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Nieuwsbrief 10
Juni 2017:

VRIJ!
Voor info en aanmelding:

Beste {{voornaam}}
{{achternaam}}

Peter Winteraeken
Wilhelminalaan 71
6101 JD Echt

Telefoon:
0475-484833 | 06-80040175

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.

E-mail:
peter@peterwinteraeken.nl

Vrij!
Peter Winteraeken:

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

''Vrijheid is je gegeven
waar jij alleen maar
ketens en ijzeren
deuren zag. Maar je
dient je denken te veranderen over het doel van de wereld,
wil jij een uitweg vinden.'' (Uit: Een cursus in wonderen)

Media:

Interactieve lezing bij ECIWVlaanderen te Antwerpen 28 mei
2017: ''Al wat ik geef, geef ik aan
mezelf!''

Cursus inspiratie:

Wat kun jij wensen dat
vergeving niet geven kan?
Wil je vrede? Vergeving
biedt jou die. Wil je geluk,
een kalme denkgeest,
doelgerichtheid en een
gevoel van waarde en
schoonheid dat de wereld
overstijgt? Wil je zorg en
geborgenheid en de
warmte van een veilge
bescherming, voor altijd?
Wil je een kalmte die niet
kan worden verstoord, een
zachtmoedigheid die nooit
kan worden gekwetst, een
diepe, blijvende troost, en
een rust zo volmaakt dat
die nooit kan worden
geschonden?
(Een cursus in wonderen:
Wd1.122.1:1-6)

AH-principe 6:

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

Cursus inspiratie:

Vergeef en wees vergeven.
Zoals je geeft, zul je
ontvangen.
(Een cursus in wonderen:
Wd1.122.6:3-4)

Vrij zijn, werkelijk vrij zijn. Wie droomt daar niet van? Zeker
in deze tijd van het jaar wanneer de vakanties voor de deur
staan. En toch, hoe vaak gaan mensen niet gestresst de
vakantie in? Of komen gestresst terug? Of weten zich door
het jaar niet of nauwelijks te ontspannen? In de wereld
wordt vrijheid vaak geassocieerd met vrije tijd. Vrij zijn om
te doen wat je zelf graag wilt, een vrije dag hebben,
vakantie vieren, vrij van verplichtingen, even niks doen. En
daar is niks mis mee. Wat echter te denken van innerlijke
vrijheid? Vrij zijn van innerlijk conflict, van stress, van elke
belemmerende gedachte? Vrij van beperkingen, illusies en
pijnlijke dromen, van onwaarheid en valse overtuigingen?
Vrij zijn van niet bestaande behoeften, ingebeelde
verlangens en wensen? Die vrijheid toont zich van binnen
wanneer het denken stil wordt...... Het denken wordt stil als
het wordt bevraagd op waarheid. Vragen zoals ''Is het waar
wat ik nu denk?'' en ''Kan ik zeker weten dat het waar is wat
ik nu denk?'' kunnen hierbij behulpzaam zijn. In Een cursus
in wonderen is vergeven het grote correctiemiddel dat wordt
aangewend om de ervaring van innerlijke vrede en vrijheid
opnieuw bewust te maken. Die innerlijke vrede en vrijheid
schuilt in elk mens. Het is ons geboorterecht dat wij niet
kwijt kunnen raken.
Waarom ervaar ik dan geen innerlijke vrijheid op elk
moment van de dag? Dat komt omdat we dan gedachten
en overtuigingen geloven die niet waar zijn! Onware
gedachten zorgen voor innerlijke onrust en een
gevangenis. Ware gedachten voor innerlijke rust en
vrijheid. Vergeving is dus niet nodig voor wat waar is.
Alleen voor wat onwaar is. Als onwaarheid verdwijnt,
verschijnt vanzelf waarheid. Als de wolken
(gedachtepatronen) voorbijdrijven schijnt nog altijd de zon.
Vergeving heft de blokkades voor innerlijke vrede en
vrijheid op. Die blokkades zijn
beperkende gedachtepatronen - herhalend van aard - die
niet waar blijken te zijn. En die je wel kunt geloven....maar
nooit waar kunt maken! Wanneer is een gedachte niet
waar? Als daarbij een emotie wordt gevoeld die alles
behalve vredevol is. Het gevoel is de parameter, de
grondsteen waaraan je gerust kunt toetsen: loop ik het pad
van innerlijke vrijheid of zet ik mezelf vast in een
zelfbedachte gevangenis? Mag ik dan geen onvrede
voelen? Dat mag wel en ....het hoeft niet. Je kunt elk
moment van de dag weer opnieuw kiezen. Wil ik innerlijke
vrede of innerlijke strijd, liefde of angst ervaren? Wil ik gelijk
hebben of gelukkig zijn? En weet dat je elk moment
opnieuw kunt kiezen. Dat is de kracht van vergeving.
De kracht om elk moment nieuwe keuzes te maken. Kies
Opnieuw! En voel je vrij....
Heb je bij dit kiezen enige steun en begeleiding nodig? Na
de zomervakantie start een nieuwe Jaargroep ''Kies
Opnieuw'' en voor de 2e keer dit jaar de Training ''Kies
Opnieuw''. Beide activiteiten zijn zeer geschikt voor het
grondig opschonen van je innerlijk. Vergeven is innerlijke
schoonmaak, zodat innerlijke vrijheid vanzelf naar voren
treedt. Vrij zijn van beperkende gedachten, wie wil dat
niet? Kijk voor meer informatie verderop in deze
nieuwsbrief. Trouwens, alle andere activiteiten in deze
nieuwsbrief hebben te maken met vergeving. Toevallig of
niet? Van harte uitgenodigd!

16 tot 23 juli: Spirituele
vakantie Frankrijk: Vrij!
(M/V) Rennes - le Chateau, Les Labadous
Met Sylvia Smit
(Devinus) en Peter
Winteraeken:
LET OP:
NOG SLECHTS DRIE
VRIJE PLAATSEN
BESCHIKBAAR!

Cursus inspiratie:

Jij die vrede wilt, kunt die
alleen vinden door totale
vergeving.

Innerlijk vrij zijn is luisteren naar je hart.

(Een cursus in wonderen;
T1.VI.1:1)

VRIJ:
In essentie ben jij VRIJ ! Ervaar je dit ook elk moment van
de dag? Waar je ook bent, wat je ook doet? Zo niet dan kun
je opnieuw leren kiezen om je Vrijheid terug te
vinden. ECHT WAAR? ECHT WAAR!!
Echt vrij zijn betekent in essentie dat je niets en niemand
nodig hebt om gelukkig te Zijn, om liefde en vrede te
voelen.
In welke situaties voel jij je nog niet vrij? Bij wie voel jij je
nog niet vrij? En waarom niet?
Waar of bij wie pas jij je nog aan, of ben jij afhankelijk van?
En waarom?
En wat denk jij allemaal nodig te hebben voor jouw geluk?

Cursus inspiratie:

Open vandaag je ogen en
zie een gelukkige wereld
van veiligheid en vrede.
Vergeving is het middel
waarmee zij de plaats van
de hel inneemt. In stilte
verheft ze zich om jouw
open ogen te begroeten en
je hart te vervullen van een
diepe rust, terwijl aloude
waarheden, eeuwig jong, in
je bewustzijn opdoemen.
Wat jij je dan zult
herinneren, kan nooit
beschreven worden. Toch
schenkt jouw vergeving je
dit.
(Een cursus in wonderen;
Wd!.122.8:1-5)

HET DOEL EN PROGRAMMA
Tijdens deze week ontdekken we welke gehechtheden ons
belemmeren om ons volledig vreugdevol en Vrij te voelen
en dat we op elk moment opnieuw kunnen kiezen!!
Het programma ‘VRIJ' start op zondagavond 16 juli 2017 en
eindigt op zaterdagavond 22 juli 2017. Er is een ochtend en
avondprogramma. In de middaguren ben je vrij om te doen
waar jij behoefte aan hebt. Na het avondprogramma is er
de mogelijkheid om gezellig en ontspannen samen te zijn.
BEGELEIDING
Deze prachtige week wordt begeleid door Sylvia Smit en
Peter Winteraeken.
Beiden hebben zij een praktijk in Bewustwording en Bewust
Zijn en begeleiden zij mensen om in hun eigen innerlijke
kracht te komen en zich te herinneren wie zij werkelijk zijn
namelijk Liefde.
KOSTEN
De kosten voor dit prachtig, helend samenzijn bedragen tot
1 juni € 975,00. En na 1 juni € 1050,00. Dit is inclusief
vlucht (Brussel-Charleroi naar Carcassonne en terug),
transfer, overnachting, vol pension, workshops en
cursusmateriaal.
Het is ook mogelijk om met eigen vervoer te reizen, bel voor
nadere informatie hierover met ons.
Er zijn diverse betalingsmogelijkheden. Neem hiervoor
contact met ons op. Ook mensen die minder
bestedingsruimte hebben bieden wij diverse mogelijkheden.
Wij zijn van mening dat financiën nooit een beperkende
factor mogen zijn om te werken aan je eigen ontwikkeling!!!

Cursus inspiratie:

Maar het enige zinvolle
gebed is het gebed om
vergeving, omdat wie
vergeven is alles heeft.

Aanmelden: aarzel niet en meld je aan voor de spirituele
reis naar Zuid Frankrijk. Wij, Sylvia en Peter, heten je van
harte welkom en verheugen ons je te ontmoeten op de
mooiste krachtplek in Zuid Frankrijk om samen te delen,
samen te helen en samen te Zijn.

(Een cursus in wonderen:
T3.V.6:3)

Sylvia Smit DEVINUS:
Telefoon: 06-31907106
E-mail: info@devinus.nl
Website: www.devinus.nl
Peter Winteraeken, Praktijk voor Bewust Zijn:
Telefoon: 0475-484833 | 06-80040175
E-mail: peter@peterwinteraeken.nl
Website: www.peterwinteraeken.nl
Meer informatie: klik hier.

24 Juni: Zomer Stilte
Wandeling: Abdij
Lilbosch, Echt

Cursus inspiratie:

Neem dít ogenblik, nu, en
beschouw het als alle tijd
die er is. Niets kan jou hier
vanuit het verleden
bereiken, en hier heb je
complete vergeving
ontvangen, ben je volledig
vrij en totaal zonder
veroordeling.
(Een cursus in wonderen:
T15.I.9:5-6)

Cursus inspiratie:

Fantasieën worden
allemaal ongedaan
gemaakt, en niets of
niemand blijft er nog door
gebonden, en dankzij je
eigen vergeving ben je vrij
om te zien.

Met Clemens
Dresselaars & Peter
Winteraeken:
Wandelen in
stilte, verstilt het
hoofd en opent je
hart.
We wandelen om en
nabij de mooie omgeving van Abdij Lilbosch te Echt.
Ditmaal een zomerwandeling. Met twee opties: je kunt
deelnemen tot 13.30 uur (= optie 1, korte variant) en je kunt
de hele dag deelnemen tot 16.00 uur (= optie 2, lange
variant). 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 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 de
korte variant af. Voor degenen die blijven voor de lange
variant volgt in de middag Een cursus in wonderen
programma. Om 16.00 uur sluiten we het programma af.
Dag: zaterdag 24 juni (Let op: inschrijven kan voor
zowel de korte alsook de lange variant die dag)
overige datums 2017: 23 sept, 16 dec.
Tijd: 9.00 - 13.30 uur (kort); 9.00 - 16.00 uur (lang).
Kosten: € 10,00 (kort); € 20,00 (lang). 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

(Een cursus in wonderen:
T17.II.3:5)

Aanmelden: Peter Winteraeken: 0475-484833 of 0680040175 / peter@peterwinteraeken.nl of bij Clemens
Dresselaars: 06-51253387 / cdresselaars@telfort.nl

Cursus inspiratie:

Vergeving heft alleen het
onware op, licht de
schaduwen van de wereld
en draagt die in haar
zachtmoedigheid veilig en
zeker naar de heldere
wereld van een nieuwe en
zuivere waarneming. Daar
ligt nu jouw doel. En daar
wacht jou vrede.

Nieuw 13 September:
Jaargroep KIES
OPNIEUW, 10
maandelijkse
bijeenkomsten

(Een cursus in wonderen;
T18.IX.14:3-5)

Cursus inspiratie:
Met Peter
Winteraeken

Alleen illusies kunnen
worden vergeven, en dan
verdwijnen ze. Vergeving is
de bevrijding van alle
illusies, en daarom is het
onmogelijk slechts ten dele
te vergeven.
(Een cursus in
wonderen;T24.III.I:2-3)

Cursus inspiratie:

Deze wereld kan veel
bijdragen aan jouw vrede,
en biedt veel kansen om je
eigen vergeving uit te
breiden. Dat is haar doel,
voor hen die willen zien
hoe vrede en vergeving
over hen neerdaalt en hun
het licht schenkt.
(Een cursus in wonderen;
T25.III.7:8-9)

Vergeef en je bent vrij!
10 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.
Vergeving kun je metaforisch vergelijken met een klassiek
schoolbod, krijt en een borstel. De borstel veegt het
geschrevene op het schoolbord uit. Een blanco schoolbord
blijft over: klaar om een nieuwe boodschap op te schrijven.
Zo gaat dat ook in je geest te werk. Vergeving verwijdert
alles wat niet waar is: leugens / illussies / valse zelfbeelden
en kernovertuigingen.
Wat na vergeven tevoorschijn komt kun je niet
beschrijven...... Het is het mooiste wat er is en dat is wat jij
in waarheid bent!
De waarheid van wat je bent is nooit aangetast. Wat je ook
denkt, zegt, doet of voelt of wat je ook hebt meegemaakt.
Je bent en blijft nog steeds je Zelf. En dat is goed nieuws!
Dat betekent dat je nooit een slachtoffer van
omstandigheden bent. Je kunt wel geloven dat je een
slachtoffer bent maar je kunt het nooit waarmaken. Je
kunt elk moment kiezen om uit de slachtofferrol te stappen
en weer volledig eigen regie voeren over je leven.
Hoe? ''Vergeving is de sleutel tot geluk'' en ''Vergeving
biedt alles wat ik wens'', zomaar twee
krachtige werkboeklessen uit Een cursus in wonderen
waaruit blijkt dat vergeving werkt! Vergeving is het enige
dat werkt! Probeer het uit voor jezelf, de ervaring zal je
leren dat dit waar is. KIES OPNIEUW: 10 maandelijkse
bijeenkomsten waarin we alles - wat niet waar is - 100%
radicaal vergeven. En meteen de weldadige effecten van
vergeven ervaren. Hoe? Door opnieuw je keuze(s) te
maken. Elk moment van de dag weer. Je ervaart eindelijk
vrijheid!

Cursus inspiratie:

Waaruit zou jouw vrede
voort kunnen komen
behalve uit vergeving?
(Een cursus in wonderen;
T24.V.3:1)

Voor iedereen die:
de kracht van Opnieuw Kiezen wil ervaren;
de ''Training Kies Opnieuw'' heeft gevolgd en behoefte
heeft om met dit gedachtegoed in groepsverband te
willen blijven oefenen.
Dag: woensdagavond.
Datums 2017: 13 sept, 11 okt, 15 nov en 13 dec.
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: € 160,00 voor de serie van 10 bijeenkomsten.
- Overleg over de kosten is altijd mogelijk.
- Later instromen is mogelijk.
Neem hiervoor contact met me op.
Meer informatie: klik hier.
Locatie: Wilhelminalaan 71, 6101 JD, Echt.

Cursus inspiratie:

En er moet veroordeling
zijn voordat vergeving
nodig is. Vergeving is de
grote noodzaak van deze
wereld, maar dat komt
omdat ze een wereld van
illusies is. Zij die vergeven,
bevrijden zichzelf zo van
illusies, terwijl zij die
nalaten te vergeven, zich
daaraan binden. Zoals jij
alleen jezelf veroordeelt, zo
vergeef jij ook alleen jezelf.

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

25 september: Training
Kies Opnieuw, de 6
stappen naar vrijheid!
Met Peter
Winteraeken:

(Een cursus in
wonderen;Wd1.46.1:2-5)

Training: Kies
Opnieuw.

Cursus inspiratie:

Vergeving is de grote
bevrijding uit de tijd. Het is
de sleutel om te leren dat
het verleden voorbij is. De
waanzin is verstomd. Er is
geen andere leraar en
geen andere weg. Want
wat ongedaan is gemaakt,
bestaat niet meer.
(Een cursus in wonderen;
T26.V.6:1-5)

De training Kies
Opnieuw, de 6 stappen
naar vrijheid, is van
Diederik Wolsak
(Choose Again), grondlegger van dit vergevingsproces. Het
is een uitermate eenvoudig, doch radicaal
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. Door het veelvuldig
oefenenen van de 6 stappen tijdens de oefenavonden,
beschik je over de tools om bewust opnieuw te kiezen voor
innerlijke rust en vreugde. Het is jouw geboorterecht om dit
te ervaren. En je kunt elk moment van de dag hiervoor
kiezen. 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, faciliators en coaches;
teams op het werk die openstaan voor nieuwe
wegen (ook in-company te organiseren!).
Wanneer?
Dag: maandagavond, 6 bijeenkomsten, tweewekelijks.
Datum training najaar 2017: 25 sept, 9 en 23 okt, 6 en 20
nov, 4 dec.
Tijd: 19.30 - 22.00 uur. Vanaf 19.15 uur welkom!
Deelnamekosten: € 90,00 voor de serie van 6 avonden
(incl. werkmateriaal).
Locatie: Wilhelminalaan 71, Echt.
Begeleiding: vindt plaats door Peter Winteraeken
Meer informatie, klik: hier.

Cursus inspiratie

Als jij eens wist welk
heerlijk doel voorbij
vergeving ligt, dan zou je
geen enkele gedachte
willen vasthouden, hoe
licht de toets van het
kwaad erop ook lijkt te zijn.
(Een cursus in
wonderen;T29.V.6:1)

Cursus inspiratie:

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

15 en 29 juni
Oefengroep: Een cursus
in wonderen in praktijk,
Echt
Met Peter
Winteraeken:

Angst veroordeelt en liefde
vergeeft. Vergeving maakt
zodoende ongedaan wat
door angst is
voortgebracht.....
Hierom kan vergeving
werkelijk verlossing worden
genoemd. Het is het middel
waardoor illusies
verdwijnen.
(Een cursus in wonderen;
Wd1.46.2:2-5)

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. Van harte welkom.
2017: 15 en 29 juni, 31 aug, 14 en 28 sept, 12 en 26 okt, 9
en 23 nov, 7 en 21 dec (= Kerstviering).
Dag: donderdagavond
Tijd: 20.00 – 22.15 uur.
Kosten 2017: donatie (richtbedrag € 7.50).
Later instromen - in overleg - mogelijk!
Locatie: Wilhelminalaan 71, 6101 JD, ECHT
Begeleiding: vindt plaats door Peter Winteraeken
Meer informatie? Klik hier

Cursus inspiratie:

Dit alles biedt vergeving
jou, en meer. Ze fonkelt in
je ogen als je ontwaakt en
schenkt je de vreugde
waarmee jij de dag
tegemoet kunt gaan. Ze
legt een kalmerende hand
op je voorhoofd terwijl je
slaapt en rust op je
oogleden zodat je geen
dromen over angst en
slechtheid,
kwaadaardigheid en
agressie ziet. En als je
weer ontwaakt, schenkt ze
jou een nieuwe dag vol
geluk en vrede. Dit alles
biedt vergeving jou, en
meer.
(Een cursus in wonderen;
Wd!.122.2:1-5)

Het hart opent zich
en heet jezelf en
iedereen welkom!

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

17 juni: 365
werkboeklessen in één
jaar! Jaargroep Echt
Met Peter
Winteraeken:
In
contact met innerlijke
leiding volg je van
nature

innerlijke ingevingen.
Door intens één jaar de werkboeklessen uit Een cursus in
wonderen samen te oefenen, ervaar je de fenomenale
reikwijdte in vrede 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: zaterdag 17 juni (6e bijeenkomst uit de serie van 11).
2017: 17 juni, 26 aug, 30 sept, 28 okt, 25 nov en 23 dec.
Tijd: 10.00 - 13.00 uur.
Deelnamekosten: € 90,00 voor de resterende serie van 7
bijeenkomsten. € 15,00 per zaterdagochtend.
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

20 juni Leesgroep: Een
cursus in wonderen, Echt
Met Peter
Winteraeken:
Het hart spreekt en
het wordt stil van
binnen.
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. Al je levensvragen en kwesties
worden daarbij vanuit een ander licht bezien. Je kunt - in
overleg - gedurende het seizoen instromen in de leesgroep.
Van harte welkom!
2017 1e helft, bijeenkomsten op: 20 juni.
2017 2e helft, bijeenkomsten op: 5 en 19 sept, 3, 17 en 31
okt, 14 en 28 nov, 12 dec.
Dag: dinsdagmorgen
Tijd: 10.00 – 12.30 uur. Vanaf 9.45 uur ben je welkom.
Kosten: € 12,50 per ochtend of € 25,00 per maand (2
bijeenkomsten).
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

Coachingsactiviteiten:
Met Peter Winteraeken:
Coachen / begeleiden vanuit het hart is complete
vrijheid en vertrouwen schenken.
Ben je toe aan een verfrissende systemische kijk op
jouw (levens)vragen, kwesties of wat je als probleem
ervaart?
Proef van één van onderstaande activiteiten en ervaar
het verschil met reguliere coaching:
Individuele begeleiding en coaching:
Je wordt uitgenodigd om elke kwestie/vraag of wat jij
als probleem ervaart in te brengen. Alles waar jij
anders naar wilt (leren) kijken cq anders mee wilt
(leren) omgaan is welkom. Gedurende ongeveer één
uur en een kwartier staan we samen stil bij jouw
kwestie/vraag.
Wandelcoaching:
Individuele coaching in de buitenlucht? Ook dat
is mogelijk! Tijdens een 1,5 uur durende wandeling
gaan we samen in gesprek over voor jou
belangrijke kwesties en thema’s in jouw leven.
Telefonisch consult/coaching:
Liever coaching per telefoon? Ook dat is
mogelijk! Gedurende driekwartier staat het jou vrij om
elke vraag of kwestie in te brengen die bij jou
leeft. Ideaal wanneer afstand, een eventuele beperking
of anderszins jou belemmert om ‘fysiek’ aanwezig te
zijn.
Familie- en systeemopstellingen:
Vanuit systemisch perspectief worden patronen binnen
familieverbanden zichtbaar. Hierdoor wordt het
mogelijk voor degene waarvoor de opstelling gedaan
wordt vrijer in de ontmoeting te treden en meer rust en
eenheid te ervaren. Wil je liever niet in groepsverband
naar je familiesysteem kijken? Dan behoort een
individuele opstelling ook tot de mogelijkheden. Neem
gerust contact op voor meer informatie.
Publiek spreker: voor inspirerende, prikkelende
en interactieve lezingen op locatie, waarbij het
gedachtegoed van Een cursus in wonderen centraal
staat.
Spreker bij uitvaarten en rouwbegeleiding:
Bij persoonlijke aangelegenheden in de levenssfeer is
het soms gewenst om een empathisch luisteraar én
gastspreker uit te nodigen. Iemand die luistert met het
hart én een boodschap van hart tot hart weet uit te
dragen. Peter heeft de gave om mensen te raken en
bemoediging aan te reiken. Voor ondersteunende
begeleiding bij rouwprocessen en als gastspreker
bij uitvaarten en crematieplechtigheden.
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

Wat is vergeving?

Vergeving ziet
in dat wat jij
dacht dat je
broeder jou
heeft
aangedaan,
niet heeft
plaatsgevonden.
Een nietvergevende
gedachte is er
een die een
oordeel velt
dat ze niet in
twijfel trekt,
ook al is het
niet waar.
Vergeving
daarentegen
is stil en doet
in alle rust
niets. Ze
schendt geen
enkel aspect
van de
werkelijkheid,
en probeert
die evenmin
te verdraaien
tot een
verschijningsvorm
die haar
aanstaat. Ze
kijkt alleen, en
wacht, en
oordeelt niet.
Wie niet wil
vergeven,
moet wel
oordelen,
want hij moet
zijn
onvermogen
om te
vergeven
rechtvaardigen.
Maar wie
zichzelf
vergeven wil,
moet leren de
waarheid te
verwelkomen
precies zoals
die is.
(Een cursus in wonderen; WdII.1.1:1;2:1;4:1,4)

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

Verzonden met

