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Leven met Een cursus in wonderen
Nieuwsbrief 32
7 augustus 2020

Een cursus in wonderen:
'Jouw, mijn en ieders
bestemming is een leven
in overvloed.
Hoe maak ik hier
aanspraak op?'
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

Reacties in het gastenboek:

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

Peter op YouTube!
Nieuw Filmpje:
Peter in gesprek met Nicki van
Heugten:
- Wat is een Reis naar je Hart?
(3 juli 2020)

Werkboekles 205 (185):

Ik verlang de vrede van
God.
De vrede van God is al
wat ik verlang.
De vrede van God is mijn
enig doel,

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.

Bijeenkomsten Live én
Online van start:
In het nieuwe seizoen 2020 - 2021 starten we begin
september weer met diverse Online én Live activiteiten met
Een Cursus in Wonderen.
In het nieuwe seizoen worden diverse live bijeenkomsten op
diverse locaties gehouden. We houden daarbij de 1,5 m regel
in acht.
Dat betekent dat we de volgende maximale aantallen
deelnemers op de volgende locaties live kunnen
verwelkomen:
De live groepsactiviteiten bij mij thuis in Echt worden op
een nieuwe locatie gehouden: Diepstraat 4 te Echt.
De leesgroep aldaar: max 12 deelnemers met
tafelopstelling.
Overige bijeenkomsten aldaar: max 14 deelnemers.
De live Cirkels Choose Again te Oirschot bestaan uit max
14 deelnemers.
De live Cirkels Choose Again te Amersfoort bestaan uit
max 15 deelnemers.
De bijeenkomsten te Geldrop bestaan uit max
19 deelnemers.
Diverse activiteiten worden in het nieuwe seizoen blijvend
Online via Zoom aangeboden.
Na aanmelding voor Online bijeenkomsten ontvangt u per email de uitnodiging voor de betreffende activiteit + een
handleiding hoe u Zoom kunt installeren op pc, tablet of
telefoon.
Zie voor alle activiteiten verderop in deze nieuwsbrief en
op www.peterwinteraeken.nl
Ook voor individuele consulten - relatiebegeleiding
- gezinsbegeleiding kunt u bij mij thuis terecht.
Dat kan ook telefonisch en Online via Skype, Zoom, Facetime
of Whatsapp videobellen....

Hoe wil jij je dag beleven?

het streven van heel mijn
leven hier,

Welke dag wil jij
hebben? Hoe wil jij
leven?

de bestemming die ik
zoek,
mijn doelstelling,

Door Peter
Winteraeken

mijn functie en mijn
leven,
zolang ik verblijf waar ik
niet thuishoor.
(Een cursus in wonderen:
WdI.205.1:1-3)

Werkboekles 201 (181):

Ik vertrouw mijn
broeders, zij zijn één
met mij.

1. Welke dag wil ik hebben?
2. Welke gevoelens zou ik willen ervaren?
3. Welke dingen zou ik willen dat mij overkomen?
Je bent niet machteloos en krachteloos.
Je bent precies het tegenovergestelde: je bezit alle macht en
kracht!
Je bent geen slachtoffer.
Je bent een kind van het universum.
En je deelt in de oneindige goedheid van het altijd gevende
universum.
Hoe gebruik je deze kracht?

Niemand is niet mijn
broeder.
Ik ben gezegend met de
eenheid met het
universum en met God,

Door te leren denken met het universum:
de wet van overvloed begrijpen en niet de wereldse wet van
schaarste en tekort.
De universele wet is de wet van liefde.
Liefde is altijd een uitreikende gevende beweging.

mijn Vader,

De wet van liefde is: geven en ontvangen zijn één.

de ene schepper van het
geheel waaruit mijn Zelf
bestaat,

Wat je geeft ontvang je terug.
En dat staat haaks op de wereldse wet: ‘wat je geeft ben je
kwijt’.

eeuwig Eén met mij.

Dus stel jezelf elke dag deze drie vragen (vrij naar Een cursus
in wonderen).
En ga het dan geven.

(Een cursus in wonderen:
WdI.201.1:1-2))

In elke situatie en bij elke ontmoeting kun je dit voor jezelf
leren toepassen.
Je hoeft deze wet niet te geloven. Pas het toe, en de ervaring
zal je overtuigen.
Praktisch:
Wil je vrede? Geef vrede....
Wil je gezien en gehoord worden? Zie allen en hoor allen.....
Wil je vrijheid? Geef vrijheid.....
Wil je dat je partner of collega naar je luistert? Luister naar je
partner of collega....
Dus, mis je iets in een situatie, in een relatie?
Ga het geven...
Juist nu in deze tijden, waarin door Corona allerlei vrijheden
ingeperkt lijken te worden, kun je heel veel en heel snel leren.
Leer de wet van overvloed kennen en pas deze toe.

Werkboekles 202 (182)

Ik zal een ogenblik stil
zijn en naar huis toe
gaan.
Waarom zou ik een
ogenblik langer willen
blijven waar ik niet
thuishoor,
wanneer God Zelf aan
mij Zijn Stem gegeven
heeft die mij naar huis
toe roept?
(Een cursus in wonderen:
WdI.202.1:1-2)

De wet van overvloed is de wet van liefde en is van
Goddelijke aard.
Alle andere wetten zijn mensenwerk.
Door deze wet toe te passen ontdek je dat jij ook Goddelijk
bent.
God die liefde is geeft al het goede en alleen het goede.
Geef het door en ontvang het terug.
Dit is je geboorterecht. Maak daar aanspraak op.
Je hebt alles ontvangen wat je ten diepste verlangt: liefde,
vrede, vrijheid en vreugde.
Nu sta je klaar, nog wijfelend en aarzelend misschien, wat te
geven: oordeel of vergeving, angst of liefde, schuld of
onschuld, gevangen nemen of bevrijden.
Maak dit seizoen de keuze voor bevrijding: geef alles van je
ware aard. Geef ruimhartig aan alles en iedereen. Zo zul je
zeker weten dat je het behoudt.
Want....wat je geeft, dat ontvang je.
Pas het toe.
Of niet...
Je bent vrij!

Werkboekles 204 (184):

De naam van God is
mijn erfgoed.
Gods naam brengt mij in
herinnering dat ik Zijn
Zoon ben,
geen slaaf van tijd,
niet gebonden door
wetten waardoor de
wereld van ziekelijke
illusies wordt beheerst,

Hartelijk welkom in het nieuwe seizoen met Een cursus in
wonderen.
Met voor iedereen wat wils: zowel Online als Live
bijeenkomsten met Een cursus in wonderen.
Klik hier voor alle activiteiten in de jaaragenda.

Za 8 aug en za 5 sept:
landelijke Online Cirkel
Choose Again

vrij in God,

Voor deelnemers uit
geheel Nederland
én België:

voor eeuwig en eeuwig
één met Hem.

landelijke Online
Choose Again Cirkel op
zaterdagmiddag.

(Een cursus in wonderen:
WdI.204.1:1-2)

Gebaseerd op de 6 stappen naar vrijheid van Diederik
Wolsak.
Met Peter Winteraeken
Wil je innerlijke rust en vrijheid ervaren?
Vergeef, vergeef, vergeef......
Breng gerust al je vragen en kwesties in.
Voor wie?
Voor iedereen uit Nederland en België die hieraan wil
deelnemen.

Werkboekles 206 (186):

De verlossing van de
wereld hangt af van mij.
De gaven van God zijn
aan mij toevertrouwd,
want ik ben Zijn Zoon.
En ik wil Zijn gaven
schenken waar Hij ze
heeft bestemd.
(Een cursus in wonderen:
WdI.206.1:1-3)

Online Cirkel: via Zoom.
Dag: zaterdag 8 aug.
Overige datums 2020: za 5 sept, 10 okt en 7 nov.
Tijd: 13.30 - 16.00 uur.
Deelnamekosten: € 20,00 per keer.
Begeleiding: Peter Winteraeken
Meer informatie: klik hier
AANMELDEN

Landelijk vervolg: Wo 2
sept Online toelichting
werkboekles van de dag....
Online: voor deelnemers uit
geheel Nederland én België!

Werkboekles 207 (187):

Nieuw vervolg:

Ik zegen de wereld,
want ik zegen mijzelf.

vanaf 2 sept wordt wekelijks
op woensdagmorgen Online
de werkboekles van de dag uit
Een cursus in wonderen interactief - toegelicht.

Gods zegen straalt mij
toe vanuit mijn hart waar
Hij verblijft.
Ik hoef me maar tot Hem
te wenden en elk verdriet
smelt weg,
terwijl ik Zijn grenzeloze
Liefde voor mij aanvaard.
(Een cursus in wonderen:
WdI.207.1:1-3)

Dit is een blijvend vervolg op
de succesvolle introductie
ervan gedurende de afgelopen zomermaanden op
zondagmorgen.
Door Peter Winteraeken
Maak kennis met Een cursus in wonderen en de
praktische toepassing van de dagelijkse werkboekles.
Op woensdagochtend kun je een dik uurtje proeven van het
inspirerende gedachtegoed van Een cursus in wonderen:
je krijgt een toelichting op het werkboekidee van deze
woensdag;
je ervaart een meditatie met dit werkboekidee;
er is gelegenheid tot het delen van ervaringen en het
stellen van vragen.
Voor wie?
Voor iedereen die wil deelnemen vanuit Nederland en België!

Werkboekles 208 (188):

De vrede van God
straalt nu in mij.
Ik zal stil zijn en de aarde
met mij stil laten zijn.
En in die stilheid vinden
wij de vrede van God.
Ze verblijft in mijn hart dat
van God Zelf getuigt.
(Een cursus in wonderen:
WdI.208.1:1-4)

Online toelichting dagelijkse werkboekles: via Zoom.
Dag: wekelijks op woensdagmorgen.
Datums: start wo 2 sept 2020 / einde wo 30 juni 2021.
Tijd: 9.00 - 10.15 uur.
Deelnamekosten: op donatie basis.
Begeleiding: Peter Winteraeken
Meer info: klik hier
Aanmelden: je hoeft je slechts 1 x aan te melden. Je komt
dan op de verzendlijst. Je kunt vervolgens deelnemen
wanneer jij wilt: één, meerdere of aan alle woensdagen.
Geheel naar eigen keuze!
AANMELDEN
Zie de linkerkolom voor treffende passages uit de
herhalingswerkboeklessen van de huidige periode in het
jaar!

Landelijke start: Ma 7 sept
Online AH-groep
Online voor
deelnemers uit geheel
Nederland én België!

Werkboekles 209 (189):

Attitudinal Healing
betekent het helen van
je innerlijke houding.

Ik voel de Liefde van
God nu in mij.

Met Peter Winteraeken

De Liefde van God is wat
mij schiep.
De Liefde van God is
alles wat ik ben.

AH-Principe 3. Geven en ontvangen zijn in wezen één.
AH-Principe 5. NU is de enige tijd die er is en elk moment is
bestemd om te geven.

De Liefde van God heeft
me tot zijn Zoon
verklaard.

Twee prachtige en krachtige principes om aan te sluiten bij de
kosmische wet van de liefde. Wat je geeft, ontvang je. Je
geeft altijd, omdat je in elk NU leeft. Wat wil je ontvangen? Ga
dat geven....

De Liefde van God in mij
maakt me vrij.

Ook nu in deze tijd kun je met vertrouwen in het NU (leren)
leven en ontvangen door te geven.

(Een cursus in
wonderen: Wd1.209.1:1-5)

Voor wie?
Voor iedereen uit Nederland en België die hieraan wil
deelnemen.
AH-groep: Online (via Zoom). Serie van 10 maandelijkse
bijeenkomsten.
Datum: start ma 7 sept. Vervolg datums: 5 okt, 2 nov, 7 dec,
4 jan, 1 feb, 1 mrt, 5 april, 3 mei en 7 juni.
Tijd: 10.00 - 12.15 uur.
Deelnamekosten: € 100,00 voor de serie van 10
bijeenkomsten. € 10,00 per keer.
Begeleiding: Peter Winteraeken.
Meer info: klik hier
AANMELDEN

Werkboekles 210 (190):

Ik kies de vreugde van
God in plaats van pijn.

Live start di 15 sept: nieuw
leesseizoen met Een
cursus in wonderen

Pijn is mijn eigen idee.
Geïnpireerd samen
komen om Een cursus
in wonderen te lezen.

Het is geen Gedachte
van God, maar een die ik
gedacht heb los van Hem
en van zijn Wil.
Zijn Wil is vreugde, niets
dan vreugde voor Zijn
geliefde Zoon.
En dat kies ik in plaats
van wat ik heb gemaakt.
(Een cursus in
wonderen: Wd1.210.1:1-5)

Werkboekles 212 (192):

Ik heb een functie die
God me graag vervullen
ziet.
Ik zoek de functie
(vergeving) die mij
bevrijden zal van al de
zinloze illusies van de
wereld.
Alleen de functie mij door
God gegeven kan vrijheid
brengen.
Die alleen zoek ik en die
alleen aanvaard ik als de
mijne.
(Een cursus in
wonderen: Wd1.212.1:1-4)

Met Peter Winteraeken
Nu weer face - to - face
samen lezen op een nieuwe ruime locatie.
Inzicht, inspiratie, begrip, visie, helderheid, eenvoud.....
Wil je graag geïnspireerd en onder deskundige begeleiding
de theorie van Een cursus in wonderen begrijpelijk tot je
nemen?
Heb je behoefte aan verdieping en verstilling?
En een behoefte aan een geleidelijke doch duidelijke
transformatie van je geest?
Een mindshift beleven?
Voel je dan vrij om in het nieuwe seizoen deel te nemen aan
de leesgroep op dinsdagochtend.
Welke altijd interactief van aard is: gelegenheid tot het stellen
van vragen en het delen van je ervaringen.
Welkom!
Leesgroep: om de veertien dagen live op dinsdag.
Dag: start di 15 sept
Overige datums:
2020: 29 sept, 13 en 27 okt, 10 en 24 nov, 8 en 22 dec.
2021: 12 en 26 jan, 9 en 23 feb, 9 en 23 mrt, 6 en 20 april, 4
en 18 mei, 1 en 15 juni.
Tijd: 10.00 - 12.30 uur.
Maximaal 12 deelnemers.
Deelnamekosten: € 300,00 (betaling in termijnen is mogelijk)
voor de hele serie van 20 bijeenkomsten.
€ 150,00 voor een 10-strippenkaart (in te zetten in het
seizoen 2020 - 2021)
Later instroomen en/of 1 x proeflezen (á € 15,00) is in overleg
mogelijk.
Nieuwe locatie: Diepstraat 4, Echt.
Begeleiding: Peter Winteraeken.
Meer info: klik hier
AANMELDEN

Za 19 sept:
Stiltewandeling Abdij
Lilbosch te Echt
Vanuit de stilte kun je de
beste antwoorden horen....

Werkboekles 213 (193):

Stiltewandeling met
Clemens Dresselaars en
Peter Winteraeken

Alles is een les die God
me graag ziet leren.
Een les is een wonder
dat God mij geeft in
plaats van de gedachten
die ik heb gemaakt en die
mij schaden.
Wat ik van Hem leer
wordt de manier waarop
ik word bevrijd.
En dus verkies ik Zijn
lessen te leren en die van
mij te vergeten.
(Een cursus in
wonderen: Wd1.213.1:1-4)

Werkboekles 214 (194):

Ik leg de toekomst in
Gods handen.
Het verleden is voorbij,
de toekomst nog niet
daar.
Nu ben ik van beide
bevrijd.
Want wat God geeft kan
alleen ten goede zijn.
En ik aanvaard slechts
wat Hij geeft als wat mij
toebehoort.
(Een cursus in
wonderen: Wd1.214.1:1-5)

Het is fijn om samen in stilte
te wandelen.
Velen ervaren dan voor het
eerst de hoe helend stilte kan
werken.
En hoe fijn het is om in
groepsverband niet voortdurend iets te 'hoeven of moeten'
zeggen.
Zaterdag 19 september gaan we weer samen op pad voor
een stiltewandeling in de prachtige natuur om en nabij abdij
Lilbosch.
Het kan ook zijn dat de wandeling die dag plaatsvindt in het
natuurpark De Meinweg nabij Roermond of te Echt in het
natuurgebied de Doort.
Dit is afhankelijk van de dan geldende richtlijnen in het
klooster van Lilbosch.
Dit wordt nog nader bekend gemaakt.
In de middag vindt Een cursus in wonderen programma
plaats.
Datum: za 19 september.(als de wandeling bij De Meinweg
plaatsvindt of in Echt vindt het middagonderdeel met Een
cursus in wonderen op de nieuwe locatie te Echt plaats:
Diepstraat 4). Nadere info volgt.
Tijd:
Ochtendgedeelte met stiltewandeling: 9.00 - 13.30 uur.
Middagprogramma met Een cursus in wonderen: 14.00 16.00 uur.
Maximaal 14 deelnemers.
Deelnamekosten: € 20,00 hele dag. Of € 10,00 per
onderdeel.
Locatie:
Parkeerplaats Abdij Lilbosch, Pepinusbrug 6, Echt (zie
www.abdij-lilbosch.nl)
Begeleiding: Clemens Dresselaars en Peter Winteraeken.
Meer informatie: klik hier
AANMELDEN

Live zo 20 sept: Cirkel
Choose Again te Oirschot
Cirkel Choose Again
Oirschot
met Peter Winteraeken
Heb je behoefte aan het
inruilen van elke onvrede
voor meer vrede in je
leven?
Ervaar de helende kracht van vergeving met de 6 stappen
naar vrijheid van Diederik Wolsak.

Werkboekles 215 (195)

Liefde is de weg die ik
in dankbaarheid ga.
De Heilige Geest is mijn
enige Gids.

Datums en dag: zondag 20 sept en zondag 1 november.
Tijd: 14.00 - 17.00 uur.
Deelnamekosten: € 20,00 per keer.
Maximaal 14 deelnemers.
Locatie: Pandgat 17, Oirschot.
Begeleiding: Peter Winteraeken
Meer informatie: klik hier
AANMELDEN

In liefde vergezelt Hij mij.
En ik zeg Hem dank dat
Hij mij de weg toont die ik
dien te gaan.
(Een cursus in wonderen:
Wd1.215.1:1-4)

Live za 26 sept: Cirkel
Choose Again te Echt
Live Cirkel Choose
Again te Echt.
met Peter Winteraeken

Werkboekles 218 (198):

Alleen mijn eigen
veroordeling verwondt
me.
Mijn veroordeling houdt
mijn visie in duisternis
gehuld,
en door mijn blinde ogen
kan ik het visioen van
mijn heerlijkheid niet
zien.
Maar vandaag kan ik
deze heerlijkheid
aanschouwen en me
verheugen.
(Een cursus in wonderen:
Wd1.218.1:1-3)

Voor iedereen die de
helende kracht van
vergeving wil ervaren!
De 6 stappen naar vrijheid van Diederik Wolsak helpen je
radicaal uit elke verwarring neer meer helderheid en vrede in
het NU.
Dag: zaterdag 26 sept.
Overige datums 2020: za 24 okt, 21 nov en 19 dec.
Tijd: 13.30 - 16.30 uur.
Deelnamekosten: € 20,00 per keer.
Maximaal 14 deelnemers.
Nieuwe locatie: Diepstraat 4 te Echt (parkeren t.o.v. het
gebouw)
Begeleiding: Peter Winteraeken
Meer informatie: klik hier
AANMELDEN

Live start zo 11 okt:
Jaargroep met Een cursus
in wonderen te Geldrop
Nieuwe Jaargroep live
te Geldrop!
Thema: 'vrijheid binnen
relaties'.
Met Peter Winteraeken
Een cursus in wonderen biedt ons een fantastisch hulpmiddel:

Werkboekles 219 (199):

onze relaties…

Ik ben niet een lichaam.
Ik ben vrij.

… zijn dé snelweg om heel snel te kunnen helen van oude
beperkende overtuigingen en zelfbeelden die niet waar zijn.
En je kunt niet-niet in relatie zijn. We staan altijd met alles en
iedereen in relatie.

Ik ben Gods Zoon.
Wees stil, mijn
denkgeest, en overdenk
dit een moment.
Keer dan op aarde terug,
zonder verwarring over
wat mijn Vader voor
eeuwig liefheeft als Zijn
Zoon.
(Een cursus in wonderen:
Wd1.219.1:1-3)

Werkboekles 220 (200):

Er is geen vrede dan de
vrede van God.
Laat me niet afdwalen
van het pad van vrede,
want ik verdwaal op
iedere andere weg.
Maar laat me Hem
volgen die me huiswaarts
leidt,
en vrede is even zeker
als de Liefde van God.

De vraag is dan ook: waartoe dienen relaties? En daar
bedoelen we alles mee waarmee je in relatie staat, niet alleen
menselijke relaties, maar ook themá's als geld, verslavingen,
werk, het lichaam, ziekte en gezondheid, etc.
Heb je zin om vrijheid binnen al je relaties te ontdekken?
In een zeer ruime zaal ontdekken we deze vrijheid die er
overigens altijd al is....
Datum: start zondag 11 okt.
Tijd: 14.00 - 17.00 uur. Vanaf 13.30 uur welkom op de
koffie/thee.
Overige datums:
2020: 22 nov en 27 dec.
2021: 24 jan, 28 feb, 28 mrt, 25 april en 30 mei.
Deelnamekosten: jaargang met 8 bijeenkomsten:
- Tarief A: € 200,00 (= normaal tarief: € 25,00 per keer).
- Tarief B: € 152,00 (= laag tarief: €19,00 per keer).
Inclusief werkmateriaal, koffie en thee.
Maximaal 19 deelnemers.
Locatie: Gemeenschapshuis Zesgehuchten, Papenvoort 1,
5663 AC, Geldrop
Begeleiding: Peter Winteraeken.
Meer informatie: klik hier
AANMELDEN

Een 3-daagse Reis naar je
Hart: in oktober en
december 2020
Een Reis naar je Hart.

(Een cursus in wonderen:
Wd1.220.1:1-3)

Met Peter Winteraeken en
Nicki van Heugten
Thema van deze Reis: Wat is
het doel van relaties?
Het leven is een klaslokaal. Dat
wéten we.....
Wat we misschien (nog) niet
weten is wát we hier op aarde
met zijn allen aan het leren zijn?
We hoeven niet lang te kijken. Het leerdoel is voor iedereen
gelijk: wie of wat ben ik?
Om een leerdoel te bereiken heb je een leermiddel nodig…
Onze relaties zijn hét leermiddel! Relaties zijn de snelweg
naar succes en om succesvol te (kunnen) leren.
We zijn samen dit weekend te gast om dit vraagstuk te
onderzoeken in het mooie klooster van de zusters
Birgittinessen te Weert.
Voel je vrij om deze dagen al je (relatie)vragen en
(relatie)kwesties in te brengen.
Het prachtige gedachtegoed van Een cursus in wonderen,
familieopstellingen en Choose Again, 6 stappen naar vrijheid,
zijn ons hierbij behulpzaam.
Datums:
- Oktober Reis naar je Hart van 16 okt tm 18 okt. Nog slechts
1 plaats vrij.....
- December Reis naar je hart van vrij 11 dec tm zo 13 dec. 
Nog slechts enkele plaatsen vrij.....
Tijd: vrijdag: 9.30 uur aankomst, 10.00 uur start programma.
Zondag: afsluiting om 16.00 uur.
Kosten: workshopkosten: € 299,00 + verblijfkosten: € 140,00
(2-persoonskamer) of € 150,00 (1-persoonskamer).
Locatie: Birgittinessen klooster, Maasstraat 17 te Weert.
Meer informatie: klik hier
AANMELDEN

Coachingsactiviteiten:
Heb je behoefte aan:
- Individuele begeleiding

en coaching;
- relatie begeleiding;
- gezins begeleiding;
- individuele opstelling;
- tafelopstelling.
Ook Online: via Skype, Zoom, Facetime, Whatsapp video of
telefonisch.
Voor meer helderheid en zicht op jouw kwestie!

Met Peter Winteraeken
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.
Voor aanmelden: klik hier.

Hoe kan ik ontsnappen
aan steeds maar weer
terugkerende
belemmerende patronen?
Help?
Hoe kom ik uit pijn,
angst, woede en
verdriet?
Waarom lijkt het
leven me steeds
maar weer terug te
leiden naar lijden en ongelukkig zijn?
Herinner je dan de volgende bemoedigende
woorden:
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)

Het universum is goedgunstig. En biedt ons
telkens nieuwe kansen door ontmoetingen,
situaties en gebeurtenissen aan te reiken, waarin
we de eerdere keuze voor oordeel en angst
kunnen vervangen door vergeving en liefde.
Telkens weer leren we deze lessen in liefde, totdat
vergeving de plaats inneemt van oordelen. Zodat
een gelukkige nieuwe gewoonte ontstaat.
Kies Opnieuw!
Telkens weer......keer op keer totdat de les in
liefde is geleerd.
Alles is een les in liefde!
Jij bent liefde.
Liefde is al wat is.
Jij bent al wat is.
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