Is deze e-mail niet goed leesbaar? Klik hier voor de webversie.

Nieuwsbrief 14
April 2018:

Kies vrede!

Cursus inspiratie:

Kennis is niet de
motivering om deze
cursus te leren.
Vrede is dat.
(Een cursus in wonderen;
T8.I.1:1-2)

Voor info en aanmelding:

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.

Is in deze wereld vrede
mogelijk?

Peter Winteraeken
Wilhelminalaan 71
6101 JD Echt

Telefoon:
0475-484833 | 06-80040175

E-mail:
peter@peterwinteraeken.nl

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

Door Peter
Winteraeken:
Ik vraag mensen
vaker wat zij werkelijk
willen in hun leven.
En dan staat met stip
op nummer 1:
innerlijke vrede!
Kennelijk is er een
diep verlangen naar
innerlijke rust en
ervaren we dit bij
lange na niet altijd. En toch....hoe kun je onder alle
omstandigheden innerlijke vrede ervaren bij dat wat is?
De Gulden Regel biedt hier uitkomst!
''De Gulden Regel:
vraagt jou om anderen te bejegenen zoals jij door hen
bejegend wilt worden. Dit betekent dat de waarneming
van beiden accuraat moet zijn. De Gulden Regel is de
regel voor juist gedrag. Je kunt je niet juist gedragen als
je niet correct waarneemt''... citaat uit Een cursus in
wonderen.

Reacties in het gastenboek:

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

Filmpjes:

Lezing 3 december Amersfoort:
Thema: kiezen!.
http://www.youtube.com/watch?
v=bmRku_hw5R0

Deze Gulden Regel kom je in alle godsdiensten en
spirituele leerwegen tegen. In die zin een universele en
verbindende regel voor iedereen. De crux is: juist
waarnemen! Je eigen, juiste gedrag vloeit automatisch
voort uit een accurate, juiste waarneming van jezelf én
van de zogenaamde ''ander''. Dus het gaat niet om het
veranderen van je eigen of andermans gedrag, wat
normaliter onze focus heeft. Het eigen gewenste, juiste
gedrag volgt automatisch.... wanneer we correct
waarnemen.
Wanneer is een waarneming juist? Ik citeer een
bemoedigend citaat uit een interview over de Cursus met
Koos Janson (uit BewustZijn Magazine nr. 15 - 2011):
"De Cursus doet ons een prachtig voorstel: zie iemands
gedrag altijd als één van twee zaken: ofwel een
uitdrukking van liefde, ofwel een vráág daarom. Deze
visie verdient volgens mij de Nobelprijs voor de vrede.
Een uitdrukking van liefde is goed, niet? Een vraag om
liefde is óók goed, en hoogst nuttig om die te zien. Dan
kan je hem namelijk beantwoorden op de enige manier
die werkt. Wie zich misdraagt vraagt om liefde, niet om
afwijzing. Zegen, en wees behulpzaam zo goed je kunt.
Individueel toegepast geeft dit innerlijke vrede. Dat wéét
ik. Mondiaal toegepast geeft dit wereldvrede.''
Wat een boeiend citaat, nietwaar?
Ik ben het met Koos eens, deze zienswijze verdient de
Nobelprijs voor de vrede.
Wil je vrede?
Dan dient het waarneembare gedrag van jezelf en van de
ander altijd in één van deze twee categorieen te vallen:
alle gedrag is een uitdrukking van liefde of een vraag
hierom. Valt jouw waarneming hierbuiten? Dan zie je iets
anders. Dan neem je niet juist waar. En vormt foutieve
waarneming je leidraad bij al je handelingen. Gevolg:
geen adequaat gedrag. En dit leidt weer tot conflicten in
het klein (bijvoorbeeld binnen relaties, binnen families,
op het werk) en in het groot (oorlogen tussen landen).

Cursus inspiratie:

Jouw op-z'n-kopwaarneming is voor je
innerlijke vrede rampzalig
geweest.
(Een cursus in wonderen;
WdI.72.8:3)

Cursus inspiratie:

Innerlijke vrede is
ontegenzeglijk een
innerlijke zaak.
Het moet beginnen bij je
eigen gedachten en zich
dan naar buiten toe
uitbreiden.

Niet juist waarnemen betekent dat er oordelen actief zijn.
Een oordeel scheidt je af van de ander en.... weg is
innerlijke vrede én uiterlijke vrede. Waar begint vrede? Bij
jouw waarneming, hoe jij naar alles en iedereen kijkt.
Onderzoek dit voor jezelf, als je wilt. En weet, je kunt
altijd opnieuw kiezen. Kiezen voor een nieuwe, juiste
waarneming.
Resumé, waarneming valt altijd binnen één van deze twee
categorieen: je neemt juist waar (verbindend van aard), of
je (ver)oordeelt (afscheidend van aard). En elk oordeel is
een beschuldiging. Je zou niet beschuldigen als je wist
dat elk oordeel, zelfveroordeling is. Elke beschuldiging is
zelfbeschuldiging. Je kunt niet tegelijkertijd innerlijke
vrede en schuld ervaren. Ook hier is het weer het een óf
het ander. Zie je de logica, de eenvoudige oorzaak- en
gevolgrelaties?
Wil je vrede?
Herinner je dan door de dag heen meermaals wat je ten
diepste wenst. En train je erin om zo naar jezelf en ieder
die je ontmoet te kijken. De Cursus is uitermate praktisch
in zijn opzet. Succes gegarandeerd! Mits je het maar
oefent en toepast in de praktijk van alledag. Tenminste
als innerlijke vrede het enige is wat jij werkelijk wilt.....
En voel je vrij hierin.

29 april + 12 mei: Kies
Opnieuw op locatie!
Kennismaken met de
6 stappen naar
vrijheid?

Juist uit jouw vredige
denkgeest vloeit een
vredige waarneming van
de wereld voort.

Choose Again
Nederland organiseert
cirkel bijeenkomsten in
het kader van het Kies
Opnieuw programma.

(Een cursus in wonderen;
WdI.34.1: 2-4)

Cursus inspiratie:

Er zijn geen kleine
vormen van onvrede.
Ze verstoren mijn
innerlijke vrede allemaal
evenzeer.
(Een cursus in wonderen;
Wd1.5.4:3-4)

Deze cirkels zijn vergelijkbaar met de bijeenkomsten die de
Native Americans (American Indians) houden. De Indianen
voeren kringgesprekken om problemen tot oplossingen te
brengen.
De kring bevordert gelijkwaardigheid, een open klimaat met
aandacht voor wat op dat moment aan de orde is.
De cirkel bijeenkomsten van Choose Again lijken hierop. Ook
hier komen deelnemers in een kring bij elkaar. En is er
gelegenheid om wat als probleem ervaren wordt in te
brengen. De cirkels bevorderen het open en onvoorwaardelijk
luisteren en delen met elkaar. Met als doel een nieuwe blik,
een nieuwe kijk op wat als kwestie wordt ervaren.
Wil je kennismaken met de kracht en de eenvoud van het
gedachtegoed van Kies Opnieuw?
Welkom bij de eerstvolgende 2 cirkels:
• Zondag 29 april:
Camping De Kroon (bibliotheek),
Pandgat 17, Oirschot.

Cursus inspiratie:

Jij die je bedreigd voelt
door deze veranderende
wereld, haar grillen van
het lot en wrange
grappen, haar
kortstondige relaties en
alle 'geschenken' die ze
enkel te leen geeft om
weer af te nemen: neem
deze les ter harte.
De wereld biedt geen
veiligheid. Ze is in de
aanval geworteld, en al
haar 'geschenken' van
schijnbare veiligheid zijn
bedrieglijke misleidingen.
Ze valt aan, en valt
opnieuw aan.

• Zaterdag 12 mei:
In de 3 Krone,
Oude Gracht 227, Utrecht.
Tijd Cirkel: 14.00 – 17.00 uur.
Inloop: vanaf 13.30 uur.
Deelnamekosten: € 12,- inclusief koffie en thee.
Begeleiding: Peter Winteraeken
Opgave vooraf via:
e-mail: Nederland@choose-again.com
telefoon: 06-23103516 (Lydia Veenhoven)

18 - 21 Mei:
Pinksterweekend ''Een
Reis naar je Hart'': Weert
(NL)

Er is geen innerlijke
vrede mogelijk waar
dusdanig gevaar dreigt.
(Een cursus in wonderen;
WdI.153.1:1-5)
Een Reis naar je Hart:
4- Daags Pinksterweekend

Cursus inspiratie:

Waar gaat deze Reis naar toe?
Deze Reis brengt je thuis bij… jezelf.

Hier is een aanbod dat
jou je volledige bevrijding
van elke vorm van pijn
garandeert, en een
vreugde die niet van
deze wereld is.
Je kunt een beetje van je
tijd inwisselen voor
innerlijke vrede en
zekerheid van doel, met
het vooruitzicht op
volledig succes.
(Een cursus in wonderen;
WdI.98.6:1-2)

Worden wie je bent: een kind van de Liefde, een kind van het
Geluk.
Het is je geboorterecht om een gelukkig en onbezorgd leven
te leiden.
Waarom lijkt dat zo vaak niet te lukken?
Dat komt in feite neer op het niet innemen van jouw eigen
plek.
Als jij jouw plek inneemt verloopt het leven harmonieus en
moeiteloos.
Om in Cursus in Wonderen termen te spreken:
Je neemt de plek in van Zoon van God (Schepping) in plaats
van op Gods zijn plaats (Schepper) te willen staan.
In familie opstellingen: je neemt de kind plek in, in plaats van
op de ouder plek te willen staan.

Cursus inspiratie:

LES 48
Er valt niets te vrezen.
Het is buitengewoon
belangrijk dat je het idee
onmiddelijk aanwendt,
mocht iets je innerlijke
vrede verstoren.
(Een cursus in wonderen;
WdI.48.2:5)

In organisatie opstellingen: je neemt je plek als werknemer in,
in plaats van op de plek van het management/directie/bestuur
te willen staan.
Wat gebeurt er als jij jouw eigen plek inneemt?
Dan kom je thuis bij jezelf.
Dan is er helderheid.
Dan leeft het leven zich vanzelf.
Dan kun jij rustig achter over leunen en onbezorgd het leven
tegemoet treden.
Je eigen plek innemen brengt vrede met zich mee.
Je eigen plek niet innemen heeft altijd conflict tot gevolg.
Een Reis naar je Hart gaat over het herontdekken van jouw
eigen plek, het gelukkige kind in jou. Ongeacht het verleden
of de huidige omstandigheden wacht dit kind in jou op...jou.
Tijdens elke Reis naar je Hart werken we met: Een cursus in
wonderen, Kies Opnieuw, Familie Opstellingen, Stilte
(wandelingen), meditatie en reflectiewerk.

Cursus inspiratie:

Alle aanval is een aanval
op je Zelf. Het kan niet
iets anders zijn.
Omdat hij ontstaat uit je
eigen beslissing om niet
te zijn wat jij bent, is het
een aanval op je
identificatie.
Aanval is zodoende de
manier waarop jouw
identiteit verloren gaat,
want als jij aanvalt moet
je wel vergeten zijn wat jij
bent.
Als jij besefte dat dit van
je innerlijke vrede een
complete ravage maakt,
zou je zo'n waanzinnige
beslissing niet kunnen
nemen.
Je neemt die alleen
omdat je nog altijd gelooft
dat het jou iets bezorgen
kan wat jij wilt.
Hieruit volgt dus dat jij
iets anders wilt dan
innerlijke vrede, maar je
hebt niet overwogen wat
dat wel moet zijn.
(Een cursus in wonderen;
T10.II.5:1-4 + 6:1-3)

Cursus inspiratie:

Ik zou in deze situatie
vrede kunnen zien in
plaats van wat ik er nu in
zie.
(Een cursus in wonderen;
WdI.34.5:4)
Cursus inspiratie:

Wil je vrede, onderwijs
vrede om vrede te leren.
Vervolgens leer je dat je
leert wat je onderwijst, en
dat jij vrede wilt leren.
(Een cursus in wonderen;
T6.V.B.7:5;C.6:2)

Locatie: Klooster zusters Birgittinessen.
Adres: Maasstraat 17, 6001 EB, WEERT
Datum: vrijdag 18 t/m maandag 21 mei
Tijd: vr 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 kosten is altijd mogelijk!
Begeleiding: Peter Winteraeken en Nicki van Heugten
Aanmeldingen en info:
Nicki van Heugten: nicki@jategennu.nl | 06 - 41869132
Peter Winteraeken, peter@peterwinteraeken.nl | 0680040175
Klik hier voor het complete programma en de overige reizen
van ''Een Reis naar je Hart 2018''.

23 juni: Wandelen in stilte:
Abdij Lilbosch, Echt
Wandelen in stilte:
van hoofd naar hart!
We wandelen om en
nabij de mooie
omgeving van Abdij
Lilbosch te Echt.
Ditmaal een
zomerwandeling.
De ochtend begint met
een stilte wandeling die
ongeveer 2 uur duurt. Daarna hebben we een samenzijn in de
Abdij dat duurt tot ongeveer 13.30 uur.
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 23 juni 2018
Overige datums 2018: 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

27 juli t/m 3 aug: 8Daagse Zomerweek ''Een
Reis naar je Hart'': Weert
(NL)
Een Reis naar je Hart:
8-daagse Zomerweek.

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

Cursus inspiratie:

Aan ieder bied ik stilte
aan.
Aan ieder bied ik
innerlijke vrede aan.
Aan ieder bied ik
zachtmoedigheid aan.
(Een cursus in wonderen;
WdI.108.8:6-8)

Cursus inspiratie:

Niets kan jouw innerlijke
vrede tenietdoen, omdat
Liefde je vergezelt, waar
je ook gaat.
(Een cursus in wonderen:
WdI.41.4:4)

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.
Locatie: Klooster zusters Birgittinessen.
Adres: Maasstraat 17, 6001 EB, WEERT
Datum: vrijdag 27 juli t/m vrijdag 3 augustus 2018
Tijd: vr 27 juli, welkom vanaf 9.30 uur en start om 10.00 uur
en we eindigen vr 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 kosten is altijd mogelijk!
Begeleiding: Peter Winteraeken en Nicki van Heugten
Aanmeldingen en info:
Nicki van Heugten: nicki@jategennu.nl | 06 - 41869132
Peter Winteraeken: peter@peterwinteraeken.nl | 0680040175
Klik hier voor het complete programma en de overige reizen
van ''Een Reis naar je Hart 2018''.

5 september: Training Kies
Opnieuw, de 6 stappen
naar vrijheid!
Training: Kies
Opnieuw

Cursus inspiratie:

Wie zou ergens 'heen'
gaan als innerlijke vrede
al totaal is?
En wie zou willen
proberen gemoedsrust te
ruilen voor iets wat nog
begerenswaardiger is?
Wat zou nog
begerenswaardiger
kunnen zijn dan dit?
(Een cursus in wonderen;
H.4.I.A.8:8-10)

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 om de twee weken in drie
maanden tijd.
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.
Aanmelden: 0475-484833 | 06-80040175 |
peter@peterwinteraeken.nl

Cursus inspiratie:

Elke hartslag brengt me
vrede, elke ademtocht
vervult me met kracht.

Lezing / Workshop,
zaterdag 8 september
2018: Eindhoven
Een cursus in
wonderen
Ontmoetingsdag in
Eindhoven:

(Een cursus in wonderen;
WdII.267.1:5)

Cursus inspiratie:
Gastspreker: Peter Winteraeken

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

Thema: Ik kies de vreugde van God in plaats van pijn
(werkboekles 190):
Deze middag staan we uitgebreid stil bij onze altijd aanwezige
kracht om opnieuw te kiezen. Wat het verleden of de huidige
omstandigheden ook lijken te zijn, jij bent vrij in de wijze hoe
je hiermee om wilt gaan. Deze kracht om opnieuw te kiezen
kun je nooit verliezen. Breng gerust al je vragen en kwesties
naar voren. In alle vrijheid!
Aanvang:
14:00 uur (welkom vanaf 13.30 uur).
Entree:
€ 10,00
Locatie:
De Heremiet. Begoniastraat 15, 5644 NA,
Eindhoven.
Parkeren:
In de wijk (gratis)
Aanmelden:
Is wenselijk in verband met de zaalzetting.
Geef uw naam en telefoonnummer door naar: info@eciwbreda.nl

Cursus inspiratie:

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

Cursus inspiratie:

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

Cursus inspiratie:

Vrede is een eigenschap
in jou.
Je kunt die niet buiten je
vinden.
(Een cursus in
wonderen;T2.I.5:8)
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)

Cursus inspiratie:

Jaargroep: 365
werkboeklessen in één
jaar!
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 te wisselen.
Tijdens de bijeenkomsten worden werkboeklessen
verduidelijkt, nader toegelicht, ervaringen gedeeld en
praktische kwesties ingebracht.
Wanneer: maandelijks, behalve juli.
Dag: 28 april (4e bijeenkomst in een serie van 11).
Overige datums 2018: 26 mei, 30 juni, 25 aug, 29 sept, 27
okt, 24 nov, 22 dec
Tijd: 10.00 - 13.00 uur.
Investering: € 128,00 voor de resterende serie van 8
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
Het hart spreekt.
Het is 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: 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 seizoen 2017 - 2018: Resterende serie van 5
bijeenkomsten á € 12,50 = € 62,50
Investering seizoen 2018 - 2019: serie van 20
bijeenkomsten á € 13,00 = € 260,00.
Proeflezen á € 12,50 (vanaf sept € 13,00) en later
instappen 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

Oefengroep Een cursus in
wonderen in praktijk, Echt

Elke reactie op het ego is
een roep om oorlog, en
oorlog berooft jou wel
degelijk van je vrede.

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!

Toch kent deze oorlog
geen tegenstander.
Dit is de herinterpretatie
van de werkelijkheid die
jij ooit moet maken om je
vrede veilig te stellen, en
wel de enige die je ooit
hoeft te maken.
Wie jij als tegenstanders
ziet maken deel uit van
jouw vrede, die je opgeeft
door hen aan te vallen.
Wanneer jij vrede opgeeft
sluit jij jezelf ervan uit.
(Een cursus in wonderen;
T8.I.3:1-4,7)

Datums 1e helft 2018: 26 april, 8 (let op = dinsdagavond!) en
24 mei, 7 en 21 juni
Datums 2e helft 2018: 30 aug, 13 en 27 sept, 11 en 25 okt, 8
en 22 nov, 6 en 20 dec (= Kerstviering!).
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

Cursus inspiratie:

Coachingsactiviteiten:
Is jouw hart niet bereid je
vermoeide broeders rust
te brengen?

Coachen /
begeleiden:
van hart tot
hart!

(Een cursus in wonderen;
WdI.191.10:8)

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

Je hebt geen idee
van de geweldige bevrijding
en de diepe vrede die ontstaan
wanneer jij jezelf en je broeders
totaal zonder oordeel tegemoet
treedt.
(Een cursus in wonderen, T3.VI.3:1)

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

Verzonden met

