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Geven en ontvangen

Mijmering bij ‘ De witte orchidee’
De witte orchidee, met liefde gegeven en in liefde ontvangen.
Ruim vier maanden hebben wij genoten van
haar volmaakte creatie met wit stralende bloemen.
In haar weerspiegelt het licht van de zon,
gever van leven voor al wat is, en van de maan,
omfloerst door nevelsluiers van mystieke schoonheid.
Ook in haar schoonheid gaf de witte orchidee
vreugde door te Zijn in stille verering voor het leven.
De vergankelijkheid drukt uit dat niets zal blijven bestaan
en ook de witte orchidee gehoorzaamt aan die kosmische wet.
Zij was reeds in haar zaad aanwezig en
wordt nu zichtbaar in het hier en nu.
De bloemsteeltjes verkleuren van groen naar geel,
bloemblaadjes verliezen hun glans en glorie.
Op hun moment laten de steeltjes de verbinding los
en vallen bloemen in overgave terug naar moeder aarde.
Voorzichtig en met dankbaarheid leg ik de bloemen
in de pot, waar ze verder in alle rust kunnen afsterven.
In het proces van afsterven keren ze terug
naar hun allereerste vorm van creatie,
terug naar het oneindige veld van potentie,
veld van energie, zonder begin en zonder einde,
in rust en beweging, in leegte van oneindig bewust Zijn.
Cycli van het leven, waarin wij allen deel zijn van de Al-Ene.
De witte orchidee,
mijn spiegel in het hier en nu,
mijn spiegel in leven en sterven,
mijn spiegel in opgaan, blinken en verzinken,
mijn spiegel voor dankbaarheid en vertrouwen,
mijn spiegel weerspiegelt de Al-Ene Liefde!
Namasté
ik groet het licht, de liefde in mij,
ik groet het licht, de liefde in jou,
ik groet het licht, de liefde in al wat is en al wat leeft!
Vrede en alle Goeds

Johannes Meijer
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Wij zoeken bestuursleden
Wij willen ons bestuur graag versterken en daarvoor zoeken wij enthousiaste, gemotiveerde mensen die
zich in willen zetten voor onze Stichting. Er is het nodige werk te doen om de lezingen en workshops te
organiseren en te zorgen dat alles goed functioneert. Daarom komen wij graag in contact met mensen die:
•
•
•

Zich kunnen verenigen met onze doelstelling (zie https://innerlijk-besef.nl/doelstelling) en die mee
willen uitdragen.
Sprekers willen zoeken.
Kunnen werken met een pc of laptop: internet, e-mail, tekstverwerken.

Wilt u meehelpen door hier uw schouders onder te zetten? Dan bent u misschien degene die we zoeken.
Of wilt u eerst meer informatie? Neemt u dan contact met ons op via info@innerlijk-besef.nl. Bellen mag
natuurlijk ook: 0592-656610.

De essentie van Ho’oponopono
Lezing door Willem Vreeswijk op woensdag 2 maart 2022 in zalencentrum Hingstman te Zeijen.
U hoeft voor deze lezing niet te reserveren.
Ho’oponopono is een eeuwenoud Hawaïaans vergevingsritueel. Letterlijk betekent Ho’oponopono
rechtzetten, corrigeren van fouten. Ho’oponopono
gaat ervan uit dat de mens van oorsprong goed is,
maar dat het leven wordt beïnvloed door negatieve
herinneringen en onbewuste programma’s. Dit vergevingsritueel leert dat er niets buiten jezelf is, hoe
je honderd procent verantwoordelijkheid kunt nemen en dat je altijd een keuze hebt hoe je met jouw
realiteit omgaat. Het leert je los te laten en brengt
innerlijke rust.

rechtzetten ons leven kan veranderen, dat van
onze families en van onze samenleving.”
Willem Vreeswijk (60) studeerde Nederlands Taalen Letterkunde in Leiden en
werkt sinds 1994 als hoofdredacteur van vakblad VVP. In
2014 richtte hij de stichting New
Financial Forum op, omdat het
menselijker kan en moet in de
(financiële) wereld. MaatschapWij maakte een portret van hem.
In 2007 kwam hij in contact met
Ho’oponopono en sinds 2009 is hij een IZI LLC instructeur. Op verzoek van Ihaleakala Hew Len
schreef hij het drieluik Ho’oponopono, Het oeroude Hawaïaanse proces van verzoening en vergeving. Willem is getrouwd met Bibi en is liefvader
van Lara.
U vindt de website van Willem Vreeswijk op:
www.willemvreeswijk.com.

De Hawaïaanse Mornah Nalamaku Simeona
(1913–1992), een van de bekendste Ho’oponopono beoefenaars zei: “Als we kunnen accepteren dat we de totale optelsom zijn van onze gedachten, emoties, woorden, daden en acties uit
ons verleden en dat onze huidige levens en keuzes
gekleurd zijn en overschaduwd worden door de
opslagplaats van ons geheugen, dan beginnen we
in te zien hoe een proces van correcties en

Parel
Bij vergeven gaat het niet over de ander,
maar over jou:
het loslaten van de last die je met je meedraagt.

Dalaï Lama
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Hoe te ontsnappen aan de controle-matrix?
Verslag van de lezing door Peter Toonen op woensdag 9 februari 2022 via zoom .
Peter Toonen is trainer en coach en werkt veel met
de Mayakalender. Mede hierdoor ziet hij veel mensen in veranderingsprocessen. Deze lezing gaat
over de bijzondere tijd waarin we ons nu bevinden,
over de achtergronden en in welk tijdspad we nu
zo’n beetje zitten. Het is natuurlijk al een hele tijd
aan de gang. Er zijn al veel veranderingen geweest
en bij iedereen staat het jaartal 2012 nog wel op
het netvlies. Het einde van de Mayakalender. Eigenlijk begon het al jaren daarvoor. De financiële
crash was in 2008, waardoor iedereen besefte dat
we niet door de regering worden geregeerd, maar
dat de bankiers aan de touwtjes trekken.
Vanaf die tijd is er veel gebeurd. Er kwamen klokkenluiders. Julian Assange met Wikileaks. Edward
Snowden, een voormalig CIA-medewerker, kwam
in een boek met bewijs dat de bevolking vanuit de
top massaal wordt afgeluisterd: Big Brother is
Watching You.
In die tijd was er een Zwitserse wiskundige die onderzoek deed naar complex gedrag van bijen en
trekvogels. Tevens was hij gaan uitzoeken hoe de
onderlinge connecties van de CEO’s in de wereld
zich verhielden. Zo kwam hij erachter dat er uiteindelijk aan de top maar 30 families staan die het wereldwijd voor het zeggen hebben, waar alle economische lijntjes samenkomen. Veel economen
beseften tot hun grote schrik dat er een fragiel
machtsevenwicht is dat slechts door een zeer
klein, machtig groepje in stand wordt gehouden. In
feite kregen nu de complotdenkers gelijk die al
heel lang beweerden dat er een kliek is, de Cabal,
die de aarde in zijn greep houdt. Nu was dit wetenschappelijk bewezen.

feite opgesloten zit in een piramidale structuur en
door figuren die hoger in de machtsstructuur zitten
zich van alles laten voorschrijven.
Vele lezingen verder en na veel zoektochten op het
internet blijkt dat er een groep “wappies” is die aan
het wakker worden zijn en zich van alles gaan afvragen. Het is een gevarieerd gezelschap. Sommigen hebben al hun leven lang het gevoel dat alles
anders in elkaar zit dan wat iedereen aanneemt.
Deze mensen zijn meer gericht op verbinding, willen meer hun hart volgen. Mensen gaan zélf nadenken en zijn bezig met spirituele onderwerpen. Verdragen geen autoriteit boven zich, die alles voor
jou bepaalt.
13.000 jaar geleden vond er een wereldwijde catastrofe plaats, een gigantische vloedgolf (de zondvloed?) waardoor de zeespiegel zeker 100 meter
is gestegen. Veel dieren zijn toen uitgestorven,
denk aan de sabeltandtijger of de wolharige neushoorn. Jagers-verzamelaars trokken vele duizenden jaren rond en geleidelijk aan, zo’n beetje 6000
jaar geleden, veranderde de samenleving in een
structuur van landbouwers.
De oudste nederzettingen zijn aangetroffen in het
gebied van Sanliurfa, op de grens van Turkije en
Syrië. Onlangs is er een tempelcomplex opgegraven, Göbleki Tepe, in het oosten van Turkije,
12.000 jaar oud. Op de muren staat in reliëf uitgebeeld dat de mensheid de ontdekking had gedaan
om granen te kweken en dieren te domesticeren:
het allereerste begin van een landbouweconomie.
Hier begon ook de ellende. Planten en dieren werden als het ware aan de mens onderworpen. Stammen die eerst rondzwierven gingen zich geleidelijk
aan stukken land toe-eigenen en het landjepik begon. Er kwamen maatschappelijke structuren, een
rechtssysteem ontstond en de maatschappij kreeg
een hiërarchische indeling. Natuurlijk bleef de godenwereld boven de mensen staan. Wat het meest
verbluffend is, is het gegeven dat er eerst tempels
werden gebouwd en pas daarna kwamen er groepen mensen, die zich in dat gebied rond de tempel
gingen vestigen.

De New Age adepten dachten dat er meteen in
2012 een nieuw tijdperk zou beginnen, Aquarius:
peace, love and understanding. Aan de andere
kant van het spectrum was er de groep van de
“preppers” (zich prepareren op…) die zich als het
ware verschansten en schuilkelders bouwden,
voorraden water en voedsel, zonnepanelen en
soms wapens insloegen, omdat zij dachten dat de
wereld zou vergaan.
De Maya’s hebben niet letterlijk gezegd dat de wereld zou vergaan; het was het einde van een Tijdperk (en het begin van een nieuw) en er zou een
verandering in bewustzijn komen. Ons zonnestelsel komt op één lijn met de centrale zon. Langzamerhand is er meer bewustzijn aan het ontstaan
onder de mensen. Dit is versneld tijdens de lockdown, nu er steeds meer mensen beseffen dat er
achter de schermen allerlei krachten spelen waar
wij ons tot nu toe niet van bewust waren.

Bij de natuurvolkeren is het bezitten van land onbestaanbaar. Je kunt geen land bezitten. Het land,
de lucht, het vuur, de vruchten van de aarde kun
je niet bezitten, ze zijn van iedereen, je mag ze
oogsten en vrijelijk gebruiken en delen. Hier zie je
ook een link met de ‘wappies’, de wakkere mensen
Zij dulden geen autoriteit; alle mensen zijn gelijk,
dieren verdienen een waardig leven, je mag alleen
van de aarde nemen wat je voor je levensonderhoud nodig hebt, je moet de aarde niet belasten,
niet vervuilen of vergiftigen.
Het bewustzijn van de mensheid op deze planeet
verhoogt, de mensen gaan zo langzamerhand

Het nieuwste boek van Peter is “Opgesloten in de
piramide”. Hierin wordt verteld dat de mensheid in
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beseffen dat zij zelf ook krachten kunnen aanboren, dat wij beschikken over scheppende krachten. Wij kunnen onze eigen realiteit scheppen.

Het doel is de menselijke soort onder controle te
houden met als ultieme doel de menselijke levenskracht te kunnen oogsten, als brandstof voor de
duistere krachten. Deze duistere krachten kun je
zien als energieën, als entiteiten die zich in de 4e
dimensie ophouden.
Het DNA van de mensen is zo gemanipuleerd dat
we een beperkte perceptie hebben van de werkelijkheid, waardoor we in feite gevangen zitten in
een matrix, in stand gehouden door de Cabal.
Nu, in het nieuwe tijdperk, begint de mensheid
langzamerhand wakker te worden en komt er geleidelijk aan het besef dat we zelf controle hebben
over ons leven en dat we handvatten hebben om
er iets aan te kunnen doen. De nadruk ligt nu ook
meer op verbinding maken tussen je hoofd en je
hart, je gevoel volgen, focussen op je passie en
verbinding te zoeken met anderen.
Het voordeel van de lockdowns is dat dit besef bij
steeds meer mensen is gaan dagen, het moet heel
anders gaan op deze planeet. Al die tijd is ons bewustzijn laag gehouden, in ons tijdperk door de
Tweede Wereldoorlog, de Koude Oorlog, door het
terrorisme en covid.
De angst en soms trauma’s die dat met zich meebrengt, zijn een voedingsbodem voor de duistere
krachten, die zich ophouden in de astrale wereld
(Djinn, Archonten, Draco’s, Grey’s, enz.) en nu komen we tot het besef dat we uit die matrix kunnen
ontsnappen. De matrix wordt in stand gehouden
door psychopaten, narcisten met psychopathische
trekjes en A.I. (Artificiële Intelligentie). Een robot
kan heel handig zijn maar heeft nul empathie. Het
gevaar van kunstmatige intelligentie is dat alles
gehackt kan worden, elke gek kan inbreken op internet, een ziekenhuis lam leggen, het energienetwerk, jouw elektrische auto kan geblokkeerd worden tijdens de rit. Ons vertrouwen op de moderne
technologie is een wankel evenwicht.

Tegelijkertijd met de tempelbouw ontstond het eerste schrift met als gevolg: de eerste voorschriften
en regels die door de top aan de bevolking werden
opgelegd. Denk aan de Zuil van Hammurabi. Hiermee hadden de machthebbers een geweldig controlemiddel in het leven geroepen! In feite is hier
de eerste piramidestructuur ontstaan.
Het allereerste schrift ontstond ook in het MiddenOosten, het spijkerschrift in Mesopotamië, hiërogliefen op papyrus in het Oude Egypte, geschriften
in India en later petrogliefen bij de Maya’s. Het begon met het bijhouden van de voedselvoorraden,
maar het werd al gauw een rechtssysteem én een
controlesysteem. Je zou het bijna kunnen vergelijken met de social media van tegenwoordig, elkaar
op de hoogte houden. Maar let op, al je berichten
worden gecontroleerd en soms gecensureerd.
Ook de Bijbel, de Koran en de Mahabharata bestaan o.m. uit wetten en gedragsvoorschriften, verordonneerd door God, aangegrepen door de
priesters en koningen uit die tijd om invloed te kunnen uitoefenen. Hier zie je ook de piramidale structuur waarbij een perceptie is ontstaan dat de maatschappij zo in elkaar zit.
Er is al een tijdje iets aan de hand waardoor dit
wereldbeeld begint te kantelen en dat is precies
waar de hele matrix en de Nieuwe Wereld Orde
van de kliek aan de top, de Cabal bang voor zijn:
het bewustzijn van de mens verhoogt zich en
breidt zich uit.De duistere krachten kunnen alleen
kopiëren en parasiteren, ze hebben geen empathie, kunnen geen verbindingen leggen, hebben
geen geweten, zijn belust op macht en winst maken. Ze hebben onze energie, onze levenskracht
nodig om te kunnen voortbestaan.
Zo lang de bevolking slaapt en alles over zich heen
laat gaan, kan die verbinding bestaan. Gaan de
mensen in verweer en zeggen ze massaal “Nee,”
dan is het snel afgelopen. Vandaar dat de top er
veel belang bij heeft om de mensen onbewust te
houden, verdoofd door sport, t.v. en vermaak,
ziekte of zorgen over geld en de hypotheek.

Angst is een slechte raadgever, stress tast het immuunsysteem aan; er is een verbinding tussen je
hersenen, je hart, het hartchakra, de thymus en het
immuunsysteem. Heb je meer zelfbewustzijn, (wat
vind jij jezelf waard?), dan zorg je goed voor jezelf.
Een gezond tegenwicht is het zoeken van verbinding. Niet via een whatsappje maar echte verbinding met andere mensen, met lotgenoten, een fysiek samenzijn en zo energieën delen. Zet je
mobiel een tijdje uit. Betaal cash, zodat niet al je
aankopen zichtbaar zijn. Je bent dan niet te traceren. Alles wat mensen verbindt, is door de lockdown verdacht en/of verboden: 1,5 m. afstand, niet
uitgaan, niet uit eten, mondkapjes dragen, niemand op bezoek (althans niet meer dan 2), alles
om de sociale cohesie de nek om te draaien. En
dan die Q.R.-code, straks dat paspoort en een verdeelde samenleving… “Loesje” zei het ooit al: “Stel
je voor, er komt oorlog en niemand gaat er naar
toe…“

De duistere krachten in het universum maken
graag gebruik van externe technologie. Hier zie je
al snel een valkuil, jij raakt verslaafd aan de technologie in plaats van dat jij de technologie beheerst en in de hand houdt.
De Maya’s hadden het over de Lange Telling, het
tijdperk van 3140 v.Chr. tot 2012. Rond 3140 v.Chr.
is ook de Egyptische beschaving ontstaan. De
Maya’s noemden dit tijdperk van de Lange Telling
ook wel het tijdperk van de Technologie. Wie de
kennis had, de wapens, de radar, de atoombom,
die had de macht in handen. Wie een voorsprong
heeft op technologisch gebied, is wereldheerser.
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We gaan naar een samenleving toe, zo’n beetje geinspireerd door de natuurvolkeren, in tribes en
kleine cirkels, in stamverband, in cohesie met de
buurt. Een heel praktisch doel loopt bijvoorbeeld.
via de lokale bio-boeren waarbij mensen zich kunnen abonneren op het afnemen van verse groente
en fruit. Waar gelijkgestemden samenkomen.
Verdere voorbeelden zijn lokale groepen, waarover je meer kunt vinden op vamilie.nl. Daar staat
ook een overzicht van groepen waar je lid van kunt
worden via Telegram. Er is bijvoorbeeld een groep
in Roden, die dingen organiseert om samen te
doen, dingen in de buurt op loop- of fietsafstand.
Ook is er landelijk de society 4.0, geïnitieerd door
Bob de Wit, met tips via Gids Regio 4.0. Deze laatste is wel meer een groep van ondernemers die
zaken organiseren en samen aanpakken. Ook hier
is de valkuil dat de groep wel overzichtelijk en
compact moet blijven. Zo gauw het te massaal
wordt, verlies je het overzicht. Veel mensen ken je
dan niet meer persoonlijk en er ontstaat het gevaar
dat je weer in een piramidale structuur wordt geperst met mogelijk aan de top mensen met psychopathische trekjes of controlefreaks, lieden die rigide zijn en geen empathie hebben.
Uit wetenschappelijk onderzoek van psychopaten
is gebleken dat hun hersenstructuur anders is en
er minder verbindingen zijn in de frontale cortex,
het gebied bij uitstek voor zelfreflexie en empathie.

ruilhandel, al zitten daar natuurlijk best wel haken
en ogen aan. Op die manier ben je een parallelle
samenleving aan het opzetten, gebaseerd op samenwerking en vertrouwen, een nieuwe wereld.
Kijk ook op kooplokaal.nl van stichting Stro, stro.nl,
of deblijebank.nl. Steun het MKB bij jou in de buurt.
Zorg voor korte lijntjes!
Het bewustzijn neemt toe, ook bij mensen die er tot
nu niet mee bezig waren. Ouders worden wakker
als ze erachter komen dat hun kinderen ook ingeent kunnen worden, iets waar ze grote vraagtekens bij zetten. Er zijn al groepen bezig met het
opzetten van nieuwe onderwijssystemen, waar de
kinderen niet worden klaargestoomd om een radertje in de economie te worden, maar waar ze
zich met al hun talenten kunnen ontplooien.
Er is een platform opgezet: wegaanhetzelfdoen.nl
en ourhumannature.co waar veel mensen bij elkaar komen, die fysieke lezingen organiseren en
experts uitnodigen; of kijk op beterindebuurt.nl.
Ook bij Telegramgroepen en vamilie.nl komen er
veel vragen binnen, bijvoorbeeld. wat kun je doen
als je huisarts niet wil meewerken of je niet wil
doorsturen als je niet gevaccineerd bent.
Wat kun je zelf doen: drink gevitaliseerd water. Oppervlaktewater is op zich wel gezuiverd, medicijnresten en zware metalen zijn er uit gefilterd, maar
het bevat nog wel nano-plastics. Dit kan gereinigd
worden door energetische zuivering. Dit kun je zelf
doen door er een intentie voor uit te spreken, het
water te bedanken, er voor te bidden, het water
liefde te sturen. Denk aan de proeven van Masaru
Emoto: “De Boodschap van Water” Je cellen bestaan voor een groot deel uit water. Water is een
informatiedrager.
Een ander voorbeeld: het duurste product tegenwoordig is niet goud of platina, maar biologisch tomatenzaad! Er is bij de voedselproductie al zoveel
geknoeid, gemanipuleerd en gemodificeerd. Wat
is dan nog puur? Er zijn wel oplossingen, ook op
het gebied van de energievoorziening, maar dat
wordt door de top verzwegen en achtergehouden.
Er zijn inmiddels methodes om kanker te genezen.
Wie weet dat? In Rusland hebben ze al technieken
om kernafval te neutraliseren… In het westen
wordt daar niet mee gewerkt. Wat wordt er nog
meer achter gehouden?

Verder zijn er Telegram-groepen, soms landelijk.
Sommige groepen werken met thema’s, daar kunnen dan veel meer mensen aan deelnemen; denk
aan thema’s als een nieuw onderwijssysteem of
gezondheidszorg. Of ze zijn praktisch bezig met
voedsel coöperaties, in samenwerking met biologische boeren.
Wil je problemen met de politie of met BOA’s ontlopen, dan is het wellicht een tip om je te scharen
onder een kerkgenootschap en in jouw buurt een
eigen afdeling op te richten. Een kerkgenootschap
is autonoom en heeft eigen rechten, volgens de
grondwet. Je kunt dan heel gemakkelijk in je huiskamer of een zaaltje met een groepje ‘geloofsgenoten’ bij elkaar komen, zonder dat je bang hoeft
te zijn voor controlerende instanties. Het is dan een
besloten vereniging en je werkt met een vrijwillige
donatie. Een goede tip: houd het transparant.
Houd het bij groepjes van 20 à 30 personen, dat is
te overzien.

Er gaat zeer binnenkort heel veel veranderen via
het kwantumveld. Alles staat met alles in verbinding. Je kunt ook zelf je DNA verhogen, van 2 spiralen naar 10 of meer. Het DNA is ook vervuild en
beperkt door chemtrails, en door 5G. DNA werkt
met fotonen, is licht, is ook een informatiedrager.
Je kunt je capaciteit enorm verhogen. Je moet het
wel zèlf willen. Het genoom van een plant is groter
dan dat van een mens, planten kunnen meer informatie ontvangen. Dus: eet meer groen!

Een aantal tribes is al begonnen met een eigen
munt. Een tribe in Amsterdam heeft de Florijn.
Deze lokale munt is gekoppeld aan de Euro en kan
meteen worden losgekoppeld, er kan/mag ook niet
mee worden gewoekerd! In Utrecht wordt er aan
een eigen betalingssysteem gewerkt, de Utrechtse
Euro. In de nabije toekomst is het heel waarschijnlijk dat de economie in elkaar stort, het internet eruit valt en dan heb je als tribe een geldsysteem
achter de hand. Of je moet gaan werken met
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Nog een manier om je bewustzijn te verhogen is
fysiek in een gelijkgestemde groep samenkomen.
Ook samen dansen of zingen en lekker fysiek bezig zijn geeft een boost. Bij lichamelijke kwaaltjes
kan je cannabis nemen (CBD-olie). Cannabis is de
grote vriend onder de planten, je lichaamseigen
stoffen worden geactiveerd. Ademtherapie werkt
bij de gevolgen van covid, samen met bewegen,
liefst in de natuur. Kijk ook bij de Nieuwe Germaanse Geneeskunde van dr. Ryke Geerd Hamer.
Luister naar je lichaam.

zit je nog steeds in de matrix. De tunnel en het licht
is een drogbeeld, een spiegeling van de duistere
machten. De familieleden die je ontmoet voordat je
doodgaat, zijn hologrammen en die gegevens halen ze uit je bewustzijn. Je levensverhaal wat je dan
voor je ziet, idem. Het gevolg is dat je dan meteen
weer reïncarneert. Wat doe je daaraan: wees je bewust dat dit kan gebeuren en kijk de andere kant
op: daar zie je het heelal zich voor jou ontvouwen.
Dan kan je zelf beslissen hoe je verder wilt!
Een hierop aansluitend probleem is als je vanwege
een terminale ziekte gaat overlijden en compleet
verdoofd bent door morfine. Van tevoren kun je
met je ziel afspreken dat als die situatie zich voordoet, je meteen weer helder wordt na het overgaan, zodat je bewust verder gaat. Je ziel is tijdloos. Heeft je lichaam niet nodig.

De groei van het bewustzijn gaat verder. Het enige
wat in het universum kan groeien is het bewustzijn.
Het bewustzijn van je ziel. Het steeds meer ervaringen op doen. Op aarde is het bewustzijn van de
mens beperkt gehouden door de matrix, ook het
voor jezelf vasthouden aan oude gewoontes en
oude patronen kan ervoor zorgen dat je in die matrix blijft hangen. Of door oude beloftes, angsten
en trauma’s, soms van vele levens eerder, waar je
je aan vast klampt. Of door ge- en verboden vanuit
je voorvaderlijke familiegeschiedenis. Dat kun je
allemaal verbreken. Je kunt die oude koorden
doorsnijden. Je hoger bewustzijn kan je daarbij
helpen. Het fysiek samen komen met gelijkgestemden is bewustzijn verhogend.
Je kunt ook uit de matrix ontsnappen door actief
positieve intenties te verwoorden. Als je doodgaat

Peter benoemt de onderwerpen in zijn lezing als
beelden die spontaan opborrelen, alsof ze uit een
omgevallen boekenkast tevoorschijn komen…
De websites van Peter Toonen:
http://www.mayatijd.nl/ en

https://natuurlijketijdblog.wordpress.com/.
Mayke

Ons programma
Avondlezingen: Woensdag 19:30 – 22.00 uur.
In Zalencentrum Hingstman, Hoofdstraat 18 te Zeijen.
De beperkende maatregelen van de overheid worden per 25 februari ingetrokken.
Daarom mogen we weer bij elkaar komen voor de onderstaande lezingen en we hopen u daarvoor te
mogen begroeten in Zeijen. U hoeft daarvoor niet te reserveren.
Datum

Spreker

Thema

2 maart

Willem Vreeswijk

De essentie van Ho’oponopono.

23 maart

Casper Boom en
Karsten van Asdonk

Vrije Energie College.

Donderdag
21 april

Pascale Bruinen

De wet van aantrekkingskracht.

11 mei

Frank Silvis

Energetisch inpakken van schadelijke apparatuur.

Info:

tel. 0592-656610

Website:

https://innerlijk-besef.nl. E-mail:

Via het contactformulier op de website.
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