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Kies Opnieuw:
Nieuwe Cirkels op locatie
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.

Kies Opnieuw - Choose
Again
Door Peter
Winteraeken:
Kies opnieuw!

Reacties in het gastenboek:

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

Wat als je deze zin
volledig tot je laat
komen?
Elk moment van de dag
kunt denken: kies
opnieuw! Bij wat je ook denkt of voelt?
Je bent door en door krachtig en je beschikt altijd over de
macht om opnieuw van gedachten te veranderen. Kies
opnieuw wil zeggen dat jij in staat bent tot een waarachtige
omslag in je denken: van angst naar liefde.
Heb je zin om dit te uit te proberen?
Zin in een nieuwe ervaring?

Filmpjes:

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

Het zijn deze nieuwe - liefdevolle - ervaringen die jou ervan
kunnen overtuigen dat het gedachtegoed van Kies Opnieuw
werkt!
Kies Opnieuw, de 6 stappen naar vrijheid zijn ontwikkeld door
Diederik Wolsak.
Als je hem nog niet kent, het is interessant om een paar
filmpjes van hem met zijn lezingen in Amersfoort op YouTube
te bekijken. Hij heeft een bijzonder effectieve werkwijze
ontwikkeld - de 6 stappen naar vrijheid - waaruit je de kracht
van radicaal vergeven kunt ervaren.
Ik heb het genoegen gehad om hem in 2011 in Nederland te
leren kennen tijdens een dagworkshop. Daarna ben ik in 2014
een aantal weken in zijn centrum in Costa Rica geweest.
Eerst zelf de kracht van deze 6 stappen in mijn eigen leven
toegepast. En de immense vrede ervaren, welke het
automatische gevolg is van praktisch en dagelijks deze 6
stappen te oefenen.

Cursus inspiratie:
Beproevingen zijn niets dan
lessen die je verzuimde te
leren,
opnieuw aan je gepresenteerd,
zodat waar je eerst een
verkeerde keuze maakte

Sindsdien train ik vele mensen in dit gedachtegoed. Als je zin
hebt om kennis te nemen van deze 6 stappen naar vrijheid,
wees van harte welkom om een keer uit te proberen. Proef
ervan tijdens een zogenaamde Cirkel bijeenkomst. Deze
worden door Choose Again Nederland opgezet. Ik facilteer
een aantal Cirkels. Dit jaar nog 3 Cirkels in het zuiden van het
land.
En als het jou bevalt... van harte welkom bij de andere
activiteiten in deze nieuwsbrief. Bij deze activiteiten gaan we
dieper en voor langere tijd ons deze 6 stappen naar vrijheid
eigen maken. En het goede nieuws is: iedereen kan het.
Kies Opnieuw!

je nu een betere kunt doen,
en zo ontsnappen kunt aan alle
pijn die jouw eerdere keus je
bracht.

Cirkels Kies Opnieuw: op
locatie

(Een cursus in wonderen:
T31.VIII.3:1)

Cirkel bijeenkomsten Kies
Opnieuw Nederland:
Gebaseerd op de 6 stappen naar
vrijheid van Diederik Wolsak.
Hiernaast zie je de afbeelding van
zijn recent uitgebrachte boek.
Weliswaar in het Engels, aan een
Nederlandse vertaling wordt
gewerkt. Het boek is te verkrijgen
voor € 20,00 + verzendkosten bij
Lydia Veenhoven (zie hierna bij
aanmelden).
Datums 2018:
zaterdag 13 okt;
zondag 11 nov;
zondag 16 dec.
Tijd:
14.00 – 17.00 uur.
Welkom vanaf 13.30 uur.
Deelnamekosten:
€ 15,00, inclusief koffie en thee
Locatie:
Zaterdag 13 oktober: Camping De Kroon (bibliotheek),
Pandgat 17, Oirschot (bij Eindhoven)
Zondag 11 november: Vrenkeweg 2, Ubachsberg (bij
Heerlen)
Zondag 16 december: Vrenkeweg 2, Ubachsberg (bij
Heerlen)
Begeleiding: Peter Winteraeken
Aanmelden:
nederland@choose-again.com of telefonisch via 0623103516 (Lydia Veenhoven),
Let op: minimaal 1 week voor de Cirkel plaatsvindt!
Overige info:
Bij de twee Cirkels in Ubachsberg is er s’morgens van 11.00 –
13.00 uur de gelegenheid tot een wandeling in de prachtige
omgeving.
Er kan geluncht worden. Gastheer Cyriel van Rumst zorgt
voor koffie, thee en soep.
Overnachting is ook mogelijk in Ubachsberg, van zaterdag op
zondag en/of van zondag op maandag.
Kosten € 25,00 per overnachting, inclusief ontbijt.
Klik hier voor meer info.

Wo 3 okt: 3e bijeenkomst
Training Kies Opnieuw, de
6 stappen naar vrijheid!
Training: Kies
Opnieuw
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.
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 27 - Zo 28 Okt: 2 daagse Reis naar je Hart,
Klooster Weert (NL)
Een Reis naar je Hart:
2- Daags
Herfstweekend
(Deze Reis is VOL!
Aanmelden kan nog
voor de wachtlijst)
Een Reis naar je Hart
is een Reis naar
binnen.
De krachtige combinatie van Een cursus in wonderen, Kies
Opnieuw (de 6 stappen naar vrijheid) en Familie Opstellingen
zorgt ervoor dat belemmeringen en blokkades snel zichtbaar
worden. Voor als je interesse hebt in meerdaags werken met
dit transformerend en effectieve gedachtegoed.
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''.
Het Reis Programma 2019 is ook beschikbaar....

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 plaatsen
beschikbaar ...)
Ook tijdens deze Reis
de bijzonder krachtige,
effectieve en transformerende combinatie van het
gedachtegoed van Een cursus in wonderen, Kies opnieuw (de
6 stappen naar vrijheid) en familie- en systeemopstellingen.
Vooral geschikt als je bereid bent je een paar dagen onder te
laten dompelen in een bad van licht, liefde en helderheid voor
jezelf.
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''.
Het Reis Programma 2019 is ook beschikbaar....

Aanmelden

12 - 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. Je bent van harte uitgenodigd om deze
dagen stil te worden en te luisteren naar je intuïtie, je eigen
stem. We werken met Een cursus in wonderen, Kies Opnieuw
(de 6 stappen naar vrijheid), 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

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

Verzonden met

