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Nieuwsbrief 16
AUG - SEPT 2018:

Volmaakt geluk: feit of fictie?
Voor info en aanmelding:

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

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.

Volmaakt geluk; feit of
fictie?
Door Peter
Winteraeken:
Het lijkt alsof niemand
volmaakt geluk ervaart.

Reacties in het gastenboek:

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

Het is kennelijk
“normaal” om niet altijd
geluk te ervaren.
We vragen ons niet
meer af of dit
überhaupt mogelijk is.
We versterken elkaar in het geloof dat “een achtbaan aan
emoties” onontkoombaar is in het leven.
Wat als dit laatste een leugen blijkt te zijn?
Wat als je natuurlijke staat van zijn - volmaakt geluk - is?

Filmpjes:

Wat als je dit niet altijd ervaart?
Dan is er iets mis gegaan. Wat gecorrigeerd kan worden....

Lezing 3 december Amersfoort:

Dan geloof je kennelijk iets over jezelf wat niet waar is.
En dát....is een vergissing!

Thema: kiezen!

Want de waarheid brengt alleen volmaakt geluk voort.

http://www.youtube.com/watch?
v=bmRku_hw5R0

En dat is iets anders dan “maakbaar geluk”.
“Maakbaar geluk” is afhankelijk van uiterlijke
omstandigheden.
Vallen die weg, valt ook “het geluk” weg.
De correctie bestaat uit het opsporen van de blokkades:
denkfouten, patronen, programmeringen, illusies.
En deze te doorzien als onwaarheid.
Hoe doe je dat?
Door bijvoorbeeld de “Is het waar?” vraag te stellen, bij de
gedachte die je nú denkt.

Cursus inspiratie:

De cursus beoogt niet de
betekenis van liefde te
onderwijzen, want dat
gaat wat onderwezen kan
worden te boven.
Hij beoogt echter wel de
blokkades weg te nemen
voor het bewustzijn van
de aanwezigheid van
liefde, die jouw natuurlijk
erfgoed is.
(Een cursus in wonderen;
In.1:6-7)

In feite is het simpel:
Als je iets anders voelt dan volmaakt geluk...., geloof je een
leugen over jezelf.
Een veroordeling over jezelf.
En dat.... geldt elke keer als je iets anders voelt dan opperst
geluk.
Of je deze leugen, deze veroordeling, op jezelf plakt, of
projecteert op iets of iemand anders, doet er niet toe.
Jij bent het die een verlies aan vrede ervaart.
En dat gebeurt elke keer als jij die leugen, dit oordeel over
jezelf, gelooft.
Wil je blijven investeren in leugens?
Of investeer je liever in waarheid?
Wil je inzicht krijgen in de patronen, vergissingen, denkfouten,
programmeringen en illusies die je volmaakt geluk in de weg
staan?
En hier ver, ver aan voorbij gaan?
Ontdek het samen met andere deelnemers tijdens de
activiteiten verderop in deze nieuwsbrief.
Of liever tijdens individuele coaching?
Wil je snel inzicht krijgen?
Ga dan mee op reis: ''Een Reis naar je Hart'' én ''Een Reis
naar de Stilte'':
Verblijf een aantal dagen in een rustige omgeving. Met ruim
aandacht voor jezelf en je innerlijke leven. Daarbij geholpen
door kundige begeleiders en krachtige combinaties van
werkvormen uit Een cursus in wonderen, Kies Opnieuw en
Familie Opstellingen.

De principes van wonderen:

Wonderprincipe 1:
Wonderen kennen geen
rangorde naar
moeilijkheid.
(Een cursus in wonderen;
T1.1.1:1)

De principes van wonderen:

Wonderprincipe 6:

Bijzonder geschikt om snel en doortastend belemmerende
patronen zichtbaar te maken. En je wederom te herinneren
wie jij en iedereen in waarheid is.
Een Reis naar je Hart wordt aangeboden in samenwerking
met Nicki van Heugten, Buro Ja tegen Nu.
Een Reis naar de Stilte wordt aangeboden in samenwerking
met Clemens Dresselaars.
Wees er snel bij (met vroegboekkorting).... deze meerdaagse
Reizen zijn geliefd en stromen snel vol.....

Do 30 aug: oefengroep
Een cursus in wonderen in
praktijk, Echt
Is er een andere
manier om naar de
wereld te kijken?

Wonderen zijn natuurlijk.
Wanneer ze uitblijven, is
er iets misgegaan.

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!

(Een cursus in wonderen;
T1.1.6:1-2)

De principes van wonderen:

Wonderprincipe 9:

Datums 2e helft
2018:
30 aug, 13 en 27 sept,
11 en 25 okt, 8 en 22
nov, 3 (let op = Ma) en

Wonderen zijn een soort
uitwisseling.
Ze brengen gever en
ontvanger beiden meer
liefde.
(Een cursus in wonderen;
T1.1.9:1,3)

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

De principes van wonderen:

Wonderprincipe 12:

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

Wonderen zijn
gedachten.
Gedachten kunnen het
lagere of lichamelijke
ervaringsniveau
vertegenwoordigen, of
het hogere of geestelijke
ervaringsniveau.
Het ene maakt het
fysieke, en het andere
schept het geestelijke.
(Een cursus in wonderen;
T1.1.12:1-3)

Het is nooit te laat om
een gelukkige
kindertijd te beleven!
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.
Ook geschikt voor coaches/begeleiders en trainers!
Tijdsinvestering: serie van 6 bijeenkomsten om de twee
weken in drie maanden tijd.
Dag: woensdagavond.
Datums 2018: 5 en 19 sept, 3,17 en 31 okt, 14 nov.
Datums 2019:
- 1e serie: 9 en 23 jan, 6 en 20 feb, 6 en 20 mrt;
- 2e serie: 10 en 24 april, 8 en 22 mei, 5 en 19 juni;
- 3e serie: 4 en 18 sept, 2,16 en 30 okt, 13 nov.

De principes van wonderen:

Wonderprincipe 15:
Elke dag behoort aan
wonderen te zijn gewijd.
Het doel van de tijd is jou
de gelegenheid te geven
te leren de tijd
constructief te gebruiken.
Zo is het een leermiddel
op een doel gericht.

Tijd: 19.30 - 22.00 uur. Vanaf 19.15 uur welkom!
Investering: voor de serie van 6 avonden (incl. koffie/thee +
werkmateriaal).
2018: € 96,00
2019: € 108,00
Later instappen is in overleg mogelijk!
Locatie: Wilhelminalaan 71, Echt.
Begeleiding: Peter Winteraeken
Meer informatie, klik: hier.

Aanmelden

Za 8 sept: lezing /
workshop te Eindhoven
Een cursus in
wonderen
Ontmoetingsdag in
Eindhoven:

De tijd zal ophouden
wanneer hij niet langer
van nut is om het
leerproces te
vergemakkelijken.
(Een cursus in wonderen;
T1.1.15:1-4)

De principes van wonderen:

Wonderprincipe 16:
Wonderen zijn
leermiddelen waarmee
wordt gedemonstreerd
dat het even zalig is te
geven als te ontvangen.
Ze vergroten de kracht
van de gever en verlenen
tegelijkertijd de ontvanger
kracht.
(Een cursus in wonderen;
T1.1.16:1-2)

Angst of liefde?
Kies Opnieuw!
Gastspreker: Peter
Winteraeken
Thema: de kracht van Opnieuw Kiezen!
Deze middag staan we uitgebreid stil bij onze altijd aanwezige
kracht om opnieuw te kiezen. Het lijkt of je dagelijks een
reusachtig aantal keuzes ''moet'' maken. Ongeacht het aantal
besluiten dat je neemt en de vorm die het besluit aanneemt,
verandert de inhoud van je keuze nooit. De inhoud van elk
besluit dat je neemt is namelijk altijd gebaseerd op angst of
liefde. Laat je niet foppen door de vele vormen waarin de
keuzes zich aandienen. Je kiest altijd tussen angst of liefde,
tussen verdriet of vreugde, tussen gelijk willen hebben of
gelukkig zijn. De kracht om nieuwe keuzes te maken kun je
nooit verliezen. Kies Opnieuw! Breng gerust al je vragen en
kwesties in. In alle vrijheid en van harte welkom!
Aanvang:
14:00 uur (welkom vanaf 13.30 uur).
Entree:
€ 10,00
Locatie:
De Heremiet.
Adres
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

Di 11 sept: Leesgroep Een
cursus in wonderen, Echt
Inspirerend samen Een
cursus in wonderen lezen!
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.

De principes van wonderen:

Wonderprincipe 17:
Wonderen overstijgen het
lichaam.
Het zijn plotselinge
verschuivingen naar
onzichtbaarheid,
weg van het lichamelijke
niveau.
Dat is de reden waarom
ze genezen.
(Een cursus in wonderen;
T1.1.17:1 3)

De principes van wonderen:

Met op verzoek: heldere en
eenvoudige toelichtingen over Een cursus in wonderen.
2e helft 2018: 11 en 25 sept, 9 en 23 okt, 6 en 20 nov, 4 en
18 dec.(dit zijn de juiste datums, in nieuwsbrief 15 stonden
per abuis verkeerde datums gemeld)
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

Wonderprincipe 20:
Wonderen roepen weer
het bewustzijn wakker
dat de geest, en niet het
lichaam, het altaar van
de waarheid is.
Dit is het besef dat tot de
genezende kracht van
het wonder leidt.

Za 22 sept:
Stiltewandeling Abdij
Lilbosch, Echt
Wandelen in stilte: van
hoofd naar hart!
Laat je verrassen door te
wandelen in stilte en de
sprankelende eenvoud van
Een cursus in wonderen!
Ook uitermate geschikt als
1e kennismaking met Een
cursus in wonderen.

(Een cursus in wonderen;
T1.1.20:1-2)

De principes van wonderen:

Wonderprincipe 26:
Wonderen staan voor
vrijheid van angst.
'Verzoenen' betekent
'ongedaan maken'.
Het ongedaan maken
van angst is een
wezenlijk bestanddeel
van de
Verzoeningswaarde van
wonderen.
(Een cursus in wonderen;
T1.1.26:1-3)

Dag: zaterdag 22
september 2018
Datums 2019: 19 jan, 22
juni en 21 september.
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

Za 27 - Zo 28 Okt: 2 daagse Reis naar je Hart,
Klooster Weert (NL)
Een Reis naar je Hart:
2- Daags
Herfstweekend
(NOG 1 PLEK VRIJ....)
Een Reis naar je Hart
is een Reis naar
binnen.

De principes van wonderen:

Wonderprincipe 28:
Wonderen zijn een
manier om bevrijding van
angst te verkrijgen.
Openbaring brengt een
toestand teweeg waarin
angst reeds is
opgeheven.
Wonderen zijn dus de
middelen en openbaring
is het doel.
(Een cursus in wonderen;
T1.1.28:1-3)

De krachtige
combinatie van werken met Een cursus in wonderen, Kies
Opnieuw (de 6 stappen) en Familie Opstellingen zorgt ervoor
dat belemmeringen en blokkades snel zichtbaar worden
gemaakt. Je realiseert je dat deze patronen niet dienstbaar
zijn in je leven. In alle vrijheid kun je dan besluiten om wel of
niet uit deze belemmerende patronen te stappen. Om
vervolgens vanuit waarheid te leven.
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: (betalen contant of per pin ter plekke aan de
zusters van het klooster)
2-persoonskamer: € 67,50
1-persoonskamer: € 72,00
Cursuskosten: € 150,00
Overleg over de kosten is altijd mogelijk!
Begeleiding: Peter Winteraeken
Meer info: klik hier voor het complete programma en de
overige reizen van ''Een Reis naar je Hart 2018''.

Aanmelden

De principes van wonderen:

Wonderprincipe 33:

Za 29 sept: jaargroep 365
werkboeklessen in één
jaar!

Wonderen eren jou
omdat jj liefde waard
bent.
Ze verdrijven illusies over
jezelf en zien het licht in
jou.
Zo maken ze al
verzoenend je
vergissingen weer goed
door jou van je
nachtmerries te
verlossen.
Door je denkgeest te
bevrijden uit de
gevangenis van je illusies
geven ze jou innerlijke
gezondheid terug.
(Een cursus in wonderen;
T1.1.33:1 - 4)

De praktische
toepassing van de
principes uit Een
cursus in wonderen.
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.
Dag: za 29 september (8e bijeenkomst in een serie van 11).
Overige datums 2018: 20 okt, 24 nov, 22 dec
Tijd: 10.00 - 13.00 uur.
Investering: € 64,00 voor de resterende serie van 4
bijeenkomsten.
Locatie: Wilhelminalaan 71, Echt.
Begeleiding: Peter Winteraeken
Tussentijds instappen: is - in overleg - mogelijk!
Meer informatie: klik hier.

Aanmelden

Vrij 7 - Zo 9 Dec: 3daagse Reis naar je Hart,
Abdij Postel Mol (België).
Een Reis naar je Hart
Open je Hart in
voorbereiding op
Kerst.
(NOG ENKELE
PLEKKEN VRIJ...)
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.
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: (betalen contant ter plekke in het klooster)
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
Meer info: klik hier voor het complete programma en de
overige reizen van ''Een Reis naar je Hart 2018''.

Aanmelden

Zo 6 jan: Nieuwjaarslezing
bij MIC Amersfoort
Lezing:
Gelukkig Nieuw Jaar!
Met: Peter
Winteraeken
Een gelukkig Nieuw
Jaar gewenst!
En was het afgelopen
jaar ''een gelukkig
jaar''?
Vaker dan ons lief is lijkt deze nieuwjaarswens niet uit te
komen.
En toch....volmaakt geluk. Wie droomt daar niet van?
Zijn we niet allemaal zoekend naar geluk in ons leven?
En denken we dit niet allemaal te vinden bij onze partner en
onze kinderen (als we die hebben), in ons werk, geld en
goed, in aanzien, in lichamelijke genoegens, etc?
En hebben we ooit daarin duurzaam geluk gevonden?
Een cursus in wonderen is hier helder over:
''Zoek niet buiten jezelf. Want dat is tot mislukken gedoemd,
en je zult tranen storten elke keer dat een afgod valt.
(T29.VII.1:1-2)''
en:
''Vrede (in qasu Geluk) is een eigenschap in jou, je kunt die
niet buiten jou vinden. (T2.1.5:8-9)''
Zo, we weten wat ons te doen staat.
In de wereld is geen duurzaam geluk te vinden.
Dit kan teleurstellend lijken....
En toch biedt dit meteen perspectief op gegarandeerd
succes!
Als je maar in de richting van het doel gaat...
En niet ervan weg.
Dus zoeken we ernaar waar het is: in onszelf.
Tenminste, als volmaakt geluk is wat jij wilt....
Nieuwsgierig naar het hoe?
Wees van harte welkom bij deze Nieuwjaarslezing bij Miracles
in Contact (MIC), het ontmoetingspunt voor cursisten van Een
cursus in wonderen.
Alvast een gelukkig Nieuw Jaar gewenst!
Datum: zo 6 januari 2019
Tijd: 14.00 - 15.30 uur. Zaal open vanaf 13.30 uur. Daarna is
er tot 17.00 uur gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
Locatie: Arena (benedenzaal) van Het Nieuwe Eemland
Adres: Daam Fockemalaan 12, 3818 KG te Amersfoort
Entree: donatie € 10,00 (koffie en thee inbegrepen).
Aanmelden vooraf is niet nodig.
Meer info: www.miraclesincontact.nl | 035-888 30 73.

Vrij 12 - Zo 14 april 2019:
Een Reis naar de Stilte,
Klooster Weert (NL)
Een Reis naar de
Stilte
In samenwerking met
collega Clemens
Dresselaars bieden wij
u deze nieuwe Reis
naar de Stilte aan.
Als voorbereiding op
Pasen samen een
weekend op pad. Ontdek dé plek waar je altijd welkom bent:
de stilte in jezelf. Geen plek buiten jou kan je deze stilte en
volmaakte innerlijke vrede bezorgen. Je kunt letterlijk stilte
horen. Hoe? Ga voorbij aan alle gedachten, overtuigingen,
meningen en vooropgezette ideeën in jou. En hoor de Stllte
tot je spreken, over wie en wat je in waarheid bent. Luister
niet naar de verhalen die jouw ego je keer op keer en bij
herhaling vertelt.
Je bent van harte uitgenodigd om deze dagen stil te worden
en te luisteren naar je eigen Stem.
We werken met Een cursus in wonderen, Kies Opnieuw,
Familie-opstellingen, meditatie en stiltewandelingen.
Datum: Vrij 2 april, 18.00 uur t/m zo 14 april, 16.00 uur:
Adres: Birgittinessen klooster, Maasstraat 17, in Weert.
De investering: workshop- en verblijfkosten (volpension)
2019:
Verblijfkosten: (betalen contant of per pin ter plekke aan de
zusters van het klooster)
2- persoonskamer: € 114,00
1-persoonskamer: € 124,00
Cursuskosten: € 225,00 (overleg over deze kosten is altijd
mogelijk!)
Vroegboekkorting cursuskosten: € 200,00 bij boeking vóór
1 januari 2019.
Begeleiding: Peter Winteraeken en Clemens Dresselaars.
Meer info: klik hier

Aanmelden

Coachingsactiviteiten:
Behoefte aan meer
helderheid en rust
in je leven?
Kies voor eenvoud!
To the point
coaching en
begeleiding...recht
uit het hart.
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.
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

18e
Wonderprincipe:

Een wonder is
een dienst.

kunt bewijzen.

Het is de
maximale dienst
die jij een ander

Het is een manier om je naaste lief te
hebben als jezelf.
Je herkent op hetzelfde moment je
eigen waarde en die van je naaste.
(Een cursus in wonderen, T1.1.18:1-4)

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

Verzonden met

