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Leven met Een cursus in wonderen
Nieuwsbrief 28
27 februari 2020

2020:
Nieuwe activiteiten
met Een cursus in
wonderen.
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.

Hoe luister ik? Hoe
blijf ik afgestemd op
liefde?
Hoe luister ik?
Hoe blijf ik
afgestemd op
liefde?

Reacties in het gastenboek:

Benieuwd naar reacties van
deelnemers?

Door Peter
Winteraeken

Of zelf een bericht plaatsen?
Luisteren is een
kunst.

Kijk dan hier voor het
gastenboek.

Hoe vaak
luisteren we
echt naar
elkaar? Met een
open hart?

Filmpjes:
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)

Uit het werkboek:

Echt luisteren betekent zonder oordeel bij iemand
zijn.
En luisteren naar wat er achter de woorden wordt
gezegd.
Waar vraagt iemand in de kern om?
Iemand komt met zijn verhaal bij jou om in eerste
instantie gehoord te worden.
Hoe vaak staan wij dan niet al klaar met adviezen?
Daar staat de ander niet op te wachten.
Hij/zij wil alleen maar dat je luistert.....
Kun je dat?
Luisteren, niet invullen, geen adviezen geven en
met een groot open hart bij iemand zijn.
Ongeacht wat iemand denkt, voelt, zegt of doet.

Luistermeditatie:
Luister in diepe stilte.
Wees heel stil en stel je
denkgeest open.
Ga aan alle schrille
kreten en ziekelijke
fantasieën voorbij
die jouw werkelijke
gedachten verhullen
en je eeuwige verbinding
met God versluieren.
Verzink diep in de vrede
die jou voorbij de
uitzinnige,
rumoerige gedachten,
taferelen en geluiden van
deze waanzinnige wereld
wacht.
Hier woon jij niet.
We proberen jouw
werkelijke thuis te
bereiken.
We proberen de plek te
bereiken waar jij werkelijk
welkom bent.
We proberen God te
bereiken.
(Een cursus in wonderen:
WdI.49.4)

Niet meegaan met dramaverhalen, niet meelijden.
En dat jij het niet voor de ander hoeft op te lossen.
Geeft vrijheid.... en ruimte....aan de ander en jezelf
om te ontdekken wat werkelijk telt!
Echt luisteren lukt als je vertrouwen hebt in elkaar.
Vertrouwen dat de ander zelf zijn eigen
antwoorden vindt op de vraagstukken van het
leven.
Dan kun je bij iemand zijn zonder dat er iets aan
de ander of de situatie waarin de ander zich denkt
te bevinden moet veranderen.
Dan wil je niets van de ander.
Dan mag alles er zijn zoals het is.
Dan leef je mee en lijd je niet mee.
Dat is ware empathie.
Hoe lukt je dat?
Dat vereist oefening. En oefening baart kunst!
Het is de kunst om niet op je eigen kleine ik te
vertrouwen.
Het is vertrouwen op je ware Zelf, die liefde is.
Je kunt pas oordeelloos naar andere mensen
luisteren als jezelf luistert naar je eigen innerlijke
stem.
En dat is niet het egostemmetje in jou.
Het is luisteren naar diepe wijsheid in jou, de liefde
die jij bent.
Het is luisteren naar de universele Geest, de
Heilige Geest (HG), die in ons allen huist.
De twee stemmen in ons:
Ben jij afgestemd op de Stem van de Liefde of
hoor je het angstige stemmetje van het ego in jou?
Luisteren naar de HG vereist oefening, omdat het
egostemmetje luid en duidelijk als eerste krijst.
De HG is een stille stem en toch zijn deze
boodschappen helder en klaar.
Hoe herken je nou naar welke stem je luistert?
Er zijn 3 belangrijke onderscheidingscriteria om de
stem van het ego te onderscheiden van die van de
HG.

Uit het werkboek

Liefdesmeditatie:
Probeer heel diep je
eigen denkgeest binnen
te gaan,
en houd die vrij van alle
gedachten die je
aandacht zouden kunnen
afleiden.
Je kunt het idee van tijd
tot tijd herhalen als jou
dat helpt.
Maar probeer bovenal in
jezelf te verzinken,
weg van de wereld en al
haar dwaze gedachten.
Je probeert verder te
reiken dan al deze
dingen.
Je probeert uiterlijke
schijn achter je te laten
en nader te komen tot de
werkelijkheid.
Het is heel goed mogelijk
God te bereiken.
In feite is het heel
makkelijk,
omdat dit de
allernatuurlijkste zaak ter
wereld is.
Je zou zelfs kunnen
zeggen dat dit
het enige natuurlijke ter
wereld is.
(Een cursus in wonderen:
WdI.41.6:4-6,7,8:1-3)

1. Allereerst, hoe voel ik me?
Je mag er gerust vanuit gaan dat elke
onvrede afkomstig is van het ego.
Een beroep op de HG brengt altijd vrede
voort.
2. Verder, het ego oordeelt en de HG vergeeft.
3. Tot slot: brengt alles wat ik denk, voel, zeg en
doe verbinding (HG) of verwijdering (ego) te
weeg?
Als je door de dag heen let op deze 3 signalen kun
je steeds betere keuzes maken.
Want het ego heeft 1 doel en dat is dat jij je niet
gelukkig voelt.
Door het ego te onderscheiden van de HG kun je
uit eigen ervaring leren welke keuzes jou geluk en
vrede bezorgen en welke niet.
Zo raak je steeds meer afgestemd op de juiste
frequentie waarop de HG opereert. En dat is de
liefdesfrequentie.
Hoe meer je intuned op deze frequentie, hoe meer
je luistert en hoe meer je de verbinding met liefde
- die er overigens altijd is - ervaart.
Dan ben je een instrument van de liefde en draag
je bij aan een liefdevolle uitbreiding van liefde,
waar jij je ook bevindt.
Het is fijn om afgestemd en in vertrouwen te
leven. Dat begint met luisteren naar Iemand (de
HG) die de waarheid over jou en iedereen kent.
Deze universele Inspiratie is altijd en overal
werkzaam en beschikbaar.
De vraag is: wil ik hiernaar luisteren en mij hierbij
aansluiten?
Of stel ik dit nog even uit?
En wat ik dan uitstel is de ervaring van liefde en
vrede in elk nu.
Waarom wachten?
Terwijl volmaakte liefde, vrede en geluk aldoor
beschikbaar zijn en blijven? Voor jou en iedereen!
Wil je dit vertrouwen in je sterken?
Hartelijk welkom bij de nieuwe activiteiten met
Een cursus in wonderen die je in deze nieuwsbrief
aantreft.
Met voor het eerst nu ook een jaargroep in
Eindhoven - Geldrop. Proef ervan tijdens een
zondagmiddag op 29 maart, 26 april en 24 mei.
En kom proeven van een 1-daagse Intro-Reis naar
je Hart. Op vrijdag 10 april, 19 juni en 20
november.
Kijk hier voor alle activiteiten in de jaaragenda.

Uit het werkboek:

Lichtmeditatie:
Begin de oefenperiode
door het idee van
vandaag met open ogen
te herhalen,
en sluit ze dan langzaam
terwijl je het idee nog
verscheidene keren
herhaalt.

Nieuw! Za 7 mrt,
Jaargroep Vraag én
Antwoord met Een
cursus in wonderen:
Echt

Probeer dan in je
denkgeest te verzinken,
waarbij je alle mogelijke
afleiding en storing
loslaat
door daar voorbij rustig
dieper te verzinken.

Het vervolg op
de eerdere
jaargroepen
met het
Tekstboek en
het Werkboek
van Een cursus
in wonderen.

Jouw denkgeest kan
hierin niet worden
tegengehouden,
tenzij jij dat verkiest.

Met Peter
Winteraeken

Hij volgt slechts zijn
natuurlijke koers.

En een prachtig begin voor wie helemaal
nieuw is met Een cursus in wonderen......

Probeer de gedachten die
langstrekken
zonder betrokkenheid
gade te slaan en glij er
rustig aan voorbij.
Tracht aan licht te
denken, vormloos en
grenzeloos,
terwijl je voorbij de
gedachten van deze
wereld gaat.
En vergeet niet dat ze jou
niet aan deze wereld
kunnen binden,
tenzij jij ze de macht
daartoe geeft.
(Een cursus in wonderen:
WdI.44.7:2-5,10:2-3))

Verdieping, verstilling en integratie.....
Wanneer: maandelijks, behalve juli en augustus
(10 bijeenkomsten).
Dag: zaterdag 7 maart (bijeenkomst 3 van 10).
Datums 2020: 7 mrt, 4 april, 9 mei, 6 juni, 29
aug, 3 okt, 31 okt, 12 dec
Tijd:
9 bijeenkomsten van 10.00 – 13.00 uur.
De 10e bijeenkomst is een dagworkshop op 9 mei
van 10.00 – 16.30 uur (neem deze dag je eigen
lunchpakketje mee, voor soep wordt die dag
gezorgd).
Deelnamekosten: € 236,50 voor de resterende
serie van 8 bijeenkomsten (incl. werkmateriaal,
koffie en thee).
Later instappen is in overleg mogelijk!
Locatie: Wilhelminalaan 71, 6101 JD, Echt
Begeleiding: Peter Winteraeken.
Meer info: klik hier
AANMELDEN

Nieuw! Za 14 mrt
Cirkels Kies Opnieuw:
Echt

Uit het werkboek:

Kies Opnieuw
bijeenkomsten
Nederland:
locatie Echt.

Waarheidsmeditatie:
Waar zijn dan jouw
werkelijke gedachten?
Vandaag zullen we
proberen ze te bereiken.
We zullen ze in jouw
denkgeest dienen te
zoeken,
want dat is waar ze zijn.
Ze moeten daar nog
altijd zijn,
want ze kunnen hun bron
niet hebben verlaten.
We zullen ernaar streven
het onwerkelijke achter
ons te laten
en te zoeken naar het
werkelijke.
We zullen de wereld
afwijzen ten gunste van
de waarheid.
We zullen ons niet door
de gedachten van de
wereld laten
tegenhouden.
Probeer dan aan alle
onwerkelijke gedachten
die de waarheid in jouw
denkgeest bedekken
voorbij te gaan en het
eeuwige te bereiken.
Onder al de zinloze
gedachten en dwaze
ideeën
waarmee jij je denkgeest
hebt volgestouwd,
gaan de gedachten schuil
die jij in den beginne met
God hebt gedacht.
Ze huizen ook nu nog in
je denkgeest, volkomen
onveranderd.
Ze zullen altijd in je
denkgeest zijn, precies
zoals ze dat altijd waren.
Alles wat je sindsdien
gedacht hebt zal
veranderen,
maar de Grondslag
waarop het rust is
volkomen onveranderlijk.
Op deze Grondslag nu
zijn de oefeningen voor
vandaag gericht.
Hier is jouw denkgeest
verenigd met de
Denkgeest van God.
Hier zijn jouw gedachten
een met de Zijne.
Voor dit soort oefening is
maar één ding nodig:
benader het zoals je een
altaar benaderen zou
dat in de Hemel aan God
de Vader en God de Zoon
is gewijd.
Want zodanig is de plaats
die jij probeert te
bereiken.
Je zult waarschijnlijk nog
niet in staat zijn te
beseffen hoe hoog jij
tracht te reiken.
Maar zelfs met het kleine
beetje inzicht dat je al
verworven hebt,
zou je in staat moeten
zijn jezelf voor te houden
dat dit geen loos spel is,
maar een oefening in
heiligheid en een poging
het Koninkrijk der
Hemelen te bereiken.
(Een cursus in wonderen:
WdI.3:1-4,4:2-4,6:6,7,8:)

Gebaseerd op de
6 stappen naar
vrijheid van
Diederik Wolsak.
Met Peter
Winteraeken

Wil je innerlijke
rust en vrijheid
ervaren?
Vergeef, vergeef, vergeef......

Datum: zaterdag 14 maart.
Tijd: 13.30 - 16.30 uur. Welkom vanaf 13.15 uur.
Deelnamekosten 2020:
€ 180,00 voor de serie van 9 bijeenkomsten in
2020 (14 mrt, 18 april, 16 mei, 27 juni, 22 aug, 26
sept, 24 okt, 21 nov en 19 dec 2020).
Losse deelname: € 20,00 per keer. (inclusief
koffie/thee).
Later instappen en/of per keer deelnemen is
mogelijk.
Locatie: Wilhelminalaan 71, Echt.
Begeleiding: Peter Winteraeken
Meer info: klik hier
AANMELDEN:

Nieuw! Zo 22 mrt
Terugkom- en
Oriëntatiedag training
Kies Opnieuw:
Amersfoort
Terugkom- en
Oriëntatiedag
training Kies
Opnieuw:
locatie
Amersfoort.
Gebaseerd op
de 6 stappen
naar vrijheid
van Diederik
Wolsak.
Met Peter
Winteraeken
Vergeef en je bent vrij!

Ontmoeten, opnieuw kennismaken, herinneren,
verdiepen en vergeven zijn de ingrediënten van
deze dag.
Het is fijn om aangehaakt te blijven bij het
prachtige gedachtegoed van Kies Opnieuw!
En ervaar zelf de kracht van vergeving met de 6
stappen naar vrijheid: vergeef en je bent vrij!
Breng gerust al je vragen en kwesties in.
Datum: zondag 22 maart
Tijd: 10.00 - 17.00 uur. Welkom vanaf 9.30 uur.
Deelnamekosten dagworkshop: € 85,00
(inclusief koffie en thee).
Locatie: Het Koetshuis in Park Randenbroek,
Heiligenbergerweg 115 - 119, 3816 AJ te
Amersfoort.
Begeleiding: Peter Winteraeken
Meer info: klik hier
AANMELDEN

Nieuw! Zo 29 mrt, 26
april en 24 mei:
Jaargroep Een cursus
in wonderen:
Eindhoven - Geldrop
Nieuw te

Uit het werkboek:

Vergevingsmeditatie:
God vergeeft niet omdat
Hij nooit veroordeeld
heeft.
En er moet veroordeling
zijn voordat vergeving
nodig is.

Eindhoven/Geldrop!

Vergeving is de grote
noodzaak van deze
wereld,
maar dat komt omdat ze
een wereld van illusies is.
Zij die vergeven,
bevrijden zichzelf zo van
illusies,
terwijl zij die nalaten te
vergeven, zich daaraan
binden.

Met Peter Winteraeken

Zoals jij alleen jezelf
veroordeelt,
zo vergeef jij ook alleen
jezelf.
Maar alhoewel God niet
vergeeft,
is Zijn Liefde toch de
basis voor vergeving.

Doorstart van bestaande Jaargroep Een
cursus in wonderen te Eindhoven.
(voormalige groep van Henny en Jopie van
der Feer)

Inleidend en verdiepend en altijd interactief
worden belangrijke thema's uit Een cursus in
wonderen theoretisch en praktisch behandeld.
Verder een ''Vraag en Antwoord'' waar jij elke
vraag kunt stellen die er bij jou leeft.
Met als gids en inspiratiebron Een cursus in
wonderen.
Het is de bedoeling dat in het najaar van oktober
2020 tm mei 2021 deze jaargroep met 8
maandelijkse bijeenkomsten op zondagmiddag
wordt gecontinueerd. Meer informatie hierover
volgt.
Allen - ook nieuwe deelnemers - hartelijk welkom!

Angst veroordeelt en
liefde vergeeft.
Vergeving maakt
zodoende ongedaan
wat door angst is
voortgebracht,
en laat de denkgeest
terugkeren tot het
gewaarzijn van God.

Dag: 3 x op zondag.
Datum: zondag 29 maart, 26 april en 24 mei.
Tijd: 14.00 - 17.00 uur. Vanaf 13.30 uur welkom
op de koffie/thee.
De deelnamekosten voor 3 bijeenkomsten
bedragen:
€ 84,00 (normaal tarief, voor als je het
gemakkelijk kunt betalen);
€ 66,00 (laag tarief, voor als je het gemiddeld
kunt betalen);
€ 48,00 (krap tarief, voor als je wat smaller bij
kas zit).
Incl. koffie/thee.
Losse deelname en per keer deelnemen is
tijdens deze 3 bijeenkomsten mogelijk.
Dan bedragen de kosten 1/3 van
bovengemelde tarieven, te weten € 28,00, €
22,00 en €16,00.

Hierom kan vergeving
werkelijk verlossing
worden genoemd.
Het is het middel
waardoor illusies
verdwijnen.
(Een cursus in wonderen:
WdI.46:1-2)

Locatie: Gemeenschapshuis
Zesgehuchten, Papenvoort 1, 5663 AC, Geldrop
Begeleiding: Peter Winteraeken.
Meer informatie: klik hier.
AANMELDEN

Uit het werkboek:

Vertrouwensmeditatie:
Vandaag zullen we
proberen aan je eigen
zwakheid voorbij te gaan
om naar de Bron van
werkelijke kracht te
reiken.
Sluit je ogen en begin
zoals gewoonlijk
met de herhaling van het
idee van deze dag.
Neem dan een minuut of
twee
om naar situaties in je
leven te zoeken
die jij met angst beladen
hebt,
en zet ze een voor een
van je af door tegen
jezelf te zeggen:
God is de kracht
waarop ik vertrouw.
Probeer nu aan alle
zorgen
die verband houden met
je eigen gevoel van
ontoereikendheid te
ontsnappen.
Het is duidelijk dat elke
situatie die jou zorgen
baart,
gepaard gaat met
gevoelens van
ontoereikendheid,
want anders zou je
geloven dat je de situatie
met succes het hoofd kon
bieden.
Niet door op jezelf te
vertrouwen zul je
vertrouwen krijgen.
Maar de kracht van God
in jou slaagt in alles.
De erkenning van je
eigen zwakheid is een
noodzakelijke stap
in de correctie van je
vergissingen,
maar het is beslist
onvoldoende om jou het
vertrouwen te geven
dat jij nodig hebt, en dat
jou toekomt.
Je moet je er ook bewust
van worden
dat vertrouwen in je
werkelijke kracht
in elk opzicht en in alle
omstandigheden
volkomen
gerechtvaardigd is.

Nieuw! Vrij 10 april:
1-daagse Intro-Reis
naar je Hart: Heerlen
Nieuw: 3 x een
Intro-reis naar
je Hart in
2020.
Met Peter
Winteraeken
en Nicki van
Heugten
Proef de sfeer van deze transformerende
Reis naar je Hart gedurende 1 dag.
Altijd al interesse in een meerdaagse Reis naar je
Hart?
Wil je liever eerst een keer één dag uitproberen?
Dat kan in 2020 bijvoorbeeld tijdens onze Intro-reis
naar je Hart.
Je kunt zo kennismaken met en proeven van de
sfeer van deze reizen.
Zowel van de kloostersfeer alsook van het
inhoudelijke programma. En van onze
begeleiding.
Het programma bestaat uit: meditatie, Een cursus
in wonderen, familieopstellingen en het Kies
Opnieuw programma, de 6 stappen naar vrijheid.
Zie voor een recensie van één van onze
deelnemers in december hieronder bij Een Reis
naar je Hart van 16 tm 18 okt.
Dag: vrijdag
Datums en locaties 2020:
10 april: Luciushof, Putgraaf 3, Heerlen
19 juni: Abdij Postel Mol, Abdijlaan 16, Mol (B).
20 nov: Luciushof, Putgraaf 3, Heerlen
De investering:
Workshop: € 110,00 (incl. koffie/thee);
Lunch op 19 juni Abdij Postel Mol: € 16,00 pp.
Voor de lunch op 10 april en 20 nov kun je
zelf kiezen:
Of een eigen lunch meenemen:
óf in de brasserie van ''de twee
gezusters'' een lunch voor eigen rekening
gebruiken
Begeleiding: Peter Winteraeken en Nicki van
Heugten.
Minimum aantal deelnemers: 8.
Meer info: klik hier
AANMELDEN

Za 11 april
Stiltewandeling + Een
cursus in wonderen:
Abdij Lilbosch, Echt
Nieuw:
vanwege de
gegroeide
belangstelling
en het grote
deelnemer
aantal voor
deze
activiteit, is
een extra

Probeer in de laatste fase
van de oefenperiode
diep in je denkgeest een
plek van ware veiligheid
te bereiken.
Je zult weten dat je die
hebt bereikt
als je een gevoel van
diepe vrede ervaart,
hoe kort ook.
Laat alle onbenulligheden
los
die aan de oppervlakte
van je denkgeest
borrelen en kolken,
en reik in de diepte
daaronder naar het
Koninkrijk der Hemelen.
Er is een plaats in jou
waar volmaakte vrede
heerst.
Er is een plaats in jou
waar niets onmogelijk is.
Er is een plaats in jou
waar de kracht van God
verblijft.
(Een cursus in wonderen:
WdI.47.4:1,3-5,5,6,7)

Uit het werkboek:

stiltewandeling met middagprogramma
ingepland op za 14 november.
Ontdek verwondering en verstilling samen!
Met Peter Winteraeken en Clemens
Dresselaars
Beleef stilte, proef stilte en deel stilte.
Met verrassende inzichten in de middag.....
Datum: Zaterdag 11 april,
Overige datums 2020: 20 juni, 19 september en
14 november.
Tijd:
Het 1e programma met stiltewandeling is van:
9.00 - 13.30 uur.
Het 2e programma met Een cursus in wonderen is
van: 14.00 - 16.00 uur.
Hele dag bijwonen: 9.00 - 16.00 uur.
Deelnamekosten:
Programmaonderdeel 1 of 2: € 10,00.
Het hele dagprogramma: € 20,00.
Deze kosten kun je ter plekke voldoen.
Max aantal deelnemers: 14.
Locatie:
Parkeerplaats Abdij Lilbosch, Pepinusbrug 6, Echt
(zie www.abdij-lilbosch.nl)
Begeleiding: Clemens Dresselaars en Peter
Winteraeken.
Meer info: klik hier
AANMELDEN

Doe eenvoudig dit:
wees stil
en leg alle gedachten
terzijde over wat jij bent
en wat God is,
alle ideeën die je hebt
geleerd ten aanzien van
de wereld,

Nieuw! Za 2 mei
Cirkel Kies Opnieuw:
Oirschot

alle beelden die je hebt
van jezelf.

Kies Opnieuw
bijeenkomsten
in Nederland:
locatie
Oirschot.

Maak je denkgeest leeg
van alles waarvan hij
denkt dat het waar of
onwaar,
goed of slecht is,

Gebaseerd op
de 6 stappen
naar vrijheid
van Diederik
Wolsak.

van iedere gedachte die
hij waardevol acht
en van alle ideeën
waarvoor hij zich
schaamt.

Met Peter
Winteraeken

Houd vast aan niets.
Breng geen enkele
gedachte met je mee
die het verleden je heeft
geleerd,
en geen enkele
overtuiging
die je vroeger ooit aan
wat ook hebt ontleend.
Vergeet deze wereld,
vergeet deze cursus,
en kom met volkomen
lege handen tot jouw
God.
(Een cursus in wonderen:
WdI.189.7)

Ontdek en herwin je vrijheid door het praktisch
toepassen van vergeving!
Vergeef en je bent vrij!
Datum: zaterdag 2 mei
Tijd:14.00 – 17.00 uur.
Welkom vanaf 13.30 uur.
Deelnamekosten 2020: € 20,00, inclusief
koffie/thee.
Locatie: Pandgat 17, Oirschot.
Begeleiding: Peter Winteraeken
Voor wie: iedereen is welkom!
Klik hier voor meer info.
AANMELDEN

Nieuw Vrij 16 okt - Zo
18 okt 2020: Een Reis
naar je Hart
Weekend 3daagse: Reis
naar je Hart.
Thema ''Wat is
het doel van
relaties?"
Een dankbaar
hart is de
poort naar
liefde.
En liefde heeft
slechts een
kier nodig om binnen te komen...

Met Peter Winteraeken en Nicki van Heugten
Hoe hou jij je hart open, wanneer je geneigd
bent het te sluiten?
Datums:
2020: vrij 28 feb t/m zo 1 mrt : = volgeboekt!
(wachtlijst actief)
2020: vrij 16 okt t/m zo 18 okt: zijn nog
plaatsen vrij.....
2020: vrij 11 dec t/m zo 13 dec: loopt al snel
vol........
Locatie: het Birgittinessen klooster, Maasstraat
17, in Weert.
De investering:
Verblijfkosten: contant of per pin in het klooster
te betalen.
2020: obv 1- persoonskamer: € 150,00 en 2persoonskamer: € 140,00.
Workshopkosten:
2020: € 299,00 (overleg over deze kosten is altijd
mogelijk!)
Meer info: klik hier.
AANMELDEN

Coachingsactiviteiten:
Vanuit

verwarring naar meer helderheid in het
leven....
Met Peter Winteraeken

Soms biedt een 1-1 gesprek vertrouwen en
helderheid.
Helderheid en inzicht over diep ingesleten
patronen en beperkende overtuigingen, die
jou belemmeren om vrij en gelukkig te leven.
Wil je hierop zicht krijgen?
Zodat je nieuwe keuzes kunt maken?
Informeer bij mij naar de volgende
mogelijkheden:

Voor eenvoudige helderheid:
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 en
tafelopstellingen.
Publiek spreker: verzorgt interactieve
lezingen/workshops door het hele land.
Respectvol spreker die het hart weet te
raken bij uitvaarten.
Betrouwbare partner bij gesprekken over
leven en dood.
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

Als je luistert naar je hart, dan
treedt de liefde naar voren.....
Als je luistert naar je hart, wordt
het stiller en stiller in jou.....
Als je luistert naar je hart,
vertrouw je het leven
volkomen.....
Als je luistert naar je hart, heb je
lief en word je lief gehad.....
Als je luistert naar je hart,
versmelten jij en ik in één.......
Als je luistert naar je hart, doet
er niet toe wat je denkt, voelt,
zegt en doet.
Het zal altijd passend zijn in elk
moment.....
Luisteren doe je niet met je oren,
maar met heel je hart.

Copyright © 2020 Peter Winteraeken, Praktijk voor Bewust Zijn
Het Nederlandse copyright van 'Een cursus in wonderen' © berust bij uitgever Ankh-Hermes, Utrecht.
De in deze nieuwsbrief weergegeven citaten uit Een cursus in wonderen zijn overgenomen met toestemming
van deze uitgever.
Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

Verzonden met

