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Nieuwsbrief 15
JUNI - JULI 2018:

Eigenschappen
De 10 eigenschappen:

I. Vertrouwen:
Het vereist heel wat
leerwerk eer begrepen
wordt dat alle dingen,
gebeurtenissen,
ontmoetingen en
omstandigheden
behulpzaam zijn.
(Een cursus in wonderen; H
4.1.A.4:5)

Voor info en aanmelding:

Beste {{voornaam}}
{{achternaam}}
U heeft zich (eerder) aangemeld voor het ontvangen van
deze nieuwsbrief.
Fijn dat u op de hoogte wilt blijven van alle activiteiten!
Als u niet langer prijs stelt op het ontvangen van deze
nieuwsbrief kunt u zich hiervoor afmelden beneden aan deze
nieuwsbrief.

Hoe maak je contact met
jouw diepste
eigenschappen?

Peter Winteraeken
Wilhelminalaan 71
6101 JD Echt

Door Peter
Winteraeken:
Welke eigenschappen
deel je met iedereen?

Telefoon:
0475-484833 | 06-80040175

E-mail:
peter@peterwinteraeken.nl

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

Eigenschappen,
talenten en kwaliteiten,
managementboeken
staan er vol van!
Het lijkt alsof leiders, managers, verkopers, topsporters
allemaal hun eigen unieke verzameling talenten hebben. Elke
beroep of professie lijkt zo zijn eigen unieke setje kwaliteiten
en talenten nodig te hebben dat hen onderscheidt van de rest
van de mensheid. Dat hen uniek en succesvol maakt.
Wat als jij - net als iedereen trouwens - eigenschappen hebt
(mee)gekregen die je met iedereen deelt?
En waar jij je misschien nog niet bewust van bent?
De meeste ervaar je nog niet en zijn potentieel in jou
aanwezig.
Wachtend totdat ze geactiveerd worden.
Welke eigenschap dient als 1e ontwikkeld te worden?
Willen alle anderen daaruit volgen?
Als een vanzelfsprekendheid?
Dat is vertrouwen!

Reacties in het gastenboek:

Benieuwd naar reacties van
deelnemers?
Of zelf een bericht plaatsen?
Kijk dan hier voor het
gastenboek.

Filmpjes:

Meestal is het tegendeel - wantrouwen - actief en leidend in
deze wereld.
Met wantrouwen als uitgangspunt zul je nooit de andere
eigenschappen ontdekken en ontwikkelen.
Ze blijven tot je potentieel behoren.
Je kunt ze nooit kwijtraken.
Echter je maakt door wantrouwend in het leven te staan er
geen contact mee.
Durf jij het leven te vertrouwen?
Ja of nee?
Beweeg je mee met het leven?
Of probeer je het te controleren?
Vertrouw je erop dat het leven jou alles zal geven wat je nodig
hebt?

Lezing 3 december Amersfoort:
Een cursus in wonderen zegt het zo:
Thema: kiezen!
http://www.youtube.com/watch?
v=bmRku_hw5R0

“Het vereist heel wat leerwerk eer begrepen wordt dat alle
dingen, gebeurtenissen, ontmoetingen en omstandigheden
behulpzaam zijn.”
Durf jij hierop te vertrouwen?
Hoe leef jij dan?
Alles in jouw leven is behulpzaam om je zelfvertrouwen
verder te ontwikkelen.
Benieuwd naar je andere eigenschappen?
Kus dan je Zelf(vertrouwen) wakker.
(...en kijk ook even in de linkerkolom van deze nieuwsbrief).

Vertrouwen = eigenschap nr.
1

Als je daarbij wat hulp of ondersteuning nodig hebt, van harte
welkom bij de activiteiten in deze nieuwsbrief.

I. Vertrouwen:
Zeker, rust is het
resultaat ervan, de vrucht
van oprecht leren, van
consequent denken en
volledige overdracht.

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

(Een cursus in wonderen; H
4.1A.8:4)

Training: Kies
Opnieuw
Het is nooit te laat om
een gelukkige
kindertijd te beleven!

Eerlijkheid = eigenschap
nr.2:

II. Eerlijkheid:
Eerlijkheid geldt niet
alleen voor wat je zegt.
In feite betekent de term
consistentie.
Niets van wat je zegt is in
tegenspraak met wat je
denkt of doet,
niet één gedachte is in
strijd met enige andere,
geen enkele daad
weerspreekt je woorden,
en er is niet één woord of
het stemt met elk ander
overeen.
Zo zijn zij die werkelijk
eerlijk zijn.
(Een cursus in wonderen;
H4.II.1:4-7)

Verdraagzaamheid =
eigenschap nr.3:

III. Verdraagzaamheid:

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:
- 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.
koffie/thee + werkmateriaal).
Locatie: Wilhelminalaan 71, Echt.
Begeleiding: Peter Winteraeken
Meer informatie, klik: hier.
Aanmelden: 0475-484833 | 06-80040175 |
peter@peterwinteraeken.nl

Lezing / Workshop,
zaterdag 8 september
2018: Eindhoven

Zonder oordeel zijn alle
mensen broeders, want
wie zou alleen staan?

Een cursus in
wonderen
Ontmoetingsdag in
Eindhoven:

Oordeel vernietigt
eerlijkheid en slaat het
vertrouwen stuk.
(Een cursus in wonderen;
H4.III.1:9-10)

De kracht van
Opnieuw Kiezen!
Gastspreker: Peter
Winteraeken
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!

Zachtmoedigheid =
eigenschap nr. 4:

IV. Zachtmoedigheid:
Kwetsen is het resultaat
van oordelen. Het is de
oneerlijke daad die volgt
op een oneerlijke
gedachte. Het is een
vonnis van schuld
uitgesproken over een
broeder en daardoor over
zichzelf. Het is het einde
van vrede en de
weigering te leren.

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

22 sept: 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
nazomerwandeling.
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.

(Een cursus in wonderen;
H4.IV.1:3-6)

Vreugde = eigenschap nr. 5:

V. Vreugde:
Vreugde is het
onvermijdelijke gevolg
van zachtmoedigheid.
Zachtmoedigheid
betekent dat angst nu
onmogelijk is, en wat is
er dat de vreugde nu nog
kan komen verstoren?
(Een cursus in wonderen;
H4.V.1:1-2)

Verdedigingsloosheid =
eigenschap nr. 6:

VI.
Verdedigingsloosheid:
Het is niet gevaar wat er
nadert wanneer
verdedigingen worden
neergelegd.
Het is geborgenheid.
Het is vrede.

Aansluitend vindt van
14.00 - 16.00 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 22 september 2018
Tijd:
09.00 - 13.30 uur: 1e programmaonderdeel incl.
stiltewandeling.
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 - 28 Okt: ''Een Reis
naar je Hart'' 2 -daagse:
Klooster Weert (NL)

Het is vreugde.

Een Reis naar je Hart:
2- Daags
Herfstweekend

(Een cursus in wonderen;
H4.VI.1:11-14)

(BIJNA VOL: NOG
SLECHTS 5
PLAATSEN
BESCHIKBAAR!)
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?

Vrijgevigheid = eigenschap
nr. 7:

VII. Vrijgevigheid:
Zoals alle andere
eigenschappen berust
ook deze uiteindelijk op
vertrouwen, want zonder
vertrouwen kan niemand
in de ware zin vrijgevig
zijn. Voor de wereld
betekent vrijgevigheid
''weggeven'' in de zin van
''opgeven''.
(Een cursus in wonderen;
H4.VII.1:3-4)

Geduld = eigenschap nr. 8:

VIII. Geduld:
Zij die zeker zijn van de
afloop kunnen zich
veroorloven te wachten,
en wel zonder verontrust
te zijn.
Ook het verleden bevatte
geen vergissingen, niets
wat er niet toe diende ten
goede te komen aan de
wereld en aan hem die
het leek te overkomen.
Geduld is
vanzelfsprekend voor
hen die vertrouwen
hebben.
Zeker van de definitieve
interpretatie van alle
dingen in de tijd, kan
geen enkele afloop die
nu al wordt gezien of nog
moet komen, hen angst
inboezemen.
(Een cursus in wonderen;
H4.VIII.1:1,6,9-10)

Trouw = eigenschap nr. 9:

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:
"Na 4 mooie intensieve leerzame dagen heb ik mijn hart
gevonden en zelfs meer dan dat...."
"Nicki en Peter ik wil jullie hartelijk bedanken voor het loslaten
van mijn hand en mij het vertrouwen te schenken dat ik het
zelf kan. En eigenlijk altijd al kon.''
''De familie opstelling was een heel mooie ervaring waardoor
ik anders naar mijn ouders ben gaan kijken.''
"Samen met Nicki heb jij de reis naar je hart begeleid. Ik heb
ervaren hoe open en respectvol je kijkt naar een ieder. Ik heb
me echt welkom gevoeld. Het heeft mij geholpen om even uit
het dagelijkse leven los te komen. Opnieuw en op een
diepere manier te kijken naar wat zich afspeelt in mijn
bestaan. Daarvoor dank.''
“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: zaterdag 27 t/m zondag 28 oktober
Tijd: za 27 okt, welkom vanaf 9.30 uur en start om 10.00 uur
en we eindigen zo 28 okt om 16.00 uur.
Investering: 2-daags verblijf met cursus- en verblijfkosten op
basis van volpension:
Verblijfkosten:
2-persoonskamer: € 67,50
1-persoonskamer: € 72,00
Cursuskosten: € 150,00
Vroegboekkorting cursuskosten: € 125,00 bij boeking vóór
1 augustus;
Overleg over de kosten is altijd mogelijk!
Begeleiding: Peter Winteraeken
Aanmeldingen en info:
Peter Winteraeken, peter@peterwinteraeken.nl | 0680040175
Klik hier voor het complete programma en de overige reizen
van ''Een Reis naar je Hart 2018''.

Jaargroep: 365
werkboeklessen in één
jaar!
De praktische
toepassing van de
principes uit Een
cursus in wonderen.

IX. Trouw:
Alle problemen aan één
Antwoord overgeven
betekent het denken van
de wereld volledig op z'n
kop zetten.
En dat alleen is trouw.
Ware trouw wijkt echter
niet van haar weg.
Omdat ze consequent is,
is ze volkomen eerlijk.
Omdat ze onwankelbaar
is, is ze vol vertrouwen.
Omdat ze gebaseerd is
op onbevreesdheid, is ze
zachtmoedig.
Omdat ze zeker is, is ze
vreugdevol.
En omdat ze vol
zelfvertrouwen is, is ze
verdraagzaam.
Trouw verenigt dan ook
de andere
eigenschappen in zich.
Verdedigingsloosheid
gaat van nature met haar
samen, en vreugde is
haar staat van zijn.

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: 30 juni (6e bijeenkomst in een serie van 11).
Overige datums 2018: 25 aug, 29 sept, 27 okt, 24 nov, 22
dec
Tijd: 10.00 - 13.00 uur.
Investering: € 96,00 voor de resterende serie van 6
bijeenkomsten.
Locatie: Wilhelminalaan 71, Echt.
Begeleiding: 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
Inspirerend samen
Een cursus in
wonderen lezen!

(Een cursus in wonderen;
H4.IX.1:6-7;2:1-7,11)

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.

Openheid van denken =
eigenschap nr. 10:

X. Openheid van
denken:
Openheid van denken
ontstaat wanneer oordeel
achterwege blijft.
Alleen zij die open zijn in
hun denken kunnen in
vrede zijn, want alleen zij
zien daar reden toe.
(Een cursus in wonderen;
WdI.108.8:6-8)

2e helft 2018: 4 en 18 sept, 2, 16 en 30 okt, 13 en 27 nov, 11
dec
1e helft 2019: 15 en 29 jan, 12 en 26 feb, 12 en 26 mrt, 9 en
23 april, 7 en 21 mei, 4 en 18 juni.
Dag: dinsdagmorgen
Tijd: 10.00 – 12.30 uur. Vanaf 9.45 uur ben je welkom.
Investering seizoen 2018 - 2019: serie van 20
bijeenkomsten á
€ 13,00 = € 260,00 (incl. koffie/thee).
Proeflezen á € 13,00 en later instappen is - in overleg mogelijk.
Locatie: Wilhelminalaan 71, 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
Is er een andere
manier om naar, wat
ik als probleem
ervaar, te kijken?
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!
Datums 2e helft
2018: 30 aug, 13 en 27
sept, 11 en 25 okt, 8 en
22 nov, 3 (let op = Ma) en 20 dec (= Kerstviering!).
Dag: donderdagavond
Tijd: 20.00 – 22.15 uur.
Kosten 2017: donatie (richtbedrag € 7,50, incl. koffie/thee)
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

7 - 9 Dec: ''Een Reis naar
je Hart'' Advent 3-daagse :
Abdij Postel Mol (België).
Een Reis naar je Hart
Open je Hart in
voorbereiding op
Kerst.
(DEELNEMEN? WACHT NIET TE
LANG....AANMELDINGEN VOLGEN ZICH VOOR DEZE 3DAAGSE SNEL OP....)
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.
Geïnteresseerd in eerdere ervaringen van deelnemers?
Zie hiervoor bij de 2-daagse Herfst Reis naar je Hart 27 - 28
oktober.
Locatie: Abdij Postel Mol.
Adres: Abdijlaan 16, 2400 MOL (België)
Datum: vrijdag 7 t/m zondag 9 december
Tijd: vrij 7 dec, welkom vanaf 9.30 uur en start om 10.00 uur
en we eindigen zo 9 dec om 16.00 uur.
Investering: 3-daags verblijf met cursus- en verblijfkosten op
basis van volpension:
Verblijfkosten:
1- en 2-persoonskamer: 107,00
Cursuskosten: € 270,00
Vroegboekkorting cursuskosten: € 245,00 bij boeking vóór
1 september;
Overleg over de kosten is altijd mogelijk!
Begeleiding: Peter Winteraeken en Nicki van Heugten
Aanmeldingen en info:
Peter Winteraeken, peter@peterwinteraeken.nl | 0680040175
Nicki van Heugten: nicki@jategennu.nl | 06 - 41869132
Klik hier voor het complete programma en de overige reizen
van ''Een Reis naar je Hart 2018''.

Coachingsactiviteiten:
To the point
coaching en
begeleiding: voor
meer helderheid en
rust in je leven!

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.
Skype / facetime of telefonisch consult/coaching.
Familie- , bedrijfs- en systeemopstellingen.
Publiek spreker: verzorgt interactieve
lezingen/workshops door het hele land.
Spreker bij uitvaarten en rouwbegeleiding.
Behoefte aan een individueel gesprek of coaching tijdens de
zomermaanden?
Dat kan. Informeer geheel vrijblijvend naar de mogelijkheden.
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

Vertrouwen
Wanneer deze kracht eenmaal is
ervaren,
is het onmogelijk nog op je eigen
onbeduidende vermogens te
vertrouwen.
Wie zou proberen met de nietige
vleugels van een mus te vliegen
wanneer hem de machtige kracht
gegeven is van een adelaar?
(Een cursus in wonderen, H4.I.2:1-2)

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

Verzonden met

