het hart vormen. Het hart is het
eerste orgaan dat gevormd wordt. Als je naar
Sanskriet afbeeldingen kijkt van de chakra’s, dan
zie je als symbool voor het hart-chakra ook altijd
de vorm van de drie dimensionale davidster.

groot deel van ons lichaam bestaat, net zoals de
aarde, uit water. Water leeft niet omdat het zichzelf niet kan vermenigvuldigen. Water is een informatiedrager. Net zoals kristallen, heeft water
een moleculaire structuur waarin informatie kan
worden opgenomen en waardoor informatie kan
worden doorgegeven. Zo informeert water het leven. Het water moet dan wel gezond water zijn.
Het kraanwater in Nederland valt op zich wel mee,
maar kent één probleem: het loopt door leidingen
waardoor het zijn natuurlijke structuur kwijt raakt.
Water heeft van nature de neiging om een DNA
vorm, een werveling aan te nemen. We spreken
dan van gewerveld water. Als je water drinkt dat
gewerveld heeft, dan neemt je lichaam alleen het
water op. Alle stoffen in het gewervelde water die
niet water zijn, worden door ons lichaam van nature weer uitgescheiden. Door water te laten wervelen, breng je het water weer terug in zijn natuurlijke staat, waardoor het optimaal energie en informatie in zich op kan nemen. Er zijn kleine water
wervelaartjes te koop in nieuwetijdswinkels, maar
bij de Bart Smit zijn ze ook te koop bij het kinderspeelgoed voor maar een paar euro. Het is een dopje met twee schroefdraden die je tussen twee waterflessen plaatst. In de bovenste fles doe je water,
de onderste fles is leeg. Je schudt de bovenste fles
even en dan stroomt het water wervelend in de
onderste fles. Dit is de goedkoopste manier om
gewerveld water te krijgen.

De celdeling gaat na die 8 cellen gewoon door en
na dertien dagen is er een cruciaal moment in de
zwangerschap. Na 13 dagen is er een vruchtje dat
naar binnen moet keren, in zichzelf moet gaan
draaien. Bijzonder is dat dertien dagen ook de eerste reeks is in de Mayakalender. Dertien is bij de
Maya’s een heilig getal. Indien het lukt om naar
binnen te keren, dan begint er een elektrisch pulsje:
de hartslag begint. Steeds meer wetenschappers
bevestigen nu dat op dat moment de ziel binnen
komt. De ziel moet echter wel voldoende wilskracht hebben om dat naar binnen draaien te kunnen maken, anders wordt het vruchtje afgedreven.
De hartslag begint dus reeds na 13 dagen en eindigt pas op het moment dat de ziel het lichaam
weer verlaat. In het veld dat het hart uitstraalt,
herken je het klassieke hartje zoals wij dat op papier tekenen. Dat ontstaat dus gewoon uit dit geometrisch verhaal van het in zichzelf keren.

Om ons DNA in goede conditie te houden is het
goed om terug te gaan naar wat de natuur ons te
bieden heeft. De natuur heeft alles voor ons. Een
goede groentezaak of groentetuin is eigenlijk onze
apotheek. Dit heeft alles te maken met de informatie die planten voor ons beschikbaar hebben. Funest voor DNA is wi-fi straling, magnetronstraling, straling van mobiele telefoons, enzovoort. De
één is er gevoeliger voor dan de ander. Het vervelende is natuurlijk dat je straling niet kunt zien,
maar op een gegeven moment gaat je systeem er
wel op reageren. Peter adviseert dan ook om extra
magnesium te nemen. Dit versterkt je zenuwstelsel
en je spieren. Magnesium is tevens goed voor je
hart. Velen van ons hebben een chronisch magnesiumtekort, zeker met alle kunstmatige straling om
ons heen. Eet ruim voldoende voedsel waar magnesium in zit of neem magnesium supplementen.
Ook is er magnesium zalf, magnesiumolie en magnesium voor in een voetenbad.

Het hart creëert zo een veld en dit is het krachtigste elektromagnetische veld wat we om ons heen
hebben. Het is met dit veld waarin wij überhaupt
communiceren met elkaar en hiermee voel je ook in
een fractie van een seconde aan of iemand oké is of
niet. Zo’n elektromagnetisch
veld zit ook om de aarde. Op nog
grotere afstanden vind je bijvoorbeeld het veld van de Akasha kroniek. Dat is een veld van
plus- en mindeeltjes waar voortdurend alle informatie in te vinden is. Dit veld correspondeert met een veld in het binnenste van de
aarde. In de holle aarde zitten al onze voorouders
en alle voorouderlijke informatie. Als je informatie
wilt schoonmaken die te maken heeft met voorouders, kun je contact maken met de holle aarde waar
alle afdrukken zitten van alle voorouders die ooit
op de planeet aarde hebben geleefd. Al deze velden
zijn als het ware het echte internet.

Hoe komen Maya’s aan hun informatie?
Jose Arguelles is de persoonlijke leermeester van
Peter en heeft de eerste boeken geschreven over
het 2012 fenomeen. Jose Arguelles was de incarnatie van Mayakoning Pacal Votan. Zo’n 13.000 geleden toen de vloed kwam, is er een stel Atlantiërs
geweest die ervoor gekozen heeft om niet meer aan

Terug naar de cellen. In een cel zit water. Een
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de oppervlakte te zijn. Zij zijn toen naar de binnenaarde gegaan. Een deel van deze mensen besloot op een gegeven moment toch opnieuw aan de
oppervlakte te komen als Maya’s. Zij zijn tempels
gaan bouwen: tijdsmonumenten die waarschuwen
voor het 2012 verhaal. Maya’s waren eigenlijk
tijdmonteurs, zij kwamen niet alleen uit de binnenaarde, maar hadden ook contacten met de Plejaden. Hopi’s zijn trouwens ook Maya’s, Maya’s die
naar het noorden zijn getrokken. Daarom weten zij
ook zoveel over de voorspellingen. Eén van de oude Maya-steden is Izapa. In Izapa staan de tempels
op een zodanige manier ten opzichte van elkaar
zodat deze stad een directe verwijzing is naar 21
december 2012. Het is de oudste plek op aarde
waar in steen een directe verwijzing is naar 2012.
Deze stad wemelt van afbeeldingen van paddo’s.
Wat verder opvalt is dat op elke Mayatempel een
huisje staat. Maya priesters gingen via een trap
naar boven om dagen, weken en soms zelfs maanden in dat huisje te vasten en te mediteren. Ze
maakten daarbij gebruik van geestverruimende
planten.
Ayhahuasca is een brouwsel dat hiervoor gebruikt
werd. Als je dit drinkt, wordt DiMethylTryptamide (DMT) aangemaakt, waarvan je visoenen kunt
krijgen. Het boeiende van deze stof is dat zijn moleculen sprekend lijken op DNA moleculen. Als
DMT actief wordt in je lichaam, dan verhoogt het
tijdelijk de hoeveelheid DNA die je beschikbaar
hebt van 5% naar 10%. DMT moleculen gaan namelijk tussen DNA moleculen zitten. DMT is een
stof die ook in ons lichaam kan worden aangemaakt door de pijnappelklier. Er zijn twee momenten in ons leven waarop DMT van nature actief is.
In de eerste minuut dat iemand geboren wordt,
wordt DMT actief aangemaakt. In deze korte periode heb je nog contact met andere werkelijkheden.
Dit duurt maar een paar minuten, daarna wordt er
een antistof gemaakt die DMT remt. Deze antistof
blijft actief tot het moment vlak voordat je sterft.
Dan wordt DMT weer actief en heb je weer contact met andere werkelijkheden.
Op deze wijze hadden Maya’s met behulp van
geestverruimende planten contact met geestelijke
werelden en goden. Omdat Maya’s in hun tijd het
enige volk waren met kennis van het schrift, zijn er
boeken waarin hun ervaringen en voorspellingen
staan opgetekend. Veel van deze boeken zijn helaas
verbrand door katholieken. Opvallend is, dat in de
overgebleven verhalen, iedere keer weer het verhaal voorkomt over buitenaardsen en dat er gesproken wordt over het veelvuldige contact dat
nog heel lang met deze buitenaardsen heeft bestaan.
Nancy Red Star heeft onderzoek gedaan naar dit
soort verhalen. Ook wordt in deze verhalen bevestigd, dat er door buitenaardsen met ons DNA ge-

knoeid is. Ze hebben als het ware aan ons computerprogramma gezeten. Met de kennis die we nu
hebben, weten we dat we zelf weer aan de knoppen
van ons computerprogramma kunnen gaan zitten.
Onderschat hierbij de kracht van je gedachten niet.
Alles begint met een gedachte: “In den beginne
was het woord”. Wij zijn zelf goden. Het is uitermate belangrijk om je DNA in goede conditie te
houden. Stel je open want er is juist nu zoveel hulp.
Je bent niet alleen, het is geen natuurlijke staat om
alleen te zijn.
De ramp met vlucht MH17 komt ter sprake. Peter
noemt MH17 het ‘9/11 verhaal van Nederland’.
Om dit te onderbouwen, legt hij uit dat er 12 jaar
geleden in het Amazone gebied een ‘nieuwe’ stam
is ontdekt: de Kogi’s. Het opvallende was dat deze
Kogi-mensen al stonden te wachten op hun blanke
ontdekkers. Hun profetieën hadden deze ontmoeting al voorzien. Hun opdracht was dat ze de blanken moesten waarschuwen, dat het niet goed gaat
met de aarde. Hoewel Kogi’s nog nooit contact
hadden gehad met een ander volk, bleken ze door
hun sterk ontwikkelde telepathische vermogens
aardig goed op de hoogte te zijn van wat er zich op
de rest van onze planeet afspeelde. Ze stonden in
contact met Moeder Aarde die hun vertelde dat ze
naar buiten moesten treden met hun wijsheden.
Een groep met onder meer Drunvalo Melchizedek
bracht hen naar een conferentie in de VS waar de
Kogi’s een diepe indruk maakten. Enkele jaren geleden kregen de Kogi’s door dat ze naar Nederland
moesten, omdat hier in de Lage Landen zich de
hoogste dichtheid bevond van oude wijze zielen,
vooral uit de Atlantische tijd. Tegelijkertijd werd
hun bekend gemaakt dat de wijsheid van al die zielen in ons land omgekeerd evenredig onderdrukt
wordt door een deken van kunstmatige elektronische media. De Kogi’s gaven daarbij zowel het
beeld van een toedekkende en onderdrukkende deken van mainstream mediainformatie als dat van
een veld van elektronische straling (UMTS, wi-fi,
radar, enz.).
Zij kregen echter ook de informatie dat deze deken
binnenkort als een soort dambreuk zou gaan breken. Ons volk zou na deze dambreuk al haar informatie en wijsheid over de hele planeet gaan delen
met de mensheid. Dat was de reden waarom de
Kogi’s hun informatie juist met Nederland moesten
gaan delen. Peter heeft samen met Harriet Alga
geregeld dat er een paar Kogi’s naar Nederland
konden komen. Ons land was voor de Kogi’s tevens
interessant omdat hier een experiment plaatsvindt
waarin de samenwerking tussen mens, natuur en
machine op de proef wordt gesteld. Wij noemen dit
polderen, maar het doet de Kogi’s denken aan hoe
het was in Atlantis.
Peter heeft voor zichzelf de link gelegd tussen de
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‘dambreuk’ die de Kogi’s in Nederland voorspellen
en de ramp met vlucht MH17. In de nasleep van
deze ramp staat maar één vraag centraal en dat is
de vraag naar de waarheid. Wat heeft zich hier
werkelijk afgespeeld? Het is dé kans voor Nederland om wakker te worden en te kunnen zien wat
er werkelijk aan de hand is achter de schermen van
het wereldtoneel. Wie gelooft er nog dat 9/11 uitgevoerd is door twee Arabische Cessna pilootjes
met vliegtuigen? Er lijkt daar toch echt iets heel
anders aan de hand te zijn geweest. Peter noemt
als vergelijkend materiaal:
Pearl Harbor, waar bewust op aangestuurd zou
zijn zodat Amerika zonder oorlogsverklaring met
Japan aan de slag kon gaan.
Het Ton Kien-incident in een baai bij Vietnam, dat
gebruikt is om de oorlog met Vietnam te kunnen
beginnen.
De aanslag op de Twin Towers die zou zijn gebruikt om de oorlog met Irak te kunnen beginnen.

spraak van zijn overleden vrouw: “Jij kunt anderen
niet wakker maken. Maar als mensen wakker worden, vinden ze het wel fijn als je klaar staat met een
kopje thee.” Wat je verder kunt doen, is zelf een
voorbeeld zijn. Schenk niet teveel aandacht aan wat
niet klopt, richt je blik op wat er wél allemaal kan.
Vind bondgenoten. Zorg in ieder geval dat je nooit
alleen komt te staan. We hebben elkaar nodig, juist
nu. We hebben allemaal zoveel pijn zitten op het in
de groep zijn. De groep heeft ons lange tijd veiligheid gegeven, maar de prijs was altijd dat je nooit
jezelf kon zijn. Dat kan nu anders. Je kunt je eigen
groepen maken: van piramide naar open cirkel.
Wil je meer informatie over een aantal onderwerpen die tijdens de lezing van Peter Toonen aan de
orde kwamen, dan volgt hier een aantal boeken die
ter sprake kwamen:
 ‘Hamlet’s Mill’, An Essay Investigating The
Origins Of Human Knowledge And Its
Transmission Through Myth; Giorgio de Santilliana, Herthe von Dechend.
 ‘Ufo’s bestaan gewoon’ Een pleidooi voor een
wetenschappelijke houding ten opzichte van
onverklaarbare verschijnselen; Coen Vermeeren.
 ‘Slave species of God’; Michael Tellinger.
 ‘Mayan Factor’; Jose Arguelles
 ‘The biology of belief, unleashing the power of
consciousness, matter en miracles’; Bruce Lipton.
 ‘Legends of the star ancestors: stories of extraterrestrial contact from wisdom keepers
around the World’; Nancy Red Star.

Het is ons karma dat de ramp boven Oekraïne het
Nederlandse volk is overkomen. De Amerikanen
zeggen vanaf het begin al dat ze satellietbeelden
hebben. Peter heeft onze minister van defensie op
tv horen zeggen dat ze die beelden heeft gezien,
maar dat ze er niets over mag zeggen. Als dit zo is,
dan moet Rutte toch weten wat er zich daadwerkelijk heeft afgespeeld?! We kunnen nu goed zien hoe
de media echt werken. Heel Nederland kijkt mee en
iedereen houdt zijn vinger aan de pols. Kom met de
waarheid! We mogen hier niet mee stoppen, voordat de hele waarheid boven tafel is. Dit is cruciaal.
Als de waarheid boven tafel komt, kan dat heel bewustzijnverruimend gaan werken. Niemand kan er
dan meer om heen wat er werkelijk voor spelletjes
er met ons gespeeld worden. De machtsstructuren
worden dan voor veel mensen pas echt goed duidelijk. Stel er breekt een oorlog uit en er gaat niemand heen?

De website van Peter Toonen:
www.natuurlijketijd.nl
Jackeline

Peter Toonen eindigt zijn betoog met een uit-

Parel
De ziel bevindt zich niet in het lichaam,
het lichaam bevindt zich in de ziel.
Rupert Sheldrake
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Programma’s
STICHTING INNERLIJK BESEF.
Lezingen in Zalencentrum Hingstman, Hoofdstraat 18, Zeijen. Aanvang: 19:30 uur.
Datum

Spreker

Thema

4 nov.

Willem de Ridder

Spiegelogie. Het is nooit te laat voor een gelukkige jeugd.

2 dec.

Richard van Rijswijk

Het heilige huwelijk.

Za 28 mrt
2015

Marcel Messing

Themadag: De transhumane mens.
Aanmelden vooraf is noodzakelijk!

Info:

tel. 0592-656610

Website:

www.innerlijk-besef.nl.

E-mail:

Via het contactformulier op de website.

STICHTING IN-ZICHT TE JOURE.
Lezingen in Party Zalencentrum 't Haske Joure,Vegelinsweg 20, Joure. Aanvang: 19:30 uur.
Datum

Spreker

Thema

5 nov.

Martijn van Staveren

Het UFO fenomeen is werkelijkheid.
Buitenaardse aanwezigheid is werkelijkheid.

19 nov.

Bert Janssen

De Otherworld klopt aan de deur.

17 dec.

Oene Hofman

De mens als kosmisch wezen - een leven dat nooit eindigt.

Info: Oene Hofman, tel. 0519-346491.
Website:

E-mail:

www.in-zicht.nl.

post@in-zicht.nl.

STICHTING DE GRAANCIRKEL TE STEENWIJK.
Lezingen in het vestzaktheater in De Meenthe, Stationsplein 1, Steenwijk. Aanvang: 20:00 uur.
Datum

Spreker

Thema

12 nov.

Ada de Boer

Inwijdingsdromen.

9 dec.

Jan Linssen

Universele Vrede – Interactief optreden met o.a. liederen.

Info: tel. 06-20343018 of via het contactformulier op: www.stichtingdegraancirkel.nl.
Website:

www.stichtingdegraancirkel.nl

E-mail:

Via het contactformulier op de website.

STICHTING WIJZER TE WOUTERSWOUDE.
Lezingen in de Nije Warf, Voorweg 31 a, Wouterswoude. Aanvang: 19:30 uur.
Datum

Spreker

Thema

Za 1 nov.
10.00 uur

Anton Teuben

Schumann Resonantie Cursus.

26 nov.

Bert Janssen

The Otherworld en de weg er naar toe.

Info: Froukje van der Zwaag, tel. 0519-297641.
Website:

www.stichting-wijzer.nl.

E-mail:
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stwijzer@stichting-wijzer.nl.

