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Maak 2019
helemaal anders....,
door het helemaal
hetzelfde te maken!

Voor info en aanmelding:

Peter Winteraeken
Wilhelminalaan 71
6101 JD Echt

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!

Telefoon:
0475-484833 | 0680040175

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

Een liefdevol Nieuwjaar,
een jaar vol liefde.

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

Door Peter
Winteraeken:
Kerstmis is net achter
de rug en het Nieuwe
Jaar is pas begonnen.
Hoe zou het zijn als het
in 2019 élke dag
Kerstmis is?

Reacties in het
gastenboek:

Benieuwd naar reacties
van deelnemers?

Kerstmis:
Onuitsprekelijke liefde
werd geboren als
mens, als Jezus.
Hij toonde onze
natuurlijke aard:
onvoorwaardelijke
liefde!

Of zelf een bericht
plaatsen?
Kijk dan hier voor het
gastenboek.

Filmpjes:

Patrick Kicken interviewt
Peter over: Een cursus in
wonderen
Lilian Ferru interviewt Peter
over: Een cursus in
wonderen
Lezing MIC Amersfoort 3 dec
2017: ''De Hemel is de
beslissing die ik moet
nemen''

Onvoorwaardelijk liefhebben. Wat is dat ook al weer?
We hoeven slechts te kijken naar haar tegendeel:
voorwaardelijke liefde. Die kennen we al te goed!
We ontmoeten onze medemensen dan vaak met een verborgen
agenda.
We koesteren onze verlangens, wensen, behoeftes, eisen en
verwachtingen.
We hebben voorwaarden gesteld.
Subtiel houden we onze medemensen én onszelf daarmee
gevangen.
Als zij niet aan onze verwachtingen voldoen, hebben wij ''het
recht'' om boos te worden.
Wat we niet zien is dat dit de ego versie van liefde is.
Het is handel drijven. Ik geef jou iets in de hoop iets terug te
krijgen.
Hier is de wereld op gebouwd: handel drijven.
We willen iets van de ander. We geven niet - om niet - maar om
te krijgen.
Ego liefde en het is nooit genoeg.....

Uit werkboekles 162:

......Wie kan nog
nalaten jou met een
liefdevolle uitnodiging
te verwelkomen in zijn
hart,
verlangend om zich te
verenigen met iemand
in heelheid aan hem
gelijk?.....

Hoe dan wel?
Door zicht te krijgen op deze egopatronen en inzien dat je jezelf
daarmee alleen maar pijn doet.
Niemand is verantwoordelijk voor jou (on) geluk. Niemand treft
blaam of schuld.
Het schuldspel is ego's parodie op de liefde. Hier houdt het ego
van.
Maar....jij bent geen ego!
Je bent vergeten wat je bent: je natuurlijke aard is liefde.
Dat is alles.
Door het ego te doorzien, word je vrij en heb je lief zonder
voorwaarden.
Dat is je aard. En dan......is het elke dag Kerstmis!
Hemel op aarde.
Simpel toch?
Hoe?
Door liefdevol met jezelf én de ander (te leren) om te gaan?
Want het ego wil maar één ding: dat je niet Een cursus in
wonderen of een ander spiritueel pad bewandelt, en zo ontdekt
wat je in waarheid bent.

Uit werkboekles 186:

.......In liefdevolle
tegenstelling daarmee
onderscheidt zich, zo
zeker als de zon elke
morgen terugkeert om
de nacht te verjagen,
helder en geheel
ondubbelzinnig de jou
waarlijk gegeven
functie (vergeven en
gelukkig zijn!)........

Uit werkboekles 193:

.....Vergeef, en je zult
dit anders zien.
Het is zeker zo dat alle
ellende er niet slechts
als niet-vergeven
uitziet.
Maar dat is de inhoud
achter de vorm. Het is
deze gelijkheid die
garandeert dat er wordt
geleerd, want de les is
zo simpel dat die
uiteindelijk niet kan
worden verworpen.
Niemand kan zich voor
eeuwig verbergen voor
een waarheid die zo
zonneklaar is dat ze in
talloze vormen
verschijnt,

Het doel van het ego is dat je vergeet wat je bent!
Het houdt je altijd bezig met toekomst en verleden, met zorgen
maken en je schuldig, angstig en klein voelen.
Een cursus in wonderen zegt het zo:
“....je gelooft dat zonder het ego alles chaos zou zijn. Maar ik
verzeker je dat zonder het ego alles liefde zou zijn.”
Hoe zou dat smaken?
Heb je zin in om hiervan te proeven?
Om het ego te doorzien en.... vrij en onbezorgd te leven?
Nog geen ''goede'' voornemens voor het Nieuwe Jaar?
Wat te denken van deze:
schrijf je in voor deelname aan een groep?
En zo samen het pad van liefde bewandelen. De weg ''alleen''
heeft immers afgedaan.
Aangehaakt blijven bij het prachtige gedachtegoed van Een
cursus in wonderen.
Zin in een egoloos 2019?
Maak een werkelijk commitment met jezelf om het dit jaar niet
alleen bij goede voornemens te laten.
En ik sta ook in 2019 voor je klaar bij het inzichtelijk maken van
patronen, die belemmerend werken voor jou en in de
ontmoeting met anderen.
Zowel in de privésfeer als op het werk.
En ik blijf je helpen herinneren wie jij in waarheid bent.
Heet jezelf welkom en hou van jezelf precies zoals je bent!
Of niet natuurlijk...., je bent vrij.
Welkom thuis!

Za 5 jan: Nieuw! jaargroep
het Tekstboek in één jaar!
Echt.
Maak kennis met de prachtige
theorie en metafysica van Een
cursus in wonderen.

en toch in elk daarvan
even makkelijk wordt
herkend, als men
daarin maar de simpele
les wil zien.

Het tekstboek van Een cursus in
wonderen bevat de theoretische
fundering en is als kader
noodzakelijk voor het doen van de
oefeningen in het werkboek.
Velen doen de werkboeklessen van
Een cursus in wonderen omdat het
praktisch en beter begrijpbaar is.
Toch gaat het om de samenklank
van het tekstboek én het werkboek!

Vergeef, en je zult dit
anders zien......

Uit werkboekles 194:

....Welke zorg kan hem
overvallen die zijn
toekomst in Gods
liefdevolle Handen
legt?
Waaraan kan hij lijden?
Wat kan hem pijn doen
of een ervaring van
verlies bezorgen? Wat
kan hij vrezen? En wat
kan hij anders dan met
liefde bezien?
Want hij die ontkomen
is aan alle angst voor
pijn in de toekomst,
heeft zijn weg
gevonden naar vrede in
het nu, en heeft de
zekerheid gevonden
dat er voor hem wordt
gezorgd, een zekerheid
die nooit door de
wereld kan worden
bedreigd.
Hij is er zeker van dat
ofschoon zijn
waarneming onjuist kan
zijn, het die nooit aan
correctie zal ontbreken.
Hij is vrij om opnieuw te
kiezen wanneer hij
misleid is geweest, om
van gedachten te
veranderen wanneer hij
vergissingen heeft
begaan.....

Uit werkboekles 195:

.....Wanneer jouw
vergeving totaal is, zul
jij totaal dankbaar zijn,
want je zult zien dat
alles recht op liefde
heeft verdiend door
liefdevol te zijn, precies
zoals jouw Zelf.

We maken kennis met de belangrijkste begrippen uit het
tekstboek en verkennen samen de rode draad.
Je krijgt naast werkmateriaal ook praktische tips en uitleg over
van belangzijnde passages.
Je bent vrij om elke vraag en elke praktische kwestie in te
brengen tijdens de maandelijkse uitwisseling in de groep.
Zin in een buitengewone avontuurlijke reis?
Reis met ons mee. En maak van deze prachtige symfonische
theorie jouw eigen hartservaring!
Tijdsinvestering:
je leest zelf door de week ongeveer 3 bladzijden per dag. Zo
nemen we samen in 1 jaar tijd het hele tekstboek door.
Wanneer: maandelijks.
Dag: za 5 januari (1e bijeenkomst in een serie van 10).
Overige datums 2019: 2 feb, 2 mrt, 6 apr, 4 mei, 8 juni, 7 sept,
5 okt, 2 nov, 7 dec
Tijd: 10.00 - 13.00 uur.
Investering: € 200,00 de serie van 10 bijeenkomsten.
Locatie: Wilhelminalaan 71, Echt.
Begeleiding: Peter Winteraeken
Nog slechts enkele plaatsen vrij!
Later instappen: is - in overleg - mogelijk!
Meer informatie: klik hier.

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.1:12)''
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....

Uit het Tekstboek:

Jij bent het werk van
God en Zijn werk is
volkomen
beminnenswaard en
volkomen liefdevol. Zo
moet een mens in zijn
hart over zichzelf
denken*, want dat is
wat hij is.
Wie vergeven is, is het
instrument van de
Verzoening. Van geest
vervuld, vergeeft hij op
zijn beurt. Wie bevrijd
is, werkt onvermijdelijk
mee aan de bevrijding
van zijn broeders, want
dat is het plan van de
Verzoening.

Allen van harte welkom bij deze interactieve Nieuwjaarslezing bij
Miracles in Contact (MIC), het ontmoetingspunt voor cursisten
van Een cursus in wonderen.
Datum: zondag 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 over miraclesincontact: klik hier of bel met: 035888 30 73.

Di 8 jan: 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.

(T1.III.2:3;3:1-3)

Met op verzoek: heldere en
eenvoudige toelichtingen over Een cursus in wonderen.

Uit het Tekstboek:

Datums 1e helft 2019: 8, 15 en 29 jan, 12 en 26 feb, 12 en 26
mrt, 9 en 23 april, 7 en 21 mei, 4 en 18 juni, 2 juli.
Dag: dinsdagmorgen
Tijd: 10.00 – 12.30 uur. Vanaf 9.45 uur ben je welkom.
Investering 1e helft 2019: serie van 14 bijeenkomsten € 182,00
(incl. koffie/thee).
1 x proeflezen á € 13,00 en later instappen is - in overleg mogelijk.
Locatie: Wilhelminalaan 71, ECHT.
Begeleiding: Peter Winteraeken
Meer informatie? Klik hier

Aanmelden

De Heilige Geest zal
jou helpen alles wat jij
als beangstigend
waarneemt opnieuw te
interpreteren en zal je
leren dat alleen wat
liefdevol is waar is.
(T5.IV.1:3)

Wo 9 jan: Training Kies
Opnieuw, de 6 stappen
naar vrijheid! Echt.
Training: Kies
Opnieuw

Uit het Tekstboek:

Iedere liefdevolle
gedachte die in enig
deel van het
Zoonschap wordt
gekoesterd, behoort elk
deel toe.
Ze wordt gedeeld
omdat ze liefdevol is.
(T5.IV.3:1-2)

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 zeer geschikt voor coaches/begeleiders/trainers om zelf
mensen hierin te begeleiden!
Tijdsinvestering: serie van 6 bijeenkomsten om de twee weken
in drie maanden tijd.
Dag: woensdagavond.
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.

Uit het Tekstboek:

Jij kunt niet gekwetst
worden en jij wilt je
broeder niets anders
dan jouw heelheid laten
zien.
Toon hem dat hij jou
niet kwetsen kan en
reken hem niets aan, of
je rekent het jezelf aan.
Dit is de betekenis van
‘de andere wang
toekeren’.

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

Aanmelden

13 jan Kies Opnieuw op
locatie: Ubachsberg
Kies Opnieuw
bijeenkomsten in
Nederland: gebaseerd
op de 6 stappen naar
vrijheid van Diederik
Wolsak.

Onderwijzen gebeurt
op vele manieren, maar
vooral door voorbeeld.
(T5.IV.4:4-6;5:1)

Op verschillende
locaties in Nederland
organiseert Kies
Opnieuw Nederland cirkel bijeenkomsten. Zo ook in Limburg en
Brabant.
Deze bijeenkomsten staan open voor iedereen die wil
deelnemen. Je hoeft hiervoor niet de training Kies Opnieuw te
hebben gevolgd.

Uit het Tekstboek:

Hoe kun jij die zo heilig
bent lijden? Heel je
verleden is verdwenen
op zijn schoonheid na,
en niets blijft er over
dan een zegen.
Ik heb al je
vriendelijkheden en
elke liefdevolle
gedachte die je ooit
had, bewaard.
Ik heb ze gezuiverd van
de vergissingen die hun
licht verborgen hielden,
en ze voor jou in hun
eigen volmaakte
straling behouden.
(T5.IV.8:1-4)

Uit het Tekstboek:

Jij kunt alleszins in
vrede je weg gaan
omdat ik jou heb
liefgehad zoals ik
mijzelf liefhad.
Jij gaat met mijn zegen
en omwille van mijn
zegen. Bewaar die en
deel die, opdat hij altijd
de onze mag zijn.
Ik leg de vrede van
God in je hart en in je
handen, om te bewaren
en te delen.
Het hart is zuiver om
die te bewaren, en de
handen zijn sterk om
die te geven.
(T5.IV.8:7-11)

Uit het Tekstboek:

Luister naar het verhaal
van de verloren zoon
en verneem wat Gods
schat is en die van jou:
deze zoon van een
liefdevolle vader verliet
zijn thuis en meende
dat hij alles had
verbrast aan niets van
enige waarde, hoewel
hij toentertijd de
waardeloosheid ervan
niet inzag.

De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op:
Datum: zondag 13 jan, zondag 10 feb en zondag 17 maart.
Tijd:14.00 – 17.00 uur.
Welkom vanaf 13.30 uur.
Deelnamekosten: € 15,00, inclusief koffie en thee
Locaties:
zo 13 jan en 17 maart te Ubachsberg: Vrenkeweg 2.
zo 10 feb te Oirschot, Pandgat 17.
Begeleiding: Peter Winteraeken
Voor wie: iedereen is welkom!

Aanmelden: via nederland@choose-again.com of telefonisch
via 06-23103516 (Lydia Veenhoven),
Let op: minimaal 1 week voor de bijeenkomst plaatsvindt!
Klik hier voor meer info.
Overige info:
Bij de Kies Opnieuw bijeenkomst in Ubachsberg is er s’morgens
van 11.00 – 13.00 uur een stiltewandeling voor wie dat wil in de
prachtige omgeving.
Er kan geluncht worden. Gastheer Cyriel van Rumst zorgt voor
koffie, thee en soep. De extra kosten hiervoor bedragen € 5,00.
De hele dag meemaken incl. stiltewandeling en lunch? Dan
bedragen de kosten € 20,00.
Overnachten?
Is ook mogelijk: in Ubachsberg, van zaterdag op zondag en/of
van zondag op maandag.
Kosten € 25,00 per overnachting, inclusief ontbijt.

Nieuw 17 jan: Jaargroep
Een Cursus in Wonderen in
praktijk, Echt.
Praktisch Een cursus
in wonderen
toepassen!
Je kunt anders (leren)
kijken naar wat er
allemaal in je leven
gebeurt. En je ermee
verbinden i.p.v. het te
veroordelen. De liefde
in jou is de enige
vergevende en
genezende kracht in
heel het universum. En
die liefde, die vergeeft
en geneest, is in jou en in ieder mens aanwezig. Wil je kennis
maken met je ware werkelijkheid? Wil jij je waarheid leven? Je
verbonden voelen i.p.v. alleen door het leven te gaan?
Welkom bij deze nieuwe jaargroep met Een cursus in wonderen.
Deze jaargroep is vooral praktisch van aard. Alle vragen,
kwesties en zaken die jij als probleem ervaart zijn welkom!
Tijdsinvestering: serie van 6 maandelijkse bijeenkomsten.
Dag: donderdagavond.
Datums 1e helft 2019: 17 jan, 14 feb, 14 mrt, 18 april, 16 mei,
13 juni.
Tijd: 20.00 - 22.15 uur.
Investering: € 60,00 voor de serie van 6 bijeenkomsten (€
10,00 per bijeenkomst)
Incl. koffie en thee.
Later instappen is in overleg mogelijk.
Locatie: Wilhelminalaan 71, Echt
Begeleiding: Peter Winteraeken
Meer informatie, klik: hier.

Aanmelden

Za 19 jan: Stiltewandeling
Abdij Lilbosch, Echt
Winterwandeling:
samen wandelen in
stilte.

Hij schaamde zich
ervoor naar zijn vader
terug te keren, omdat
hij dacht dat hij hem
had gekwetst.
Maar toen hij
thuiskwam
verwelkomde de vader
hem vol vreugde,
omdat de zoon zelf zijn
vaders schat was.
Hij wilde niets anders.
(T8.VI.4:1-4)

Ervaar hoe het is om
niet te hoeven spreken.
Samen in stilte
wandelen. Gewoon stil
zijn. Van binnen en
buiten.
Laat je verrassen door te wandelen in stilte en door de
sprankelende eenvoud van Een cursus in wonderen!
Ook uitermate geschikt als 1e kennismaking met Een cursus in
wonderen.
Dag: zaterdag 19 januari
Overige datums 2019: 22 juni en 21 september.
Tijd:
09.00 - 13.30 uur: 1e programmaonderdeel: 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

Uit het Tekstboek:

Nieuw 21 Jan: Attitudinal
Healing - (AH) Groep, Echt.

Het ego zal jou dus
hoogstwaarschijnlijk
juist dan aanvallen
wanneer jij liefdevol
reageert,
omdat het jou als nietliefdevol heeft
beoordeeld en jij tegen
zijn oordeel ingaat.
(T.9.VII.4:5)

Uit het Tekstboek:

Niets buiten jou kan je
angstig of liefdevol
maken, omdat er buiten
jou niets is.
(T10.In.1:1)

Uit het Tekstboek:

Tijd en eeuwigheid
bevinden zich beide in
je denkgeest en zullen
in conflict zijn tot je de
tijd uitsluitend als een
middel ziet om de
eeuwigheid te
herwinnen.
Dit kun je niet doen
zolang jij gelooft dat al
wat jou overkomt
veroorzaakt wordt door
factoren buiten jezelf.

Heel
je innerlijke houding:
Attitudinal Healing is gebaseerd op de overtuiging dat je altijd
kunt kiezen voor innerlijke vrede i.p.v. innerlijke strijd, voor liefde
i.p.v. angst.
Gezondheid is innerlijke vrede. Genezen is angst laten varen.
Als angst verdwijnt, verschijnt automatisch liefde. Daar hoef je
niets voor te doen. Liefde is jou en ieders enige werkelijkheid.
Angst en liefde zijn tegenpolen. Door te ontdekken dat angst
kan transformeren, kom je uit eigen ervaring achter dat liefde de
enige werkelijkheid is.
Dr. Jerry Jampolsky, grondlegger van AH, heeft de principes
geformuleerd die we bij deze bijeenkomsten als leidraad
gebruiken. Het eerste principe luidt: De kern van ons wezen is
liefde. Welkom, als je deze universele principes praktisch wilt
leren toepassen in jouw leven.
Wanneer: 6 x maandelijks in de periode jan - juni 2019.
Dag: maandagochtend
Tijd: 10.00 - 12.15 uur.
Datums 1e helft 2019: 21 jan, 18 feb, 18 mrt, 15 april, 13 mei,
24 juni.
Investering: € 60,00 voor de serie van 6 bijeenkomsten (€
10,00 per bijeenkomst).
Incl. koffie en thee.
Later instappen is in overleg mogelijk.
Locatie: Wilhelminalaan 71, 6101 JD, Echt
Begeleiding: Peter Winteraeken
Klik voor meer info hier.

Aanmelden

12 - 14 april: Een Reis naar
de Stilte, Weert
Een Reis naar de
Stilte....
Met Peter
Winteraeken en
Clemens Dresselaars

Je dient te leren dat de
tijd alleen jou ter
beschikking staat, en
dat niets ter wereld
deze
verantwoordelijkheid
van jou weg kan
nemen.

Stilte is een
eigenschap in jou. Je
kunt die niet buiten
jou vinden!

Als voorbereiding op Pasen samen een weekend op pad.

(T10.In.1:2-4)

Vaak zijn we op zoek naar stilte buiten onszelf. Een rustige
omgeving thuis, of op het werk. En vaker dan ons lief is
ontdekken we dat overal geluid is en het zelden echt stil is.
Wat te denken als je geest stil is? Als er geen onnodige onrust
rondwaart in je geest? Je niet overladen wordt met emoties en
zorgen voor morgen?

Uit herhaling VI van het
werkboek:

....Ik plaats jou onder
Zijn hoede en laat Hem
jou leren wat je moet
zeggen, denken en
doen, telkens wanneer
jij je tot Hem wendt. Hij
zal niet nalaten er voor
jou te zijn, telkens
wanneer jij Zijn hulp
inroept.
....waarbij we Hem
toestaan ons te leren
hoe we moeten gaan,
en volkomen op Hem
vertrouwen voor de
manier waarop elke
oefenperiode het best
een liefdevol geschenk
van vrijheid aan de
wereld worden kan.....

Een cursus in wonderen is Een Reis naar Innerlijke Vrede. Als je
ontdekt dat deze innerlijke vrede er altijd is en dat je die nooit
kunt verliezen, dan maakt het niet meer uit of je op Centraal
Station Amsterdam bent of in een hutje op de hei. Innerlijke
vrede ontstaat vanzelf als je bent afgestemd op waarheid en
liefde. En zou je nog iets anders willen als je volmaakte
innerlijke vrede ervaart?
Je bent hartelijk welkom bij deze Reis naar de Stilte.
We oefenen met Kies Opnieuw, Familie-opstellingen, meditatie
en stiltewandelingen.
Met als gids: Een cursus in wonderen.
Datum: Vrij 12 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: volpension, betalen contant of per pin aan de
zusters van het klooster.
2- persoonskamer: € 114,00
1-persoonskamer: € 124,00
Cursuskosten: € 225,00 (Overleg over deze kosten is altijd
mogelijk!)
Begeleiding: Peter Winteraeken en Clemens Dresselaars.
Meer info: klik hier

Aanmelden

19 Mei: Lezing ''De
eenvoud van Een cursus in
wonderen", Utrecht

Uit het Tekstboek:

De eenvoud van Een
cursus in wonderen

Iedere liefdevolle
gedachte die de Zoon
van God ooit heeft
gehad is eeuwig.
De liefdevolle
gedachten die zijn
denkgeest in deze
wereld waarneemt,
vormen de enige
werkelijkheid van de
wereld.
Het zijn nog steeds
waarnemingen, omdat
hij nog steeds gelooft
dat hij afgescheiden is.
Toch zijn ze eeuwig,
omdat ze liefdevol zijn.
En doordat ze liefdevol
zijn, zijn ze als de
Vader, en kunnen
daarom niet sterven.
(T11.VII.2:1-5)

Interactieve lezing met
Peter Winteraeken
Een cursus in wonderen
zegt bij herhaling dat
deze cursus heel
eenvoudig is.
Waarom ervaren we dat
vaak niet zo?

Wel, ingewikkeldheid is eigen aan het ego, zegt de Cursus.
Liefde is eenvoudig.
Tijdens deze interactieve lezing word je van harte uitgenodigd
alle gecompliceerdheid in te brengen die jij ervaart in het leven
van alledag.
En we laten daar - vanuit Een cursus in wonderen - een
eenvoudig licht over schijnen.
Heb je zin in eenvoud?
In een eenvoudig liefdevol leven? Allen hartelijk welkom!
Datum: zondag 19 mei
Tijd: 11.00 - 12.30 uur (ruimte open vanaf 10.30 uur)
Locatie: In de 3 Krone, Oude Gracht 227, Utrecht
Entree: € 7,00 (U-pas € 5,00)
Meer informatie: 06-20614616 en www.miraclesincontact.nl
Aanmelden: tevoren opgeven is niet nodig.

Uit het Tekstboek:

Het ego kan weliswaar
enig goeds zien, maar
nooit alleen het goede.
Dat is de reden
waarom zijn
waarnemingen zo
wisselend zijn.

30 mei - 2 juni: Een Reis
naar je Hart, Weert
Een Reis naar je Hart
Met Peter Winteraeken
en Nicki van Heugten

Het wijst goedheid niet
totaal af, want dat zou
jij niet kunnen
accepteren.
Maar het voegt altijd
iets wat niet werkelijk is
aan het werkelijke toe,
en verwart aldus illusie
en werkelijkheid.
Waarnemingen kunnen
immers niet ten dele
waar zijn.
Als je zowel in
waarheid als in illusie
gelooft, kun je niet
zeggen welke waar is.
(T11.VII.3:1-6)

Uit het Tekstboek:

Het waarnemen van
goedheid is geen
kennis, maar het
ontkennen van het
tegendeel van
goedheid stelt jou in
staat een conditie te
herkennen waarin
tegendelen niet
bestaan. En dit is de
conditie voor kennis.
Zonder je hiervan
bewust te zijn heb je
niet aan haar condities
voldaan, en totdat je dit
wel gedaan hebt, zul je
niet weten dat ze jou al
toebehoort.
Je hebt veel ideeën
gemaakt die jij tussen
jezelf en je Schepper
hebt geplaatst, en deze
overtuigingen vormen
de wereld zoals jij die
waarneemt. De
waarheid is hier niet
afwezig, maar ze is
versluierd.
Je kent het verschil niet
tussen wat jij gemaakt
hebt en wat God heeft
geschapen, en daarom
ken je het verschil niet
tussen wat jij gemaakt
hebt en wat jij hebt
geschapen.
Geloven dat je de
werkelijke wereld kunt
waarnemen is geloven
dat jij jezelf kunt
kennen. Je kunt God
kennen, omdat het Zijn
Wil is gekend te zijn.
Van al wat jij gemaakt
hebt, is de werkelijke
wereld het enige wat de
Heilige Geest voor jou
heeft bewaard, en
uitsluitend dát
waarnemen betekent
verlossing, want het is
de erkenning dat alleen
de werkelijkheid waar
is.
(T11.VII.4:1-9)

Uit het Tekstboek:

Voor de 5e keer in
successie deze Reis
naar je Hart!
We verlangen allemaal
naar een moeiteloos
leven. Een leven vanuit je hart, nietwaar?
Deze Reis naar je Hart is geen reis naar een ver land. Het is
zoals Bert Hellinger (grondlegger familieopstellingen) ooit
iemand in Afrika hoorde zeggen: ''de langste weg in Afrika is niet
die van Cairo naar Capetown, maar van hoofd naar hart en van
daaruit naar het hier en nu.''
Vanuit je hart leven is in feite ''houden van wat is''. Het is
onvoorwaardelijk liefhebben, jezelf en de ''ander''.
En hier schort het meestal: we hebben onszelf niet lief! Hoe
kunnen we dan van anderen houden?
Een Reis naar je Hart laat je weer kennis maken met deze
onvoorwaardelijke liefde voor jezelf en anderen. Zodat je weer
van jezelf houdt. Dat je precies goed bent, zoals je bent. En dat
andere mensen dat ook zijn.
Al wat tussen deze liefde lijkt in te staan doet onszelf en
anderen pijn. En van deze pijn mag jij jezelf bevrijden! Je
onderneemt samen met andere mensen en twee liefdevolle
kundige begeleiders deze Reis naar je Hart. We laten ons
daarbij inspireren door Een cursus in wonderen, het Kies
Opnieuw programma, familieopstellingen, in een prachtige
rustige omgeving.
Datum: Hemelvaart 4-daagse van do 30 mei t/m zo 2 juni.
Start: do 30 mei om 10.00 uur.
Einde: zo 2 juni om 16.00 uur.
Locatie: Birgittinessen klooster, Maasstraat 17, te Weert
Investering:
Verblijfkosten: volpension, contant of per pin in het klooster te
betalen:
obv 2-persoonskamer: € 181,00
obv 1-persoonskamer: € 196,00
Workshopkosten: € 399,00 (overleg over deze kosten is altijd
mogelijk)
Vroegboekkorting workshopkosten: € 369,00 bij boeking
vóór 1 maart 2019
Begeleiding: Peter Winteraeken en Nicki van Heugten
Meer informatie? Bel of mail ons gerust: Peter: 06-80040175 |
peter@peterwinteraeken.nl + Nicki: 06-41869132 |
nicki@jategennu.nl
AANMELDEN

Coachingsactiviteiten:
Behoefte om
liefdevol met
jezelf én
anderen om te
gaan?
Behoefte aan
reflectie en
inkeer in deze
winterperiode?
Op zoek naar een kado voor jezelf.....of voor iemand
anders?
Gun jezelf of iemand anders het kado van coaching:
Individuele begeleiding en coaching (ook via skype,
facetime of telefonisch).
Wandelcoaching: al wandelend met elkaar in gesprek
gaan in de natuur.
Teamcoaching en individuele coaching op locatie.
Familie- , organisatie- en systeemopstellingen.
Individuele opstelling.
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 is een heel
eenvoudige cursus.
Misschien heb je niet
het gevoel dat jij een
cursus nodig hebt die
uiteindelijk onderwijst
dat alleen de
werkelijkheid waar is.
Maar geloof jij dat
ook?
(T11.VIII.1:1-3)

Maak dit jaar anders door het helemaal
hetzelfde te maken.
En laat al je relaties (ook die met jezelf)
heel gemaakt worden. Dit is onze wil.
Zo zal het jaar in vreugde en vrijheid
beginnen.
Er is veel te doen, en we werden lang
opgehouden.
Aanvaard het Nu moment nu dit jaar
geboren wordt,
en neem in het Grote Ontwaken jouw
plaats in,
die zo lang onvervuld is gebleven.
Heb lief en lach......
(Een cursus in wonderen, T15.XI.10:8-12)

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

Verzonden met

