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Leven met Een cursus in
wonderen
Nieuwsbrief 23
10 augustus 2019

Kies Opnieuw
activiteiten:
sept - dec 2019
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

Gelukkige keuzes maken,
hoe doe je dat?

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

Je hebt altijd
een keuze....
....en als je
eerdere keus
je niet bevalt,
kies opnieuw.

Reacties in het
gastenboek:

Kies
Opnieuw, de
6 stappen
naar vrijheid!

Benieuwd naar reacties
van deelnemers?
Of zelf een bericht
plaatsen?

Door Peter Winteraeken:

Kijk dan hier voor het
gastenboek.

Is het mogelijk om gelukkige keuzes te maken ongeacht
uiterlijke omstandigheden?
Kun je blijven kiezen voor vrede, geluk en vrijheid, wat er ook
maar in en buiten jou gebeurt?

Filmpjes:

Patrick Kicken interviewt
Peter over: Een cursus in
wonderen (10 nov 2018)
Lezing MIC Amersfoort 6 jan
2019: ''Gelukkig Nieuwjaar''
2e interview Patrick Kicken
en Peter over: Een cursus in
wonderen (11 feb 2019,
Engels)

Wonderprincipe nr.1:

1. Wonderen kennen
geen rangorde naar
moeilijkheid.
Het ene is niet
‘moeilijker’ of ‘groter’
dan het andere.
Ze zijn allemaal gelijk.
Alle uitingen van liefde
zijn maximaal.
(Een cursus in wonderen:
T1.1.1:1-4)

Wonderprincipe nr. 2:

2. Op zichzelf zijn
wonderen niet van
belang.
Het enige wat telt is
hun Bron, die elke
waardebepaling verre
overstijgt.
(Een cursus in wonderen:
T1.1.2:1-2)

Wonderprincipe nr. 3:

3. Wonderen gebeuren
van nature als uitingen
van liefde.
Het echte wonder is de
liefde die ze inspireert.
In die zin is alles wat uit
liefde voortkomt een
wonder.
(Een cursus in wonderen:
T1.1.3:1-3)

Geluk is een keuze wordt weleens gezegd. Eigenlijk is geluk
een zijnsstaat, datgene wat je werkelijk bent.
En elke keuze die je maakt brengt je dichter bij deze staat van
zijn, of voert je in de ervaring verder van weg. Elke identificitatie
met datgene wat je niet bent, brengt je niet wat je werkelijk wilt:
de ervaring van constante vrede, geluk en vrijheid. Dat laatste is
wat jij bent. Noem het gerust met één woord liefde, als
alomvattend begrip.
En toch zijn dit maar woorden. Mooie weliswaar, maar wat heb
je eraan als je niet de ervaring van vrede, geluk en vrijheid
ervaart in je leven?
Ieder mens wil gelukkig zijn. Hierover is geen discussie
mogelijk. Het is het universele doel waarin we allemaal delen en
gelijk zijn.
De vraag is hoe realiseer ik die ervaring?
''De Keuze'':
Dr. Edith Eva Eger is Auschwitz overlevende, en haar
levensverhaal kun je lezen in het boek ''De Keuze''. Ik ben het
nu in mijn vakantietijd aan het lezen. Boeiend! Zij wordt weleens
de levende Anne Frank genoemd, omdat zij net zo oud was als
Anne en het concentratiekamp heeft overleefd. Hoe dan? Zij
heeft daar, al heel vroeg op 16-jarige leeftijd ontdekt dat ze - wat
de omstandigheden ook zijn - altijd een keuze heeft hoe ermee
om te gaan. Op weg naar Auschwitz leerde haar moeder haar
wellicht de belangrijkste les voor het leven: ''Edith, ze kunnen je
alles afpakken in je leven, maar in je denken ben je vrij!''.
En dat heeft zij al heel jong als waarheid beproefd. Meteen bij
aankomst in het kamp werden de haren van haar zus
afgeschoren. Daar stond haar zus met haar haren in haar hand.
Vertwijfelend en angstig vroeg ze:''Edith, Edith, hoe zie ik
eruit?''. Toen wist Edith dat ze een keuze had hoe hierop te
reageren: meegaan met angst of kiezen voor liefde. Zij koos
voor het laatste en zei ''Magda nu pas zie ik je mooie ogen, je
haren bedekte ze. Wat ben je mooi!''.
In dit boek legt ze haar eigen verwerkingsproces uit, waarbij
duidelijk de kracht van vergeving naar voren komt. En nu op 91jarige is ze nog steeds actief als psycholoog en helpt cliënten
zich te bevrijden uit de zelfbedachte gevangenis van het
denken. Zij houdt iedereen voor dat je altijd een keuze hebt en
weigert mee te gaan in slachtofferdenken.
Door haar beoefening en training is zij nu in staat om bijna altijd
te kiezen voor liefde, tot welzijn van alles en iedereen.
Zij onderwijst: ''wat ik kan, kun jij ook''.
Daarvoor hoeven wij niet een concentratiekamp mee te maken.
Ons klaslokaal is ons dagelijks leven, de familie waartoe wij
behoren, het werk en de collega's, de buurt waarin wij leven en
actief zijn, de mensen die wij dagelijks ontmoeten. Hier kunnen
wij vergeving leren toe passen, wat verbindend van aard is. Als
alternatief voor het oordelen, dat altijd afscheiding beoogt.
Durf jij slachtofferdenken radicaal uit je geest te weren? En jouw
en ieders vrijheid weer op te eisen?
Uiteindelijk gaat het maken van gelukkige keuzes nooit over de
vorm: wil ik die of die mayonaise, dit of dat boek, die of die
baan, etc. Maar om de inhoud achter alle vormen. De inhoud
van elke gedachte in je geest is ofwel angst (oordelen, brengt
denkbeeldige afscheiding teweeg) ofwel liefde (vergeving,
brengt verbinding tot stand). Elk oordeel is zelfveroordeling. Elke
vergeving is zelfvergeving. Iedere keer dat je iemand of jezelf
veroordeelt plaats jij jezelf in de gevangenis van het
schulddenken. Met vergeving bevrijd jij jezelf weer uit deze
zelfbedachte gevangenis. Dan resteert louter onschuld, en dat is
wat jij en iedereen in waarheid is: onschuld.
De vraag is nu: wil je vrij zijn, werkelijk vrij zijn? Ben jij het waard
om gelukkig te zijn?
Wil jij jouw en ieders onschuld herontdekken?
En ook hier geldt: het is altijd zwart of wit. Je bent vrij of ervaart
gevangenschap. Je bent onschuldig of ervaart schuld. Je bent
liefde of ervaart angst. Het is altijd het een óf het ander. Beide
staten van zijn - liefde of angst - kunnen nooit tegelijkertijd
worden ervaren. En slechts één staat van zijn is waar: liefde.
Ben je benieuwd naar hét recept voor werkelijk, bestendig
geluk?
En niet het kortstondig, surrogaat geluk dat de wereld jou
voorspiegelt?
Hier is het recept:
als je vergeeft, ben je vrij! Als je vergeeft, ervaar je geluk. Als je
vergeeft, ervaar je diepe innerlijke vrede en liefde voor iedereen.
Het middel ''vergeving'' is je gegeven. Pas jij het toe of niet, dat
is aan jou. Iedere keer dat je oordeelt, lijd je. Niet omdat je het
verdient, maar puur en alleen omdat je de ''verkeerde'' keuze
hebt gemaakt. De keuze voor het oordeel houd je gevangen. Je
kunt ook anders (leren) kiezen....., door te kiezen voor
vergeving.

Wonderprincipe nr. 4:

4. Alle wonderen
betekenen leven, en
God is de Schenker
van leven.
Zijn Stem zal je heel
specifiek leiden.
Al wat je moet weten
zal jou worden verteld.
(Een cursus in
wonderen: T1.1.4:1-3)
Wonderprincipe nr.5:

5. Wonderen zijn
gewoonten, en horen
onopzettelijk te zijn.

Ben jij het waard om gelukkig te zijn? Niet een beetje maar voor
de volle 100%?
Beproef het recept, pas het toe: vergeef. De ervaring zal je leren
dat het waar is. Hoe vaak dien je te vergeven? Net zolang tot je
volmaakte innerlijke vrede vrijheid en geluk ervaart. Want zolang
je dit niet ervaart schuilen er niet vergevende gedachten in je
geest. En die doen jou en elke relatie waarin jij je begeeft pijn.
En je bent niet bestemd om pijn te lijden, jouw bestemming is
om volmaakt gelukkig te zijn.
Utopie denk je?
Geloof mij niet, pas het toe. Juist het gebruik van vergeving zal
je de ervaring van volmaakte innerlijke vrede en geluk brengen.
En het is die ervaring die alle overtuigingskracht heeft. Niet mijn
woorden, of andermans woorden of boeken die jij leest.
Weet je niet hoe jezelf te vergeven?
Dan zijn de 6 stappen naar vrijheid wellicht voor jou bedoeld. Bij
deze 6 stappen leer je radicaal te vergeven om je geboorterecht,
jou toegekend door het universum, weer op te eisen: om vrij,
gelukkig en in vrede te leven. Als geliefd kind van het
Universum.

Ze dienen niet onder
bewuste controle te
staan.

In deze nieuwsbrief tref je de komende Kies Opnieuw
activiteiten aan. Van dagworkshops, een winterweekend, een
jaarserie van 10 bijeenkomsten tot een basis training aan toe.
Ook losse Cirkel deelnames met een stiltewandeling vooraf zijn
mogelijk. Voor elk wat wils.

Bewust geselecteerde
wonderen kunnen een
product van misleiding
zijn.

En wat je ook kiest, weet dat je het niet fout kunt doen!
Je kunt altijd en elk moment opnieuw kiezen. Je zit nooit
gevangen.
Is dat geen goed nieuws?

(Een cursus in wonderen:
T1.1.5:1-3)

Heel hartelijk welkom bij dit nieuwe seizoen met Kies Opnieuw,
de 6 stappen naar vrijheid! (van Diederik Wolsak)

Wonderprincipe nr. 6:

En ben je benieuwd naar alle activiteiten met Een cursus in
wonderen?
Zie hiervoor de jaaragenda: klik hier

6. Wonderen zijn
natuurlijk.
Wanneer ze uitblijven,
is er iets misgegaan.
(Een cursus in wonderen:
T1.1.6:1-2)

START Wo 4 sept: 10
bijeenkomsten Kies
Opnieuw te Echt
1 x per maand op wo
avond Kies Opnieuw

Wonderprincipe nr. 7:

7. Wonderen zijn
ieders recht,

Met Peter Winteraeken
In het seizoen 2019 /
2020 vindt van sept –
juni 1 x per maand op
woensdagavond een
oefenavond Kies

maar eerst is zuivering
noodzakelijk.
(Een cursus in wonderen:
T1.1.7:1)

Wonderprincipe nr.8:

Opnieuw plaats.
We oefenen met de ‘De 6 stappen naar vrijheid’ (van Diederik
Wolsak, grondlegger van dit vergevingsproces).
Het is een uitermate eenvoudig, doch radicaal vergevingsproces
om innerlijke vrede te (her)vinden.

8. Wonderen genezen
doordat ze een gemis
aanvullen;

Het proces is een effectieve manier om jezelf uit de gevangenis
van het denken te bevrijden.
Tijdens deze 10 oefenavonden staat het veelvuldig praktisch
oefenen van deze ‘6 stappen naar vrijheid’ centraal.

ze worden door hen die
tijdelijk meer hebben,
verricht voor hen die
tijdelijk minder hebben.
(Een cursus in wonderen:
T1.1.8:1)

Voor wie?
Voor iedereen die praktisch wil oefenen met ‘de 6 stappen naar
vrijheid’. Ook geschikt voor mensen die eerder de Training Kies
Opnieuw hebben gevolgd en met dit gedachtegoed verder willen
blijven oefenen. Kortom iedereen is welkom!
Serie van 10 bijeenkomsten op: 4 sept, 2 okt, 6 nov, 4 dec
2019 | 8 jan, 5 feb, 4 mrt, 1 april, 6 mei en 3 juni 2020
De eerstvolgende bijeenkomst is op:
Datum: woensdag 4 sept.
Tijd:19.30 - 22.00 uur.
Welkom vanaf 19.15 uur.
Deelnamekosten:
€ 150,00 voor de serie van 10 bijeenkomsten.
€ 15,00 per keer. (inclusief koffie en thee).
Later instappen en/of per keer deelnemen is mogelijk.
Locatie: Wilhelminalaan 71, Echt.
Begeleiding: Peter Winteraeken
Meer info: klik hier
AANMELDEN

Wonderprincipe nr.9:

9. Wonderen zijn een
soort uitwisseling.

START Zo 8 sept: Kies
Opnieuw te Ubachsberg
1 x per maand op
zondag

Zoals alle uitingen van
liefde,

Kies Opnieuw
bijeenkomst +
stiltewandeling

die in de ware zin altijd
wonderbaarlijk zijn,
draait deze uitwisseling
de natuurkundige
wetten om.

Gebaseerd op de 6 stappen naar vrijheid van Diederik Wolsak.

Ze brengen gever en
ontvanger beiden meer
liefde.

Met Peter Winteraeken

(Een cursus in wonderen:
T1.1.9:1-3)

Van sept 2019 - juni 2020 vinden op zondagmiddag 9 Cirkels
Kies Opnieuw plaats, die geheel in het teken staan van ''de 6
stappen naar vrijheid'' (van Diederik Wolsak). Het is een
uitermate eenvoudig, doch radicaal vergevingsproces om
innerlijke vrede en vrijheid te (her)vinden. De bijeenkomsten
staan open voor iedereen die wil deelnemen.

Wonderprincipe nr. 10:

10. Het gebruik van
wonderen als een
spektakel om geloof op
te wekken is een
misvatting van hun
bedoeling.
(Een cursus in wonderen:
T1.1.10:1)

Bevrijding: uit de gevangenis van het denken.....

Serie van 9 bijeenkomsten: 8 sept, 20 okt, 17 nov 2019 | 19
jan, 16 feb, 15 mrt, 19 apr, 17 mei en 21 juni 2020.
De eerstvolgende bijeenkomst is op:
Datum: zondag 8 sept
Tijd:14.00 – 17.00 uur.
Welkom vanaf 13.30 uur.
Deelnamekosten:
€ 135,00 voor de serie van 9 bijeenkomsten.
Of 15,00 per keer. (inclusief koffie en thee).
Deelname per keer is mogelijk.
Locatie: Vrenkeweg 2, Ubachsberg
Begeleiding: Peter Winteraeken
Voor wie: iedereen is welkom!
Klik hier voor meer info.

Aanmelden
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.

Uit het werkboek, deel II:
vraag 1.

Wat is vergeving?
''1. Vergeving ziet in dat
wat jij dacht dat je
broeder jou heeft
aangedaan, niet heeft
plaatsgevonden. Wat
ze niet doet is: zonden
kwijtschelden en ze
werkelijk maken. Ze
ziet dat er geen zonde
is geweest. En in die
zienswijze zijn al jouw
zonden vergeven. Wat
is zonde anders dan
een onjuist idee
omtrent Gods Zoon?
Vergeving ziet
eenvoudig de
onjuistheid daarvan en
laat het daarom los.
Wat dan vrij is om nu
de plaats daarvan in te
nemen, is de Wil van
God.
2. Een niet-vergevende
gedachte is er een die
een oordeel velt dat ze
niet in twijfel trekt, ook
al is het niet waar. De
denkgeest is gesloten
en zal niet worden
bevrijd. De gedachte
beschermt projectie en
trekt haar ketenen
strakker aan, zodat
vervormingen meer
versluierd en verborgen
zijn, minder makkelijk
toegankelijk voor twijfel
en nog verder
weggehouden van
gezond verstand. Wat
kan er komen tussen
een starre projectie en
het doel dat ze als haar
gewenste bestemming
gekozen heeft?
3. Een niet-vergevende
gedachte doet vele
dingen. In
koortsachtige actie
jaagt ze haar doel na,
waarbij ze verwringt en
omverwerpt wat ze als
een doorkruising van
haar gekozen pad
beschouwt. Verdraaiing
is haar doel en tevens
het middel waarmee ze
dat tot stand wil
brengen. Ze doet
woeste pogingen de
werkelijkheid te
vermorzelen, zonder
zich ook maar
enigszins te
bekommeren om wat
haar gezichtspunt lijkt
tegen te spreken.
4. Vergeving
daarentegen is stil en
doet in alle rust niets.
Ze schendt geen enkel
aspect van de
werkelijkheid, en
probeert die evenmin te
verdraaien tot een
verschijningsvorm die
haar aanstaat. Ze kijkt
alleen, en wacht, en
oordeelt niet. Wie niet
wil vergeven, moet wel
oordelen, want hij moet
zijn onvermogen om te
vergeven
rechtvaardigen. Maar
wie zichzelf vergeven
wil, moet leren de
waarheid te
verwelkomen precies
zoals die is.
5. Doe daarom niets en
laat vergeving je tonen
wat jou te doen staat,
via Hem die je Gids is,
je Verlosser en
Beschermer, sterk in
hoop en zeker van jouw
uiteindelijk succes. Hij
heeft jou al vergeven,
want dat is Zijn functie,
Hem gegeven door
God. Nu moet jij Zijn
functie delen en
vergeven wie Hij heeft
verlost, wiens
zondeloosheid Hij ziet,
en wie Hij eert als de
Zoon van God.''

Overnachten?
Is ook mogelijk: in Ubachsberg, van zaterdag op zondag en/of
van zondag op maandag.
Kosten € 25,00 per overnachting, inclusief ontbijt.

Zo 29 sept - Terugkomdag
+ Oriëntatiedag - Basis
Training Kies Opnieuw:
Amersfoort
TerugkomOriëntatiedag Training
Kies Opnieuw

Vergeef en je bent vrij!

Met Peter Winteraeken

Kom proeven en ervaar zelf de helende werking van vergeving.
Thema van deze dag:
Oriëntatiedag voor nieuwe geinteresseerden in de basis
training Kies Opnieuw met start op 27 okt te Amersfoort.
(zie hierna)
Vervolg op de 2 trainingsdagen van 31 maart en 28 april jl.
Iedereen is welkom!
Doel:
Ontmoeten, (opnieuw) kennismaken, herinneren, verdiepen,
ervaren en vergeven zijn de ingrediënten van deze dag.
Bovenal proeven van de helende werking van vergeving.
Het is fijn om aangehaakt te blijven bij dit prachtige, helende en
bevrijdende gedachtegoed van Kies Opnieuw!
Vergeef en je bent vrij!
Datum: zondag 29 september 2019.
Tijd: 10.00 - 17.00 uur. Inloop vanaf 9.30 uur.
Investering: € 80,00 (incl.koffie/thee). Lunch svp zelf
meebrengen.
Locatie: Het Koetshuis in Park Randenbroek,
Heiligenbergerweg 115 -119, 3816 AJ, Amersfoort.
Voor wie: iedereen is welkom!
Begeleiding: Peter Winteraeken
Meer info: klik hier

AANMELDEN

START: Zo 27 okt en zo 24
nov, Basis Training Kies
Opnieuw: Amersfoort
3-daagse Basis Training Kies
Opnieuw te Amersfoort
Met Peter Winteraeken
Tijdens deze basistraining
maken wij gedurende 3
trainingsdagen uitgebreid kennis
met de ‘De 6 stappen naar
vrijheid’ van Diederik Wolsak,
grondlegger van dit
vergevingsproces. Het is een
uitermate eenvoudig, doch
radicaal vergevingsproces om
innerlijke vrede en vrijheid te
(her)vinden.
Naast tekst en uitleg van de zes stappen, staat vooral het
veelvuldig praktisch oefenen van deze stappen centraal. Het
proces is een effectieve manier om aan onze kernovertuigingen
te werken. Waardoor we over de ‘’tools’’ beschikken om onze
gebruikelijke dagelijkse gemoedstoestand volledig te
transformeren: van elke vorm van onvrede/conflict naar meer
vrede/harmonie in je leven. Het bijzondere zit in de eenvoud van
deze 6 stappen. En in de ervaring dat het werkt!
Voor wie?
Voor iedereen die geïnteresseerd is in de helende kracht van
vergeving. Voor iedereen die zich de 6 stappen naar vrijheid wil
eigen maken. Ook voor coaches/begeleiders en trainers.
Datum: zondag 27 oktober en zondag 24 november 2019, met
een terugkomdag op zondag 22 maart 2020
Tijd: 10.00 – 17.00 uur. Inloop: vanaf 9.30 uur welkom!
Investering deelname serie van 3 trainingsdagen: € 240,00
Losse workshopdag bijwonen: € 85,00.
(incl. koffie/thee en werkmateriaal). Lunch svp zelf meenemen!
Locatie:
Het Koetshuis in Park Randenbroek,
Heiligenbergerweg 115 – 119, 3816 AJ, Amersfoort.
Begeleiding: Peter Winteraeken
Meer info: klik hier
Of neem contact hierover met mij op:
peter@peterwinteraeken.nl | tel: 0475-484833 | 06-80040175 |
AANMELDEN

Za 30 november: Kies
Opnieuw te Oirschot
Kies Opnieuw, de 6 stappen
naar vrijheid (van Diederik
Wolsak)
Met Peter Winteraeken

(Een cursus in wonderen:
WdII.1:1-5)

We ontmoeten elkaar op een
prachtige plek in het Brabantse
land voor een reguliere Kies
Opnieuw bijeenkomst.
Je wordt uitgenodigd om je
door deze 6 stappen te laten
leiden naar de waarheid in
jezelf.

Uit werkboekles 198:

Alleen mijn
veroordeling
verwondt me:
''Vandaag oefenen we
erin de vrijheid toe te
laten bij jou haar thuis
te vinden.
De waarheid schenkt
jouw denkgeest deze
woorden, zodat jij de
sleutel kunt vinden tot
het licht en een eind
maakt aan de
duisternis:

Je bevrijdt jezelf daarmee van onjuiste conclusies die als
kernovertuigingen zijn gaan leven.
Deze kernovertuigingen zorgen voor patronen in je leven. Met
herhaling tot herhaling als gevolg.
Je bent niet bestemd om patronen te leven.
Je bent bestemd om jouw en ieders vrijheid te leven!
Heb je hier zin in?
Heel hartelijk welkom!
Datum: zaterdag 30 november 2019 (+ za 29 feb en za 2 mei
2020).
Tijd: 14.00 - 17.00 uur. Welkom vanaf 13.30 uur.
Deelnamekosten: € 15,00 per keer (incl.koffie/thee).
Locatie: Bibliotheek Camping de Kroon, Pandgat 17, Oirschot.
Voor wie: iedereen is welkom!
Begeleiding: Peter Winteraeken
Meer info + aanmelden: peter@peterwinteraeken.nl of
telefonisch via +31 (0) 475 484833 | +31 (0) 6 80040175

Alleen mijn
veroordeling verwondt
me.
Alleen mijn eigen
vergeving maakt me
vrij.
Vergeet vandaag niet
dat er geen vorm van
lijden is, of die verbergt
wel een nietvergevende gedachte.

27 - 29 Dec:
Winterweekend Kies
Opnieuw, te Ubachsberg
Kies Opnieuw
Winterweekend te
Ubachsberg, ZuidLimburg

Evenmin kan er een
vorm van pijn zijn die
vergeving niet genezen
kan.''

Met Peter
Winteraeken en Cyriel
van Rumst

(Een cursus in wonderen:
WdI.198.9:1-6)

Is het niet tijd om
wakker te worden?
Laat je onderdompelen, een heel weekend lang in het prachtige
landschap van Zuid-Limburg met het inspirerende, verdiepende
en transformerende gedachtegoed: ''de 6 stappen naar Vrijheid,
van Diederik Wolsak.''
Deze krachtige en helende 6 stappen maken een eind aan elke
vorm van slachtofferschap. Zodat jij het leven ten volle, voor de
volle 100%, kunt leven. Het is je geboorterecht om gelukkig en
vrij te leven.
De vraag is: ben jij het waard om gelukkig te zijn?
Zo ja: vergeef, en je bent vrij. Vergeef, en je bent gelukkig.
Voor wie?
Iedereen is welkom!
Datum: van vrijdag 27 december 17.00 uur t/m zondag 29
december 17.00 uur 2019.
Locatie: Huis van Wonderen, Vrenkeweg 2, Ubachsberg (ZuidLimburg).
Begeleiding: Peter Winteraeken en Cyriel van Rumst.
De investering bedraagt € 320,00 bestaande uit:
Workshopkosten: € 200,00 (overleg over de workshopkosten
is altijd mogelijk!).
Verblijfkosten: Overnachtingen (2x) = € 50,00 + alle maaltijden,
koffie/thee/koekjes = € 70,00. Deze € 120,00 betaal je contant
ter plekke.
Vroegboekkorting: € 295,00 bij boeking vóór 1 oktober 2019.
Je krijgt de korting toegepast op de workshopkosten.
Overige info: we verblijven op 2-persoonskamers en bereiden
samen onze maaltijden.
Min 8 en max 9 deelnemers.
Meer info: klik hier.
AANMELDEN

Coachingsactiviteiten:
Zin in
eenvoudige
helderheid?

Heb je soms de
behoefte aan
een individueel
gesprek, een
luisterend oor,
iemand om
mee te sparren
en te delen?
Ik versta de
kunst van het

onbevooroordeeld luisteren en het liefdevol
confronteren, zodat jij jezelf beter leert kennen.

Gun jezelf 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

Kies Opnieuw:
Beproevingen
zijn niets dan
lessen die je
verzuimde te
leren,
opnieuw aan
jou

gepresenteerd,
zodat waar je eerst een verkeerde
keuze maakte,
je nu een betere kunt doen,
en zo ontsnappen kunt aan alle pijn
die jouw eerdere keus je bracht.
(Een cursus in wonderen, T31.VIII.3:1)
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Verzonden met

