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Nieuwsbrief 12
November/December 2017:

Alles mag er zijn!
Niets hoeft te veranderen....
Beste {{voornaam}}
{{achternaam}}
U heeft eerder deelgenomen aan activiteiten van en met Peter
Winteraeken, u heeft zich hiervoor aangemeld of u heeft
hierover informatie opgevraagd c.q. interesse getoond. Dat is
de reden dat u deze nieuwsbrief ontvangt. Als u niet langer
prijs stelt op het ontvangen van deze nieuwsbrief kunt u zich
hiervoor afmelden beneden aan deze nieuwsbrief.

''Alles is perfectie!''
Voor info en aanmelding:
Peter
Winteraeken:
Alles is perfect
zoals het is.

Peter Winteraeken
Wilhelminalaan 71
6101 JD Echt

Mooie uitspraak
nietwaar? Te
mooi om waar
te zijn, hoor ik
je denken?

Telefoon:
0475-484833 | 06-80040175

E-mail:
peter@peterwinteraeken.nl

En zie voor alle activiteiten
de website:
www.peterwinteraeken.nl

Reacties in het gastenboek:

Benieuwd naar de reacties
van andere deelnemers?
Of wil je zelf een reactie
plaatsen?
Kijk dan hier voor het
gastenboek.

Hoe kan alles perfect zijn als ik mijn leven niet zo ervaar? Wat
als mijn leven een puinzooi lijkt? Wat als dit voor mij de
''waarheid'' is?
Dan schuilt daarin een kans! De kans om je niet langer te
verzetten tegen dat wat is. En het te nemen zoals het is. Als je
JA kunt zeggen tegen dat wat is, is dat perfectie in werking. In
feite komt het erop neer dat er geen oordeel meer op rust. Er
is geen oordeel meer in jou actief dat het ene als ''goed'' en
het ander als ''fout'' bestempeld. In plaats daarvan zeg je JA
tegen dat wat is. En dit JA kan een nieuwe start zijn voor het
moment waarin jij je nu bevindt.
Bijvoorbeeld: de gedachte "Dit had niet mogen gebeuren".
Voel wat die gedachte brengt als je die gelooft? En wat als je
kiest voor deze gedachte: "Oké het is gebeurd. Wat kan ik
eraan doen?". Voel wat deze gedachte je brengt?
Elk oordeel is zelfveroordeling. Elk goed en fout dat jij ziet in
de buitenwereld, deelt jouzelf op in goed en fout. Alsof er twee
helften in jou actief zijn. En je hebt beslist een voorkeur voor
de ene helft. En de andere wijs je af. Daarmee wijs je een
gedeelte van jezelf af. Je voelt geen heelheid en eenheid in
jezelf. En dit weerspiegelt zich in de buitenwereld die jij ziet.
Het is een wereld waarin van alles fout lijkt te gaan en waar
goedheid maar zelden te vinden is. Tenminste dat denk je.....
Vanuit dit ''goed en fout perspectief'' ben je altijd bezig de
buitenwereld te proberen te veranderen. En naar je hand te
zetten. Dit heet controle.....Maar, als je goed kijkt zie je dat je
nooit controle over iets hebt gehad....
Wees hierin heel eerlijk naar jezelf!
Dingen gebeuren gewoon. Het leven gaat zoals het gaat. En
mensen doen wat ze doen. Daar heb jij geen zeggenschap
over. Waar je wel invloed op hebt, dat ben jezelf. En dit kan
een bevrijdend inzicht zijn!

AH-principe 6:

We kunnen leren van
onszelf en van anderen
te houden door te
vergeven in plaats van te
veroordelen.

Controle loslaten betekent: inzien dat controle Gods
onmogelijk is. En gelukkig is dat waar!
Je bent hier niet om te controleren. Om te zien of dingen goed
of fout gaan. Nee, je bent hier om Liefde uit te breiden. Je
bent hier om liefdevol met jezelf én met anderen om te gaan.
Liefde wil zich uitdrukken door jou heen. En als we niet alles
proberen te controleren, niet alles in termen van goed en fout
classificeren, dan stroomt de liefde gewoon door ons heen.
Daar hoef je niets voor te doen.
Liefde heeft geen voorkeur voor iets of iemand. Liefde
omhelst alles.

Cursus inspiratie:

Iedere keer dat je niet
een en al vreugde bent,
komt dit doordat je met
een gebrek aan liefde op
een van je broeders hebt
gereageerd.
(Een cursus in wonderen;
T5.VII.5:1)

Cursus inspiratie:

De beslissing om zo te
reageren komt van jou,
en kan dus ongedaan
worden gemaakt.
(Een cursus in wonderen;
T5.VII.5:3)

Ook je eigen waanzin? Je eigen (zelfv)eroordeling? Je
verleden waar je niet trots op bent? Je daden waarvoor jij je
schaamt? Je boosheid, je angst en verdriet?
Ja hoor, de liefde in jou omhelst alles wat er is. En dat maakt
alle verschil........
Alles is al perfect. En daar hoor jij bij!
De vraag is kun jij dat zien? Kun jij jezelf zo zien? En
anderen?
Zin om dit uit te proberen?
Van harte welkom bij de jaarlijkse Kerstviering op 21 dec.
Let op!
Aanmelden hiervoor is gewenst, gelet op het beperkt aantal
plaatsen. Zie verderop in deze nieuwsbrief.
Overigens, ook van harte welkom bij alle andere activiteiten
die in deze nieuwsbrief vermeld staan....

2 Dec: Stilte Wandeling
Winter: Abdij Lilbosch,
Echt
Met Clemens Dresselaars
& Peter Winteraeken:

Cursus inspiratie:

Jouw rol bestaat er
alleen in je denken terug
te brengen naar het punt
waarop de vergissing
werd begaan,
en die in vrede aan de
Verzoening toe te
vertrouwen.
(Een cursus in wonderen;
T5.VII.6:5)

Cursus inspiratie:

Beproevingen zijn niets
dan lessen
die je verzuimde te leren,
opnieuw aan jou
gepresenteerd,
zodat waar je eerst een
verkeerde keuze maakte,
je nu een betere kunt
doen,
en zo ontsnappen kunt
aan alle pijn
die jouw eerdere keus je
bracht.

Wandelen in stilte, verstilt
het hoofd en opent je hart.

DEZE ACTIVITEIT IS VOL!
U KUNT ZICH
AANMELDEN VOOR DE
WACHTLIJST.
AANMELDEN KAN WEL VOOR DE WANDELINGEN IN
2018.
We wandelen om en nabij de mooie omgeving van Abdij
Lilbosch te Echt. Ditmaal een vroege winterwandeling.
De ochtend begint met een stilte wandeling die ongeveer 2
uur duurt. Daarna hebben we een samenzijn in de Abdij met
koffie en thee.
We wonen als je dat wilt de middagdienst van 12.00 uur bij in
de Abdij. Na afloop is er een mogelijkheid tot delen van
ervaringen. En kun je een zelf meegebrachte lunch nuttigen.
Voor koffie en thee wordt gezorgd. Omstreeks 13.30 uur
sluiten we het 1e programmaonderdeel af.
Aansluitend vindt van 14 - 16 uur het 2e programmaonderdeel
- een interactieve bijeenkomst met Een cursus in wonderen plaats. Laat je verrassen door de sprankelende eenvoud van
Een cursus in wonderen! Ook uitermate geschikt als 1e
kennismaking.
Het staat jou vrij om het 1e programmaonderdeel en/of het 2e
programmaonderdeel bij te wonen.
Dag: zaterdag 2 december
Nieuwe datums 2018: 10 maart, 23 juni en 22 september.
Tijd: 1e programmaonderdeel incl. wandeling is van: 9.00 13.30 uur. Het 2e programmaonderdeel is van: 14.00 - 16.00
uur.
Hele dag bijwonen: 9.00 - 16.00 uur.
Kosten: programmaonderdeel 1 of 2: € 10,00.
Het hele programma: € 20,00. Inclusief koffie/thee.
Locatie: Abdij Lilbosch, Pepinusbrug 6, Echt (www.abdijlilbosch.nl)
Max aantal deelnemers: 12
Begeleiding: Clemens Dresselaars en Peter Winteraeken
Meer informatie? Klik: hier
Aanmelden: Peter Winteraeken: 0475-484833 of 0680040175 / peter@peterwinteraeken.nl of bij Clemens
Dresselaars: 06-51253387 / cdresselaars@telfort.nl

(Een cursus in wonderen;
T31.VIII.3:1)

Cursus inspiratie:

Ik moet de verkeerde
keuze hebben gemaakt,
want ik ben niet in vrede.

3 Dec: Lezing
Ontmoetingszondag MIC
Amersfoort
Met Peter
Winteraeken:
Interactieve lezing:
De Hemel is de
beslissing die ik moet
nemen.

Ik heb die keuze zelf
gemaakt, maar ik kan
ook anders kiezen.
Ik wil anders kiezen ,
omdat ik in vrede wil
zijn.
(Een cursus in wonderen:
T5.VII.6:7-9)

Cursus inspiratie:

Ik ben verantwoordelijk
voor wat ik zie.
Ik kies de gevoelens die
ik ervaar....
(Een cursus in wonderen:
T21.II.2:3-4)

Willen we niet allemaal
de Hemel op aarde
ervaren? Niet alleen nu
in de Adventstijd maar Altijd? Één vraag blijft over: hoe?
Gelukkig is daar Een cursus in wonderen! De Cursus
herinnert ons er keer op keer aan dat we elk moment van de
dag gelukkige keuzes kunnen maken door opnieuw te kiezen.
Een keuze voor liefde in plaats van angst. Dit vermogen
kunnen we niet verliezen.Vanmiddag gaan we samen na
welke keuzes ons gelukkig maken en welke ongelukkig. En
zien we samen in dat er in werkelijkheid maar één keuze te
maken valt: De Hemel is de beslissing die ik moet nemen. Ik
neem die nu, en zal niet van gedachten veranderen, want het
is het enige wat ik werkelijk verlang (Uit: Een cursus in
wonderen).
Locatie: Arena (benedenzaal) van Het Nieuwe Eemland
Adres: Daam Fockemalaan 12, 3818 KG, AMERSFOORT
Tijd: 14.00 - 15.30 uur, daarna gelegenheid om elkaar tot
17.00 uur te ontmoeten.
Entree: donatie € 10,00 (incl.koffie/thee)

15 - 17 Dec: Driedaagse
Stilte Reis te Weert
Met Peter Winteraeken en Nicki
van Heugten (Ja tegen Nu):
Reis van Bewust Zijn en
Aanvaarding.
DEZE ACTIVITEIT IS VOL!
U KUNT ZICH AANMELDEN VOOR
DE WACHTLIJST.

AH-principe nr.7

We kunnen liefde zien in
plaats van fouten.

AH-principe nr.10

We kunnen ons
concentreren op het
leven als geheel in plaats
van op fragmenten.

AH richtlijn nr.3:

We delen wat voor ons
en voor anderen werkt, in
plaats van advies te
geven. We laten anderen
hun eigen antwoorden
vinden.

Tijd en aandacht voor jezelf? Even
een paar dagen helemaal HerBronnen, in een klooster te Weert?
Meer rust, bezinning, aanvaarding van wat er is?
Meld je dan nu aan voor de 3-daagse ''Reis van Bewust-Zijn
en Aanvaarding'' van vrijdag 15 dec t/m zondag 17 dec 2017.
Tijdens deze 3 dagen wisselen we stilte, meditatie en
reflectiewerk af met opstellingen en interactieve
bijeenkomsten in het kader van Een cursus in wonderen.
Je verblijft in een 1- of 2-persoonskamer in een klooster te
Weert.
We heten elkaar welkom op vrijdag 15 dec om 9.30 uur. We
starten om 10.00 uur met het programma. We sluiten zondag
17 dec om 16.00 uur af. We werken met max 14 deelnemers.
Locatie: Klooster zusters Birgittinessen.
Adres: Maasstraat 17, 6001 EB, WEERT
Investering:
Pakket 1: 2 overnachtingen obv een 2-persoonskamer
(gedeeld) incl. 2 keer ontbijt, 3 keer lunch, 2 keer diner en de
begeleiding.
Aanmeldingen na 1/9-17: € 345,00
Pakket 2: hetzelfde als pakket 1, nu obv een 1persoonskamer.
Aanmelden na 1/9-17: € 380,00
NB: Voor mensen met een klein bestedingsbedrag bieden wij
ruimte voor maatwerk. Neem contact met ons op.
Aanmeldingen en meer info:
Peter Winteraeken, peter@peterwinteraeken.nl | 06-80040175
Nicki van Heugten: nicki@jategennu.nl | 06 - 41869132
Meer informatie? Klik: hier

Cursus inspiratie:

21 Dec: Jaarlijkse
Kerstviering, Echt
Met Peter Winteraeken

Alleen oneindig geduld
sorteert onmiddelijk
effect.

Thema: Er woont licht en
vreugde en vrede in mij....
Wat als jij jezelf welkom kunt
heten? Welkom heten,
precies zoals jij bent. Dat jij
niet hoeft te veranderen. Dat
jij jezelf onder alle
omstandigheden omarmen
kunt. Wat je ook denkt, voelt,

(Een cursus in wonderen;
T5.VI.12:1)

Cursus inspiratie:

Het geduld dat jij met
jouw broeder hebt, is het
geduld dat je hebt met
jezelf.
(Een cursus in wonderen;
T5.VI.11:4)

zegt en doet.....
Wat als je afkeuring van jezelf of van andere mensen stopt?
En dat jij jezelf en anderen - van nu af aan - totaal liefhebt?
Dat je JA kunt zeggen tegen dat wat is, zowel innerlijk als
uiterlijk?
Dat het project ''ik ben niet goed (genoeg)'' stopt. En dat je
kunt zeggen: ''ik ben oké zoals ik ben, net als jij''. En dát geldt
voor alles waar mijn oog op valt en waar mijn hart naar kijkt.
Hoe zou dat voelen?

Cursus inspiratie:

Oneindig geduld roept
oneindige liefde op en
door nu resultaat op te
leveren maakt het de tijd
overbodig.
(Een cursus in wonderen;
T5.VI.12:3)

Alles is perfect zoals het is. Niets en niemand hoeft te
veranderen. Ook ikzelf niet.
Kun je invoelen dat dit een wedergeboorte is?
De wedergeboorte van je natuurlijke staat van zijn?
De geboorte van je ware Zelf?
Het Zelf dat licht en liefde en vrede is.
En vanuit dit licht, deze liefde en vrede in mij, treed ik alle
medemensen en omstandigheden tegemoet.
Een cursus in wonderen zegt het zo:
''Je zult hoe dan ook leren dat vrede deel van jou is en slechts
van je vraagt dat je elke situatie waarin je je bevindt, omhelst.''
Ben je klaar voor een totale omhelzing van jezelf?
Allen van harte welkom bij deze Kerstviering.

AH richtlijn nr.1:

Ons doel is aan onszelf
te werken, elkaar
wederzijdse steun te
geven en te oefenen in
onbevooroordeeld
luisteren en delen.

AH-richtlijn nr.2:

Dag: donderdagavond 21 december
Tijd: 20.00 – 22.15 uur.
Kosten: vrije gift (richtbedrag € 7.50).
Locatie: Wilhelminalaan 71, 6101 JD, ECHT
Aanmelden vooraf is gewenst! Dit in verband met het
beperkt aantal plaatsen....
Bevestig je aanmelding: telefonisch: 0475-484833 of 0680040175 | e-mail: peter@peterwinteraeken.nl

10 Jan: Training Kies
Opnieuw, de 6 stappen
naar vrijheid!
Met Peter
Winteraeken:

We erkennen dat het
proces dat ieder
doormaakt belangrijk is
en niet ons oordeel
hierover.
Geaccepteerd worden in
de fase waarin we zijn,
maakt het makkelijker
anderen te accepteren in
plaats van te
veroordelen.

Training: Kies
Opnieuw.
De training Kies Opnieuw, de 6 stappen naar vrijheid, is van
Diederik Wolsak (Choose Again), grondlegger van dit
vergevingsproces. Het proces is een effectieve manier om
zicht te krijgen op belemmerende kernovertuigingen. Door het
bewustworden van deze kernovertuigingen is het mogelijk
deze volledig te transformeren. Het bijzondere zit in de
eenvoud van deze 6 stappen en in de ervaring dat het
werkt! Je krijgt werk- en oefenmateriaal uitgereikt tijdens de
trainingsavonden.
Deze training is uitermate geschikt voor:
iedereen die de behoefte heeft om werkelijk innerlijke
vrijheid te ervaren en zich in deze 6 - stappen wil
bekwamen;
trainers, begeleiders, facilitators en coaches;
teams op het werk die openstaan voor nieuwe
wegen (ook in-company te organiseren!).
Wanneer?
Dag: woensdagavond. Tijdsinvestering: 6 bijeenkomsten in
drie maanden om de twee weken.
Datum 2018:
- 10 en 24 jan, 7 en 21 feb, 7 en 21 mrt.
- 11 en 25 april, 9 en 23 mei, 6 en 20 juni.
- 5 en 19 sept, 10 en 24 okt, 7 en 21 nov.

AH-richtlijn nr.4:

Door te riskeren onze
eigen gevoelens te
tonen, ontdekken we
gemeenschappelijke
ervaringen die ons met
elkaar verbinden.

AH-richtlijn nr.6:

Tijd: 19.30 - 22.00 uur. Vanaf 19.15 uur welkom!
Deelnamekosten 2018: € 96,00 voor de serie van 6 avonden
(incl. werkmateriaal).
Locatie: Wilhelminalaan 71, Echt.
Begeleiding: vindt plaats door Peter Winteraeken
Meer informatie, klik: hier.
Aanmelden: 0475-484833 | 06-80040175 |
peter@peterwinteraeken.nl

NIEUW! Start 27 Jan: 365
werkboeklessen in één
jaar! Jaargroep Echt
Met Peter
Winteraeken:

We zijn hier om elkaars
innerlijke leiding te
steunen en elkaar te
helpen concentreren op
wat werkelijk voor ieder
van ons telt.
We zijn hier niet om te
preken of elkaar te
confronteren.

AH-richtlijn nr.8:

We oefenen in het
samenzijn met anderen,
waarbij we willen leren
alleen naar het licht in
hen te kijken en niet naar
wat het licht tegenhoudt.

In contact komen met
je intuïtie en....
hiernaar luisteren.
Door intens één jaar de
werkboeklessen uit Een
cursus in wonderen
samen te oefenen, ervaar je de fenomenale reikwijdte in
vrede en vrijheid die deze lessen jou in je dagelijks
leven kunnen geven.
Het is buitengewoon inspirerend en motiverend om samen
één jaar alle werkboeklessen te oefenen. En hierover
maandelijks met elkaar uit te wisselen.
Tijdens de bijeenkomsten worden werkboeklessen
verduidelijkt, nader toegelicht, ervaringen gedeeld en
praktische kwesties ingebracht.
Wanneer: maandelijks, behalve juli.
Dag: start zaterdag 27 januari (1e bijeenkomst uit de serie
van 11).
Datums 2018: 27 jan, 24 feb, 24 mrt, 28 april, 26 mei, 30
juni, 25 aug, 29 sept, 27 okt, 24 nov, 22 dec
Tijd: 10.00 - 13.00 uur.
Deelnamekosten: € 175,00 voor de serie van 11
bijeenkomsten.
Locatie: Wilhelminalaan 71, Echt.
Begeleiding: vindt plaats door Peter Winteraeken
Tussentijds instappen is - in overleg - mogelijk!
Meer informatie? Klik: hier.
Aanmelden: 0475-484833 | 06-80040175 of via
peter@peterwinteraeken.nl

AH-principe 12:

Wij kunnen onszelf en
anderen altijd zien als
mensen die óf liefde
verspreiden, óf een
beroep doen op liefde.

Jaargroep KIES
OPNIEUW, maandelijkse
bijeenkomsten
Met Peter Winteraeken
Vergeving biedt alles wat
ik wens!

AH-principe nr.1:

De kern van ons wezen
is liefde.

Maandelijkse bijeenkomsten
die geheel in het teken staan van OPNIEUW KIEZEN! Dé
uitnodiging voor een rigoureuze innerlijke schoonmaak. Alles
opruimen - vergeven - wat jouw innerlijke vrede, vreugde,
vrijheid, vertrouwen, kracht, harmonie en verbinding in de weg
staat.
We werken met een aantal praktische vergevingstechnieken,
waaronder de ''6 stappen naar Vrijheid'' van Diederik Wolsak.
Voor iedereen die de kracht van Opnieuw Kiezen wil ervaren;

Cursus inspiratie:

Het vergeten lied:
Voorbij het lichaam,
voorbij zon en sterren,
verderreikend dan alles
wat jij ziet
en toch ergens zo
vertrouwd,
staat een boog van
gouden licht
die zich onder jouw ogen
tot een grootse stralende
cirkel verwijdt.
En heel de cirkel vult
zich,
terwijl jij kijkt,
met licht.
De randen van de cirkel
verdwijnen,
en wat erbinnen is
wordt niet langer omvat.
Het licht dijt uit en
bestrijkt alles,
en breidt zich voor
eeuwig
stralend tot in het
oneindige uit,
zonder ergens breuk of
grens.
Daarbinnen is alles
verbonden
in volmaakte continuïteit.
Het is niet mogelijk
zich iets daarbuiten voor
te stellen,

Dag: woensdagavond.
Datums 2018: 17 jan, 14 feb, 14 mrt, 18 april, 16 mei en 13
juni.
Tijd: 19.30 - 22.00 uur. Vanaf 19.15 uur welkom op de thee!
Kosten: € 90,00 voor de resterende 6 bijeenkomsten.
- Later instromen is mogelijk. Neem hiervoor contact met me
op.
Meer informatie: klik hier.
Locatie: Wilhelminalaan 71, 6101 JD, Echt.
Aanmelden: 0475-484833 | 06-80040175 |
peter@peterwinteraeken.nl

Leesgroep Een cursus in
wonderen, Echt
Met Peter
Winteraeken:
De stilte van ons hart
spreekt.
Het is buitengewoon
inspirerend,
verhelderend,
verbindend en
rustgevend om samen te lezen, te luisteren en te mediteren.
Dé kans om dieper kennis te maken met Een cursus in
wonderen.
Met op verzoek: heldere en eenvoudige toelichtingen over
Een cursus in wonderen.
Bovendien zijn al je levensvragen en kwesties welkom! Deze
worden daarbij vanuit een ander licht bezien.
2017: 28 nov, 12 dec.
1e helft 2018: 9 en 23 jan, 6 en 20 feb, 6 en 20 mrt, 3 en 17
april, 1 + 15 en 29 mei. 12 juni.
2e helft 2018: 4 en 18 sept, 2, 16 en 30 okt, 13 en 27 nov, 11
dec
Dag: dinsdagmorgen
Tijd: 10.00 – 12.30 uur. Vanaf 9.45 uur ben je welkom.
Kosten 2017: 2 bijeenkomsten € 25,00.
Kosten 2018: Serie van 20 bijeenkomsten á € 12,50 voor €
250,00. Mogelijkheid om in drie termijnen te betalen.
1 x proeflezen á € 12.50 en later instappen is - in overleg mogelijk.
Locatie: Wilhelminalaan 71, 6101 JD, ECHT.
Begeleiding: vindt plaats door Peter Winteraeken
Meer informatie? Klik hier
Aanmelden: 0475-484833 of 06-80040175 /
peter@peterwinteraeken.nl

want er is geen plaats
waar dit licht niet is.
(Een cursus in wonderen;
T21.I.8: 1-6)

Oefengroep Een cursus in
wonderen in praktijk, Echt
Met Peter
Winteraeken:
Het leven is je
klaslokaal!
De oefen- en
studiegroep 'Een cursus
in wonderen in praktijk'
is een doorlopende
groep. Met als focus: praktijk!
Alle vragen, kwesties, dillemma's en problemen kun je
inbrengen in de groep. We worden ons bewust dat we daarbij
altijd een keuze hebben.
De oplossing is niet de kwestie, dillemma en het probleem
veranderen. De oplossing is: hoe ga je hiermee om?
We ontdekken dat we daarbij altijd de keuze hebben tussen
innerlijke vrede en innerlijke strijd, tussen liefde en angst.
Van harte welkom!
2017: 7 en 21 dec (= Kerstviering).
2018: 4 en 18 jan, 1 en 15 feb, 1, 15 en 29 mrt, 12 en 26 april,
8 (let op = dinsdagavond!) en 24 mei, 7 en 21 juni
Dag: donderdagavond
Tijd: 20.00 – 22.15 uur.
Kosten 2017: donatie (richtbedrag € 7.50).
1 x proefdeelnemen en later instromen is - in overleg mogelijk!
Locatie: Wilhelminalaan 71, 6101 JD, ECHT
Begeleiding: vindt plaats door Peter Winteraeken
Meer informatie? Klik hier
Aanmelden: 0475-484833 of 06-80040175 /
peter@peterwinteraeken.nl

Coachingsactiviteiten:
Met Peter Winteraeken:
Coachen / begeleiden van mens tot mens - van hart
tot hart.
Ben je toe aan een verfrissende kijk op al jouw
(levens)vragen, kwesties of wat je als probleem ervaart?
Liever in gesprek gaan wandelend in de natuur?
Wandelcoaching? Ook dat is mogelijk!
Proef van één van onderstaande activiteiten en ervaar
het verschil met reguliere coaching:
Individuele begeleiding en coaching.
Wandelcoaching.
Telefonisch consult/coaching.
Familie- en systeemopstellingen.
Publiek spreker: verzorgt interactieve
lezingen/workshops door het hele land.
Spreker bij uitvaarten en rouwbegeleiding.
Meer informatie? Klik hier voor coachingsactiviteiten; hier
voor opstellingen en hier voor het gastsprekerschap en
rouwbegeleiding.
Begeleiding: vindt plaats door Peter Winteraeken
Kosten algemeen: overleg over de kosten van deelname
aan activiteiten en /of coaching is altijd mogelijk. Neem
contact met mij op.
Aanmelden: dit kan telefonisch via 0475-484833 / 0680040175 of per e-mail: peter@peterwinteraeken.nl

Kerstmis:

Het teken van Kerstmis is een ster,
een licht in de duisternis.
Zie het niet buiten jezelf,
maar stralend in de Hemel van binnen.....
(Een cursus in wonderen; T15.XI.2:1)

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

Verzonden met

