Even voorstellen…
Wij zijn Peter Langendijk en Wieke Kroijenga. We
zijn getrouwd en voeren samen deze praktijk.

Klankschalen
Handoplegging
Buitenaardse
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Peter
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Langendijk Kroijenga

Urim-Code
stoel

Peter heeft een hypnotherapieopleiding gevolgd bij
de SETH, bestaande uit heel veel technieken waarbij
met een lichte trance wordt gewerkt, gevolgd door
een medische basisopleiding. Daarna heeft hij een
internationale healersopleiding gevolgd bij het instituut voor energiewerk Mirre. Hier heeft hij les gehad
van diverse sjamanen van over de hele wereld.
Wieke is begonnen met Jin Shin Jyutsu, een oude
Japanse geneeswijze en ze heeft zich daarna geschoold in het healen met de Aquarius Angels® en de
aartsengelen Metratron, Michaël en Rafaël.
We hebben ons daarna samen gespecialiseerd
in de geneeswijzen van deze nieuwe tijd,
ook wel “astronomische geneeskunst”
genoemd. Dit zijn methoden die pas
sinds kort mogelijk zijn, zoals het
werken met de energetische UrimCode en Bron-Code stoelen en healingen door buitenaardse wezens van oa.
Sirius.
De oudere methoden zijn veelal gebaseerd op herbeleven van een trauma en gaan vaak gepaard met flinke
emoties. Ze geven wel veel inzichten in jezelf.

Bron-Code
stoel

Mer-Ka-Bah,
Mer-Ki-Vah

(Aarts-)engelen,
Aquarius Angels

Het bijzondere van de nieuwe methoden is dat je veel
direct mag loslaten: “instant healing” heet dat. Dat
zijn we niet gewend, maar sinds eind 2012 mag en kan
dat. Het komt er heel in het kort op neer, dat je celgeheugen wordt gewist en je leert hoe je kunt voorkomen dat daar weer nieuwe ladingen bij komen.
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Wat kunnen wij je bieden?
o Healingen met Urim-Code en Bron-Code stoelen.
o Deze werken met de zeer krachtige Lichtwezens uit de 7e dimensie.
o Zij behandelen allerlei emotionele, energetische, mentale en fysieke problemen.
o Healingen door buitenaardse wezens van Sirius.
o Dit is een groep van 7 wezens, die gespecialiseerd is in het healen van mensen vanuit een parallelle wereld.
o Zij behandelen echt alles: van pijntjes en angsten t/m nieuwe stamcellen en tussenwervelschijven, maar doen geen cosmetische ingrepen.
o Mer-Ka-Bah en Mer-Ki-Vah technieken.
o Inwijdingen in het Christusbewustzijn.
o Zonne-inwijdingen.
o Chakra behandelingen.
o Regressietherapie.
o Reïncarnatietherapie.
o Rebirthing
o Overademen.
o Lichaamsgericht werk.
o Ademhalingstechnieken.
o Ècht aarden.
o Aura comprimeren.
o Gesprekstherapie.
o Energiewerk.
o Sjamanistische technieken.
o Rollenspellen.
o Confrontatietherapie.
o (Geleide) visualisaties.
o Handoplegging.
o Lezingen, workshops.
o Opleiding “De Nieuwe Tijd” (dit is eigenlijk de oude Mysterieschool, zie achterzijde).
o Een all round therapeutenopleiding.
o Diverse praatgroepen.

Contact

Waarvoor kun je bij ons terecht?

Meer informatie over hoe wij werken, de verschillende technieken die we aanbieden, hoe dat precies
in z’n werk gaat, de problemen die je daarmee kunt
aanpakken, waar je ons kunt vinden, lezingen, workshops, opleidingen, beurzen, prijzen, werktijden,
voorwaarden, etc., vind je allemaal op onze website.
En je kunt natuurlijk ook even bellen of mailen.
Adres:

Telefoon:
Email:
Website:
Afspraken:

 Groningen

Gaspeldoorn 6
7822 CH Emmen
0591-34 66 58 (16.00u – 19.00u)
info@nieuwetijdsgenezen.nl
www.nieuwetijdsgenezen.nl
Via het aanmeldformulier op de
website en eventueel per email of
telefoon.

Stadskanaal 

 Assen,
Drachten

 Hoogeveen
 Coevorden

o Chakra’s opschonen en balanceren.
o Je verbinding met de 9 dimensies herstellen.
o Verkeerde denkbeelden, verwachtingspatronen
en illusies van dit leven wegnemen.
o Hele oude codes en programmeringen opruimen,
zoals bv. van de val van Atlantis, misstanden uit
het oude Egypte, wereldoorlogen, natuurrampen
en (opzettelijke) negatieve beïnvloeding vanuit de
4e dimensie (ons collectieve bewustzijn).
o Allerlei fysieke en chronische kwalen verhelpen.
o Relationele problemen.
o Seksuele problemen, incest, verkrachting.
o Identiteits- en aanpassingsproblemen.
o Chronische vermoeidheid, kou.
o Stress, burn-out, ontspanning.
o Psychosomatische klachten (wel pijn, maar geen
fysieke oorzaak te vinden).
o Pijnbestrijding.
o Het achterhalen van de reden van ziektes of terugkerende ervaringen (levenslessen).
o Energetische problemen en blokkades.
o Aura healing en aarden.
o Hoogsensitiviteit.
o Omgaan met energieën en stemmen.
o Contact met gidsen of overleden personen.
o Entiteiten uit uw woning verwijderen.
o Achterhalen van je galactische oorsprong.
o Opstarten en begeleiden van je spirituele ontwikkeling.
o Blozen, onzekerheden, nervositeit.
o Fobieën, angsten, paniekaanvallen.
o Concentratieproblemen.
o Ongewenst gedrag, “tics”, dwangneurose.
o Stervensbegeleiding, rouwverwerking.
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Opleiding “De Nieuwe Tijd”
Eigenlijk is dit een moderne versie van de
oude Mysterieschool. Door de nieuwe
energie van de Aarde mag je je nu
versneld ontwikkelen. Je mag je
bevrijden van de angsten, illusies,
programmeringen, codes en
beperkingen, die in de 4e
dimensie (collectieve bewustzijn) zijn opgeslagen en waaronder we gebukt gaan.
Wij moeten daar los van zien te komen en onszelf
weer verbinden met de 5e dimensie (pure liefde), zodat we weer volledig gaan leven vanuit ons hart. Je
kunt hiermee de verlichting of ascentie bereiken,
waardoor je de cyclus van wedergeboorte los mag laten. Dan krijg je onvoorstelbare inzichten, mogelijkheden, energie en kennis. Al kom je in dit leven maar
halverwege, dan is dat al zeer de moeite waard!
Dat kan natuurlijk alleen maar als je ver genoeg bent,
weet hoe het leven echt in elkaar zit (heel anders dan
je denkt!), je karma voldoende is ingelost, al je chakra’s schoon zijn, je verbindingen met de 9 dimensies
in orde zijn, al je antennes weer goed afgestemd zijn
op de kosmos, je lichtlichaam (Mer-Ka-Bah) snel genoeg draait en voldoende licht geeft.
Wij doen dit met de Bron- en Urim-Code stoel,
kennis over wie je werkelijk bent, waarom
je je denken en emoties moet beheersen, oefeningen, chakra’s reinigen,
verbinden met de 9 dimensies, Zonne-inwijding, inwijding in het
Christusbewustzijn, etc.
Er is geen vooropleiding vereist. Voor meer informatie:
zie onze website bij “Opleidingen”.

