Cursus “De Nieuwe Tijd”
Wat is dit?
"De Nieuwe Tijd” (Aquariustijdperk) is gebaseerd op de cyclus van onze Zon, die een baan van ca.
25.800 jaar maakt door de Pleiaden. Hierbij doorkruist hij 2 x een fotonengordel, een zone met een
sterk verhoogde energie, die de wereld een enorme impuls tot ontwikkeling geeft. We zitten nu in het
begin van die gordel (Aquariustijdperk) en over ca. 2.000 jaar zijn we bij het einde.
Je mag nu de angsten, illusies, programmeringen, codes en beperkingen, waaronder we in deze wereld
gebukt gaan, los laten. Deze zijn opgeslagen in de 4e dimensie (collectief bewustzijn). We
moeten hiervan los komen en onszelf verbinden met de 5e dimensie (pure liefde) en
leven vanuit ons hart. Lukt dat, dan kun je verheven worden (verlichting/ascentie)
en mag je de incarnatiecyclus los laten. Dan gaat er een onvoorstelbare wereld voor
je open, met hele andere inzichten, mogelijkheden, energie en kennis. Al kom je in
dit leven maar halverwege, dan is dat al zeer de moeite waard!
Zo’n ascentie kan alleen maar als je ver genoeg bent met je ontwikkeling, snapt hoe het leven en de
mens werkelijk in elkaar zitten (heel anders dan je denkt!), je karma voldoende is ingelost, al je chakra’s helemaal schoon zijn, de verbinding met alle 9 dimensies in orde is, je lichtlichaam (Mer-KaBah/Mer-Ki-Vah) voldoende licht geeft en snel genoeg draait. Vroeger (Atlantis, Egypte) had je de
Mysteriescholen: daar kon je je leven lang studeren en oefenen, om die ascentie te bereiken.
Dat mag nu veel sneller gebeuren en wij kunnen je helpen met de Bron- en Urim-Code stoelen, kennis
over wie wij als mensen echt zijn, het inzicht waarom je je gedachten en emoties moet beheersen,
oefeningen, opschonen van alle chakra’s en je weer verbinden met de 9 dimensies. Ook mogen wij de
Zonne-inwijdingen, die ook in het oude Egypte werden gegeven, tot een bepaald niveau bij jou
doen.
Dit alles zit in onze cursus, die gebaseerd is op informatie uit de Kosmos die nu via
de sterrenpoorten vrijkomt en door Monique Timmers van een aantal Hogere Intelligenties en de Meesters El Morya en Saint Germain wordt ontvangen, vastgelegd en
onderwezen. Peter en Wieke hebben beide deze opleiding bij haar gevolgd.

Cursusinfo:
Tijdsduur:

4 graden. Graad 1 heeft 5 blokken, graad 2 t/m 4 hebben 4 blokken. In totaal 17
blokken/middagen à ca. 4 uren. Deelname is per graad. Voor prijzen, data en de inhoud van de blokken: zie onze website.

Theorieblokken:

Maximaal 8 personen, documentatie wordt vooraf gestuurd.

Praktijkblokken:

Maximaal 4 personen (groep wordt dan in tweeën gesplitst).

Inschrijving:

Via het intakeformulier op onze website. Wij nemen dan
contact op. Mailen en bellen kan natuurlijk ook.

Peter Langendijk en Wieke Kroijenga
Julianalaan 11, 8931AA Leeuwarden

Tel:
058-2800818

www.nieuwetijdsgenezen.nl
info@nieuwetijdsgenezen.nl

