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Nieuwsbrief 13
Februari 2018:

Een Reis naar je Hart......
Programma 2018!

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.

Voor info en aanmelding:

Peter Winteraeken
Wilhelminalaan 71
6101 JD Echt

Een Reis naar je Hart
Peter Winteraeken:
Een Reis naar je Hart

Telefoon:
0475-484833 | 0680040175

E-mail:
peter@peterwinteraeken.nl

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

Stel er bestaat een plek,
een plaats waar jij totaal
jezelf kunt zijn.
Een plek waar ieder
ander er ook mag zijn.
Een plek niet buiten jou, maar in jou!
Een plaats waar je niet ver voor hoeft te reizen, niet ver voor
hoeft te gaan. Waar je niet hard hoeft te werken en waar niets
moet en alles mag. Een plek die voor iedereen bestemd is. Een
plek waar alles is wat je maar wenst. Een plek waar je altijd en
op elk moment naar toe kunt gaan.
Die plek bestaat. Het is de plek in jou waar je hart is.
Stel je bereikt die plek en ervaart dan: Ja, dit is het!
Dit is alles wat ik wil!
Hoe verblijf je dan voor altijd in je hart? Hoe kun je vanuit je hart
leven? Wat zeg je en wat doe je dan? Hoe ziet je leven eruit als
je leeft vanuit je hart?

Reacties in het
gastenboek:

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

In 2018 organiseren Nicki van Heugten en ikzelf 4 keer “Een
Reis naar je Hart”.
Een reis waar al deze vragen en al je kwesties welkom zijn.
En het goede nieuws is dat iedereen die plek en alle
antwoorden in zich heeft en dit nooit, nooit kan verliezen.
Vergeten? Ja. Uit beeld? Ja.
Maar nooit, nooit verliezen!
Zodra wij kiezen voor liefde en vanuit liefde spreken en
handelen, zijn wij in verbinding met ons hart. En dat kan
iedereen!
Samen, welgemoed, op pad, een Reis naar je Hart.

Cursus inspiratie:

Een reis naar een nieuw begin en.....het einde van alle zoeken!
Reis je met ons mee?

Vrede zij vandaag aan
alle zoekende harten.
(Een cursus in wonderen;
WdII.345.2:1)

Cursus inspiratie:

Wat uit het hart is, is
ook uit het oog, want
wat genegeerd wordt, is
wel aanwezig, maar
wordt niet herkend.
(Een cursus in wonderen;
T13.VII.5:6)

Cursus inspiratie:

Niemand die in angst
zal blijven, en niemand
die de Liefde niet om
Zich heen zal scharen,
ontwaakt in de Hemel,
in het Hart van de
Liefde.
(Een cursus in wonderen;
WdII.340.2:6)

Cursus inspiratie:

De stilte van vandaag
zal ons hart zegenen,
en door middel daarvan
zal er vrede komen
over iedereen.
(Een cursus in wonderen;
WdII.270.2:1)

Cursus inspiratie:

Er is vandaag in ons
geen ruimte voor angst,
want we hebben liefde
in ons hart
verwelkomd.
(Een cursus in wonderen:
WdII.310.2:4)

Cursus inspiratie:

Als haat een plek vindt
in je hart, zul je een
beangstigende wereld
zien......
(Een cursus in wonderen;
WdI.189.5:4)

Kijk dan verderop in deze nieuwsbrief.

10 maart: Stilte Wandeling
''Lente'': Abdij Lilbosch,
Echt
Met Clemens
Dresselaars & Peter
Winteraeken:
Wandelen in stilte: van
hoofd naar hart!
We wandelen om en
nabij de mooie omgeving van Abdij Lilbosch te Echt. Ditmaal
een vroege lentewandeling. 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 10 maart 2018
Overige datums 2018: zaterdag 23 juni en zaterdag 22
september.
Tijd:
09.00 - 13.30 uur: 1e programmaonderdeel incl. wandeling.
14.00 - 16.00 uur: 2e programmaonderdeel Een cursus in
wonderen.
Hele dag bijwonen: 9.00 - 16.00 uur.
Investering:
Programmaonderdeel 1 of 2: € 10,00.
Hele programma: € 20,00.
Inclusief koffie/thee.
Locatie: Abdij Lilbosch, Pepinusbrug 6, Echt (www.abdijlilbosch.nl)
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

11 april: Training Kies
Opnieuw, de 6 stappen
naar vrijheid!
Met Peter Winteraeken:
Training: Kies
Opnieuw.
Kies voor je Hart!
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.
Tijdsinvestering: 6 bijeenkomsten in drie maanden om de twee
weken.
Dag: woensdagavond.
Datum 2018:
- 10 en 24 jan, 7 en 21 feb, 7 en 21 mrt. (DEZE ACTIVITEIT IS
VOL!)
- 11 en 25 april, 9 en 23 mei, 6 en 20 juni.
- 5 en 19 sept, 10 en 24 okt, 7 en 21 nov.
Tijd: 19.30 - 22.00 uur. Vanaf 19.15 uur welkom!
Investering: € 96,00 voor de serie van 6 avonden (incl.
werkmateriaal).
Locatie: Wilhelminalaan 71, Echt.
Begeleiding: Peter Winteraeken
Meer informatie, klik: hier.

Cursus inspiratie:

Laat me niet denken
dat ik de weg naar
Liefde kan vinden als ik
haat draag in mijn hart.
(Een cursus in wonderen;
WdII.246.1:1)

Aanmelden: 0475-484833 | 06-80040175 |
peter@peterwinteraeken.nl

18 - 21 Mei:
Pinksterweekend ''Een
Reis naar je Hart'': Weert
(NL)
Met Peter Winteraeken
en Nicki van Heugten
(Ja tegen Nu):

Cursus inspiratie:

Laat me dat (het
verleden) niet
koesteren in mijn hart of
ik zal de weg die naar
Liefde voert verliezen.
(Een cursus in wonderen;
WdII.288.1:6)

Een Reis naar je Hart:
4- Daags
Pinksterweekend
Stel je hebt alles binnen je
bereik om geluk te
ervaren, je ziet het alleen
nog niet of je vergeet het zo nu en dan?
Deze Reis naar je Hart is een reis naar binnen. Een reis naar
aanvaarding van jezelf, precies zoals je nu bent. Geen reis waar
je hard hoeft te werken en die het einde zou betekenen voor
iets waar je last van hebt. Het is een reis naar een nieuw begin.
Een begin van het loslaten van (innerlijke) strijd, van hard
werken en moeten. Een begin in het aanvaarden van jouw recht
op een gelukkig leven. Het is een reis zonder afstand. Het is
een reis naar de plek in jou: je hart.
Eerdere ervaringen van deelnemers:

Cursus inspiratie:

Jouw dankbaarheid is
alles wat jouw
geschenken nodig
hebben om de blijvende
gift te zijn van een
dankbaar hart dat voor
altijd bevrijd is uit de
hel.
(Een cursus in wonderen;
WdI.197.3:3)

Cursus inspiratie:

Dankbaar en erkentelijk
komen we, met lege
handen, met open hart
en open denkgeest, en
vragen slechts om wat
Liefde geeft.
(Een cursus in wonderen;
WdII.306.2:2)

Cursus inspiratie:

Vrede is al herkend, ten
leste, en je kunt voelen
hoe haar zachte
omhelzing jouw hart en
denkgeest met
vertroosting en liefde
omringt.

“Ik wil jullie via deze weg nogmaals bedanken voor ons
bijzondere weekend samen. Daarmee heb ik weer stukjes van
mijzelf mogen omarmen”
“Dank jullie wel dat ik me weer zo helder mag voelen, dat de
liefde in mij weer mag stromen, dat ik gewoon weer even heb
mogen zijn met alles wat er is”
“Gisterenochtend op de tweede dag dacht ik nog: “ik ga nooit
meer iets doen waar familie-opstellingen een onderdeel van het
programma vormen. ”Maar nu na vanochtend zie ik het
helemaal anders. Ik zag mijn hele familie op een lijn, alles viel
als een puzzelstuk in elkaar. Ik voel me enorm dankbaar!”
Tijdens elke Reis naar je Hart werken we met: Een cursus in
wonderen, Kies Opnieuw (de 6 stappen), Familie Opstellingen,
Stilte(wandelingen), Meditatie en Reflectiewerk.
We verblijven in het klooster van de zusters Birgittinessen te
Weert.
Locatie: Klooster zusters Birgittinessen.
Adres: Maasstraat 17, 6001 EB, WEERT
Datum: vrijdag 18 t/m maandag 21 mei
Tijd: vrij 18 mei, welkom vanaf 9.30 uur en start om 10.00 uur
en we eindigen ma 21 mei om 16.00 uur.
Investering: 4-daags verblijf met cursus- en verblijfkosten op
basis van volpension:
Verblijfkosten:
2-persoonskamer: € 182.50
1-persoonskamer: € 196,00
Cursuskosten: € 360,00
Vroegboekkorting cursuskosten: € 335,00 bij boeking vóór 15
maart;
Overleg over de cursuskosten is altijd mogelijk!
Aanmeldingen en meer info:
Nicki van Heugten: nicki@jategennu.nl | 06 - 41869132
Peter Winteraeken, peter@peterwinteraeken.nl | 06-80040175
Klik hier voor het complete programma en de overige reizen van
''Een Reis naar je Hart 2018''.

27 juli t/m 3 aug: 8-Daagse
Zomerweek ''Een Reis naar
je Hart'': Weert (NL)
Met Peter Winteraeken
en Nicki van Heugten
(Ja tegen Nu):

(Een cursus in wonderen;
WdI.200.10:6)

Een Reis naar je Hart: 8daagse Zomerweek.
Beschrijving: zie hiervoor bij de Reis naar je Hart van 18 tm 21
mei.

Cursus inspiratie:

Elke hartslag brengt me
vrede, elke ademtocht
vervult me met kracht.
(Een cursus in wonderen;
WdII.267.1:5)

Cursus inspiratie:

...mijn hart klopt mee in
de vrede die het Hart
van Liefde heeft
geschapen.
(Een cursus in wonderen:
WdII.267.2:2)

Locatie: Klooster zusters Birgittinessen.
Adres: Maasstraat 17, 6001 EB, WEERT
Datum: vrijdag 27 juli t/m vrijdag 3 augustus 2018
Tijd: vrij 27 juli, welkom vanaf 9.30 uur en start om 10.00 uur
en we eindigen vrij 3 aug om 16.00 uur.
Investering: 8-daagsverblijf, met cursus- en verblijfkosten op
basis van volpension:
Verblijfkosten:
2-persoonskamer: € 412,50
1-persoonskamer: € 444,00
Cursuskosten: € 630,00
Vroegboekkorting cursuskosten: € 580,00 bij boeking vóór 1
april.
Overleg over de cursuskosten is altijd mogelijk!
Tijdens elke Reis naar je Hart werken we met: Een cursus in
wonderen, Kies Opnieuw (de 6 stappen, Familie Opstellingen,
Stilte(wandelingen), Meditatie en Reflectiewerk.
Aanmeldingen en meer info:
Nicki van Heugten: nicki@jategennu.nl | 06 - 41869132
Peter Winteraeken, peter@peterwinteraeken.nl | 06-80040175
Klik hier voor het complete programma en de overige reizen
van ''Een Reis naar je Hart 2018''.

Jaargroep: 365
werkboeklessen in één
jaar!
Met Peter Winteraeken:

Cursus inspiratie:

In verbinding met je
hart.
Het is buitengewoon
inspirerend en motiverend
om samen één jaar alle
werkboeklessen te
oefenen. En hierover
maandelijks met elkaar uit

Een broeder glimlacht
naar een ander en mijn
hart wordt verblijd.
(Een cursus in wonderen;
WdII.315.1:3)

Cursus inspiratie:

Mijn hart is vredig en
mijn denkgeest in rust.
(Een cursus in wonderen;
WdII.286.1:8)

te wisselen.
Tijdens de bijeenkomsten worden werkboeklessen verduidelijkt,
nader toegelicht, ervaringen gedeeld en praktische kwesties
ingebracht.
Wanneer: maandelijks, behalve juli.
Dag: 24 februari (2e bijeenkomst uit de serie van 11).
Overige datums 2018: 24 mrt, 28 april, 26 mei, 30 juni, 25
aug, 29 sept, 27 okt, 24 nov, 22 dec
Tijd: 10.00 - 13.00 uur.
Investering: € 160,00 voor de resterende serie van 10
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

Leesgroep Een cursus in
wonderen, Echt

Cursus inspiratie:

De stilte van de Hemel
omhult vandaag mijn
hart.
(Een cursus in wonderen;
WdII.286)

Cursus inspiratie:

In jouw hart is het Hart
van Liefde gelegd.
(Een cursus in
wonderen;WdI.197.8:5)

Met Peter Winteraeken:
Het 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.
1e helft 2018: 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.
Investering 2018: Resterende serie van 18 bijeenkomsten €
225,00.
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

Cursus inspiratie:

En in ons kalme hart en
onze open denkgeest
zal Liefde zich vanzelf
een weg banen.

Oefengroep Een cursus in
wonderen in praktijk, Echt
Met Peter Winteraeken:

(Een cursus in wonderen;
WdI.189.9:4)

Het hart weet de weg en
kent alle antwoorden!
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
welkom!

Cursus inspiratie:

De vrede van God
straalt nu in jou, en
breidt zich vanuit jouw
hart over heel de
wereld uit.
(Een cursus in wonderen;
WdI.188.3:1)

Datums 1e helft 2018: 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).
Proefdeelnemen en later instromen is - in overleg mogelijk!
Locatie: Wilhelminalaan 71, 6101 JD, ECHT
Begeleiding: Peter Winteraeken
Meer informatie? Klik hier
Aanmelden: 0475-484833 of 06-80040175 /
peter@peterwinteraeken.nl

Coachingsactiviteiten:
Cursus inspiratie:

Is jouw hart niet bereid
je vermoeide broeders
rust te brengen?
(Een cursus in wonderen;
WdI.191.10:8)

Met Peter Winteraeken:
Coachen / begeleiden: van hart tot hart!

Cursus inspiratie:

Jij bent het werk van
God en Zijn werk is
volkomen
beminnenswaard en
volkomen liefdevol.
Zo moet een mens in
zijn hart over zichzelf
denken, want dat is wat
hij is.
(Een cursus in wonderen;
T1.III.2:3)

Proef van één van onderstaande activiteiten en ervaar het
verschil met reguliere coaching.
Individuele begeleiding en coaching.
Wandelcoaching: al wandelend met elkaar in gesprek
gaan in de natuur.
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: Peter Winteraeken
Investering: 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

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

Verzonden met

