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Laat in het Nieuwe Jaar 2021
een geheel nieuwe waarneming
tot mij komen.....

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

Ter info: tot en met 19 januari zijn er geen Live
bijeenkomsten i.v.m. de huidige Corona maatregelen
mogelijk. Als de maatregelen het toelaten starten na 19
januari diverse Live bijeenkomsten, welke Corona proof in
ruime accomodaties plaatsvinden.

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

Diverse Online bijeenkomsten vinden ook in 2021 in het
gehele jaar plaats.
Live en Online coaching blijft op afspraak mogelijk!

Nieuwe reacties in het
gastenboek:

Benieuwd naar (nieuwe)
reacties van deelnemers?

Zie verderop in deze nieuwsbrief of klik hier voor de info op
de website.
Hartelijk welkom!

Het Nieuwe Jaar nadert.....:
Laat nu een nieuwe waarneming tot mij komen:

Of zelf een bericht
plaatsen?

Bespeur je in jezelf de volgende behoefte:

Kijk dan hier voor het
gastenboek.

'er moet een andere manier zijn om met het leven, de
mensen die ik ontmoet en met mezelf om te gaan?

Nieuwe filmpjes + podcast:

Dan nodig ik je bij deze uit voor het volgende: laat nu en
heel 2021 een nieuwe waarneming van alles en iedereen
inclusief mezelf tot mij komen.

- Nieuw: Lezing Peter bij
MIC te Doorn zo 6 dec 2020:
Het lied van het
gebed. Gebed, vergeving en
genezing.
- Nieuw: Lezing Peter bij
ECIW ontmoetingspunt
Utrecht zo 15 nov 2020:
Vrijheid binnen relaties!
- Nieuw: AH- facilitators
stellen zich voor: 3 dec
2020 Peter Winteraeken.
- Nieuw: podcast serie
Paula Smit in gesprek met
Peter over 'Wat is ziekte en
genezing volgens....Een
cursus in wonderen?':
interview 15 nov 2020.

27 - 31 dec,
werkboeklessen 361 - 365:

Dit heilig ogenblik wil
ik U geven.
Neemt U het in
handen.
Want U wil ik volgen,
in de zekerheid dat Uw
leiding mij vrede
geeft.....
(Een cursus in wonderen: De
laatste lessen...titel
werkboekles:361-365)

27 - 31 dec, vervolg
werkboeklessen 361 - 365:

.....En als ik een woord
nodig heb om me te
helpen, zal Hij het me
geven.
Als ik een gedachte
nodig heb, geeft Hij
mij die ook.
En als ik alleen maar
stilheid nodig heb en
een rustige, open
denkgeest, dan zijn
dat de gaven die ik
van Hem ontvangen
zal.
Hij heeft de leiding, op
mijn verzoek.

Je kunt getraind worden om met een liefdevolle blik en
vanuit een open hart heel de wereld tegemoet te treden.
Hoe?
Start op 1 januari 2021 - net als velen wereldwijd - met de
beoefening van de dagelijkse werkboeklessen uit Een
cursus in wonderen.
Een cursus in wonderen stelt het zo:
'Het werkboek is onderverdeeld in twee hoofdafdelingen:
het eerste houdt zich bezig met het ongedaan maken van
de manier waarop jij nu ziet, en het tweede met het
verwerven van ware waarneming....
Het doel van het werkboek is je denkgeest systematisch te
trainen in een andere waarneming van alles en iedereen in
deze wereld.....'
Wereldwijd starten heel veel mensen met of gaan door met
het herhalen van de werkboeklessen op 1 januari. Het is
bijzonder inspirerend te ervaren dat wereldwijd zoveel
mensen samen met jou en mij deze lessen tegelijkertijd
beoefenen. Omdat we geestelijk verbonden zijn sterken
we zo in elkaar de sluimerende herinnering van de
waarheid.
Hoe vaker we deze lessen herhalen hoe meer deze
gedachten vaste grond onder onze voeten worden.
Het begint met het planten van zaadjes: je start met de
werkboeklessen.
De jaarlijkse herhalingen zijn de extra voeding waardoor
deze gedachten solide funderingen worden.
En zoals je zeker uit eerste hand gaat ervaren: wat je
denkt dat ga je zien!
Een cursus in wonderen zegt het zo: 'Zoals een mens
denkt, zo neemt hij waar.'
Dus...heb je de behoefte om de wereld en alles en
iedereen totaal anders te bezien?
Wend je dan van een angstige blik naar een liefdevolle blik
in 2021.
Neem deel aan de beoefening van de dagelijkse
werkboeklessen.
Dit kun je geheel zelfstandig doen waar je ook maar gaat
of staat in het leven.
En als je hierbij enige ondersteuning wenst, neem dan
deel aan één of meerdere van de (online) groepen die ik in
2021 begeleid:
bijvoorbeeld de wekelijkse online toelichting op de
dagelijkse werkboekles op woensdagmorgen. Tijd: 9.00 10.15 uur via Zoom.
Zie de linkerkolom voor een impressie van deze
werkboeklessen.

of Een Reis naar je Hart in 2021: met als thema 'Kijken
en luisteren vanuit je hart'. Deze driedaagse workshop
wordt dit jaar 2 x aangeboden van 27 - 29 april in abdij
Postel Mol (B) en van 10 - 12 dec in het klooster
Birgittinessen te Weert.
of neem samen deel met je partner als je die hebt aan
Een Partner Reis naar je Hart: tijdens 2 weekenden in
2021 staan we stil bij hoe je vrijheid binnen relaties
kunt ervaren: 10 en 11 juli en 24 tm 26 sept in abdij
Postel Mol (B).
of tijdens een individueel consult, online of bij mij thuis
af te spreken.

En Hij zal me horen en
antwoord geven, want
Hij spreekt namens
God, mijn Vader, en
Zijn heilige Zoon.

Of bekijk ter inspiratie een drietal nieuwe filmpjes op
YouTube en een nieuwe Podcast over ziekte en genezing
op Spotify:
zie linkerkolom....

(Een cursus in wonderen:
WdII.361 - 365.1:1-5)

Zie voor deze en alle overige activiteiten verderop in deze
nieuwsbrief en bezoek mijn
website: www.peterwinteraeken.nl
Ik wens je alvast alle goeds en vrede toe en bovenal een
liefdevolle blik voor het jaar 2021!

Ma 4 jan Online AH-groep
Online voor
deelnemers uit geheel
Nederland én België!
Attitudinal Healing
betekent het helen
van je innerlijke
houding.

1 januari, titel werkboekles
1:

Niets wat ik zie
betekent iets....
(Een cursus in wonderen, titel
werkboekles 1)

2 januari, titel werkboekles
2:

Ik heb alles wat ik zie
alle betekenis
gegeven die het voor
mij heeft....
(Een cursus in wonderen, titel
werkboekles 2)

Met Peter Winteraeken
AH-Principe 7. We kunnen liefde zien in plaats van fouten.
AH-Principe 12. Wij kunnen onszelf en anderen altijd zien
als mensen die óf liefde verspreiden, óf een beroep doen
op liefde.
Deze twee prachtige principes bevestigen het idee dat je
altijd een keuze hebt in je waarneming: vanuit angst of
liefde kijken? Met een wereld van verschil als gevolg van
jouw veranderende waarneming.
Hoe zou liefde kijken?
Dit is een mooie vraag die in elke situatie van je leven
behulpzaam is. Oefen je in waarnemen met liefde.
Voor wie?
Voor iedereen uit Nederland en België die hieraan Online
wil deelnemen.
AH-groep: Online (via Zoom). Bijeenkomst 5 in een serie
van 10 maandelijkse bijeenkomsten.
Datum: vervolg 4 jan, 1 feb, 1 mrt, 5 april, 3 mei en 7 juni.
Tijd: 10.00 - 12.15 uur.
Deelnamekosten: € 60,00 voor de resterende serie van
6 bijeenkomsten. Of € 10,00 per keer.
Begeleiding: Peter Winteraeken.
Meer info? Klik hier
AANMELDEN

3 januari, titel werkboekles
3:

Ik begrijp niets van
wat ik zie....

Wo 6 jan: vervolgstart van
de Online toelichting
werkboekles van de dag....
Online wekelijkse
werkboekles
toelichtingen
op woensdagmorgen.

(Een cursus in wonderen, titel
werkboekles 3)

4 januari, titel werkboekles
4:

Deze gedachten
betekenen niets....
(Een cursus in wonderen, titel
werkboekles 4)

Met Peter
Winteraeken

Laat NU een nieuwe waarneming tot mij komen.....
Laat je wekelijks op woensdagochtend een dik uur
inspireren door de transformerende werkboeklessen van
Een cursus in wonderen:
met een toelichting op de werkboekles van de dag;
met een meditatie;
interactief: gelegenheid tot het delen van ervaringen
en het stellen van vragen.
Voor wie? Voor iedereen die wil deelnemen en behoefte
heeft aan een nieuwe kijk op de dingen.

5 januari, titel werkboekles
5:

Ik voel nooit onvrede
om de reden die ik
denk....
(Een cursus in wonderen, titel
werkboekles 5)

6 januari, titel werkboekles
6:

Online toelichting dagelijkse werkboekles: via Zoom.
Dag: wekelijks op woensdagmorgen.
Datums: vervolgstart wo 6 jan 2021, vervolgens elke week
op wo in de 1e seizoenshelft van 2021.
Tijd: 9.00 - 10.15 uur.
Deelnamekosten: op donatie basis.
Begeleiding: Peter Winteraeken
Meer info? Zie website: klik hier
Aanmelden: je hoeft je slechts 1 x aan te melden. Je komt
dan op de verzendlijst. Je kunt vervolgens deelnemen zo
vaak en wanneer jij maar wilt.
AANMELDEN

Zie de linkerkolom voor de eerste 20 transformerende
titels van de werkboeklessen in het Nieuwe Jaar!

Di 12 jan + 26 jan:
leesgroep Een cursus in
wonderen te Echt.

Ik voel onvrede omdat
ik iets zie wat er niet
is....

Kom tot rust en lees
inspirerende teksten
uit Een cursus in
wonderen!

(Een cursus in wonderen, titel
werkboekles 6)

Met Peter Winteraeken

Wil je geïnspireerd raken door Een cursus in wonderen?
Sluit dan aan bij de leesgroep Een cursus in wonderen.
Eens per veertien dagen op dinsdagmorgen komt deze
leesgroep bijelkaar.
Altijd interactief van aard en met gelegenheid tot het
stellen van vragen.
We lezen met een open hart en laten ons raken door deze
Goddelijke inspiratie.

7 januari, werkboekles 7:

Ik zie alleen het
verleden....
(Een cursus in wonderen, titel
werkboekles 7)

Dag: dinsdag
Datums: 12 jan (let op: deze is Online via Zoom) en 26
jan, en verder 2 x per maand in de 1e seizoenshelft.
Tijd: 10.00 - 12.30 uur.
Locatie: 12 jan via Zoom, 26 jan en verder: Diepstraat 4,
Echt
Deelnamekosten: € 225,00 voor de serie van 15
bijeenkomsten. Een 10-strippenkaart á € 150,00 is ook
mogelijk!
Meer info: klik hier.
AANMELDEN

Za 16 jan en wo 27 jan:
Online Cirkel Choose
Again
Online Cirkels Choose
Again 2 x per maand:
op zaterdag- én
woendagmiddag!

8 januari, titel werkboekles
8:

Gebaseerd op de Zes
Stappen naar vrijheid
van Diederik Wolsak.

Mijn denkgeest is
voortdurend bezig met
voorbije gedachten....
(Een cursus in wonderen, titel
werkboekles 8)

9 januari, titel werkboekles
9:

Ik zie niets zoals het
nu is....
(Een cursus in wonderen, titel
werkboekles 9)

Met Peter Winteraeken
Wil je meer innerlijke rust en vrijheid ervaren? Bij al wat is?
Vergeef, vergeef, vergeef......
Breng gerust al je vragen en kwesties in.
Voor wie?
Voor iedereen - wereldwijd - die hieraan wil deelnemen.
Dag: zaterdag 16 jan en woensdag 27 jan (en verder 2 x
per maand in 2021)
Tijd: 13.30 - 16.00 uur.
Locatie: Online via Zoom.
Deelnamekosten 2021: € 25,00 per keer.
Korting met 5-Strippenkaart: € 115,00 of met een 10strippenkaart á € 225,00 ( = incl. 1x gratis deelname!):
voor inzet in seizoen 2021.
Begeleiding: Peter Winteraeken
Meer info + overige datums? Klik hier
AANMELDEN

Za 30 jan: Live Cirkel
Choose Again te Echt.
10 januari, titel werkboekles
10:

Cirkel Choose Again!
De Zes Stappen naar
vrijheid....

Mijn gedachten
betekenen niets....

Met Peter Winteraeken

(Een cursus in wonderen, titel
werkboekles 10)

11 januari, titel werkboekles
11:

Mijn betekenisloze
gedachten laten mij
een betekenisloze
wereld zien....
(Een cursus in wonderen, titel
werkboekles 11)

Het onderzoeken van je gevoelens en waar die vandaan
komen is een sleutel tot zelfbevrijding.
Iedereen ervaart over de hele wereld dezelfde gevoelens.
Niemand ervaart ooit een nieuw gevoel!
Ieder mens is hierin met elkaar verbonden.
Dat komt omdat we min of meer dezelfde gedachtepatronen
denken.
Zoals we de eenheid - liefde - met elkaar delen, zijn we ook
één in het egodenken dat gebaseerd is op angst.
Als we iets anders ervaren dan vrede en liefde en geluk dan
kun je er donder op zeggen dat je dan luistert naar het ego.
Dat maakt je niet fout of schuldig echter je ervaart tijdelijk geen
heelheid en compleetheid.
Bij een Cirkel Choose Again leer je uiterst doelmatig en
krachtig een zes stappen proces kennen, dat je uit elke wirwar
aan gevoelens veilig terugleidt naar een plek van innerlijke
vrede en liefde voor jezelf.
Zin om een keer uit te proberen?
Hartelijk welkom!

12 januari, titel werkboekles
12:

Ik voel onvrede omdat
ik een betekenisloze
wereld zie....
(Een cursus in wonderen, titel
werkboekles 12)

13 januari, titel werkboekles
13:

Een betekenisloze
wereld baart angst....

Dag: zaterdag.
Datums: start 30 jan (serie van 10 bijeenkomsten). Vervolgens
1 x per maand.
Tijd: 13.30 - 16.30 uu.
Locatie: Diepstraat 4, Echt.
Deelnamekosten: € 25,00 per keer.
Korting met 5 strippenkaart á € 115,00 of met een 10strippenkaart á € 225,00 ( = incl. 1 x gratis deelname!) voor
inzet in het seizoen 2021.
Begeleiding: Peter Winteraeken
Meer info: klik hier.
AANMELDEN

Start za 6 feb: Jaargroep
met ECIW 'Vrijheid binnen
relaties' te Echt.
Nieuw: Jaargroep Een
cursus in wonderen te
Echt.

(Een cursus in wonderen, titel
werkboekles 13)

Thema: 'vrijheid binnen
relaties'.
Met Peter Winteraeken
Een cursus in wonderen biedt ons een fantastisch
hulpmiddel:
onze relaties…
14 januari, titel werkboekles
14:

God heeft geen
betekenisloze wereld
geschapen....
(Een cursus in wonderen, titel
werkboekles 14)

… 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.
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, sexualiteit, ziekte en
gezondheid, voeding etc.
Heb je zin om vrijheid binnen al je relaties te ontdekken?

15 januari, titel werkboekles
15:

Mijn gedachten zijn
beelden die ik heb
gemaakt.
(Een cursus in wonderen, titel
werkboekles 15)

Datum: start zaterdag 6 feb.
Tijd: 10.00 - 13.00 uur.
Datums 8 bijeenkomsten:
2021: 18 jan, 15 feb, 15 mrt, 19 april, 17 mei, 28 juni, 13
sept, 18 okt, 15 nov en 13 dec.
Deelnamekosten: € 200,00 (8 bijeenkomsten, inclusief
werkmateriaal, koffie en thee).
Begeleiding: Peter Winteraeken.
Locatie: Diepstraat 4, Echt.
Meer info? Zie website: klik hier
AANMELDEN

Vrij 19 feb: introductiedag
Een Reis naar je Hart te
Heerlen.
Introductiedag Een Reis
naar je Hart

16 januari, titel werkboekles
16:

Met Peter Winteraeken en
Nicki van Heugten

Ik heb geen neutrale
gedachten....

Altijd al interesse in een
meerdaagse Reis naar je
Hart?
Wil je liever eerst een keer
één dag uitproberen?

(Een cursus in wonderen, titel
werkboekles 16)

Dat kan in 2021 bijvoorbeeld
tijdens onze Intro-reis naar je
Hart.

17 januari, titel werkboekles
17:

Ik zie geen neutrale
dingen....
(Een cursus in wonderen, titel
werkboekles 17)

18 januari, titel werkboekles
18:

Je kunt zo kennismaken met en proeven van de sfeer van
deze reizen, het inhoudelijk programma en van onze
begeleiding.
Krijg weer meer verbinding met je hart. Je krijgt zicht op en
gaat vóórbij jouw belemmerende patronen en
kernovertuigingen.
Dag: vrijdag 19 feb 2021.
Tijd: 9.30 - 16.30 uur.
Locatie 19 feb: Huizen de Berg, Gasthuisstraat 45,
Heerlen.
Overige datums + locatie: vrijdag 11 juni te Geldrop en
vrijdag 5 nov (locatie nntb, ergens centraal in het land).
Deelnamekosten: € 110,00 (incl. werkmateriaal en
koffie/thee arrangement, excl. lunch is zelf mee te nemen)
Begeleiding: Peter Winteraeken en Nicki van Heugten.
Meer info: klik hier.
AANMELDEN

Ik ben niet de enige
die de gevolgen
ervaart van mijn
zien....
(Een cursus in wonderen, titel
werkboekles 18)

Zo 11 april: Dagworkshop
Choose Again: vergeef en
je bent vrij! In Amersfoort.
Dagworkshop Choose
Again, de Zes Stappen
naar Vrijheid!

19 januari, titel werkboekles
19:

Met: Peter Winteraeken

Ik ben niet de enige
die de gevolgen
ervaart van mijn
gedachten....
(Een cursus in wonderen, titel
werkboekles 19)

Wil je vrijheid ervaren,
ontmoeten, herinneren,
beleven en vooral
kennismaken met én het
verdiepen van de Zes Stappen naar Vrijheid van Choose
Again?
Dan ben je hartelijk welkom bij deze workshopdag!
Breng gerust al je vragen en kwesties in. En ervaar zelf de
kracht van vergeving met deze Zes Stappen naar Vrijheid.
Vergeef en je bent vrij!
Dag en datum: zondag 11 april
Tijd: 10.00 - 17.00 uur. Inloop vanaf 9.30 uur.
Investering: € 85,00 (incl. koffie/thee en werkmateriaal). Neem
s.v.p. je eigen lunch mee.
Locatie: Het Koetshuis in Park Randenbroek.
Adres: Heiligenbergerweg 115 - 119, Amersfoort.
Max aantal deelnemers: 15
Begeleiding: Peter Winteraeken
Meer info: klik hier.

20 januari, titel werkboekles
20:

Ik ben vastbesloten te
zien....
(Een cursus in wonderen, titel
werkboekles 20)

AANMELDEN

Di 27 apr tm do 29 apr Een
Reis naar je Hart: Abdij
Postel Mol (B).
Een driedaagse Reis
naar je Hart:
Thema: kijken en
luisteren vanuit je
hart!

Met Peter Winteraeken en Nicki van Heugten
Heb je het gevoel dat je vaker tegen de stroom in gaat en
wil je leren meedeinen met de stroom van leven? Heb je
het idee dat een moeiteloos, gelukkig leven waarin je
vrijheid en liefde ervaart niet voor jou is weggelegd?
Waarom zou jij het niet waard zijn om een gelukkig leven
te leiden?
Welke reden je hier voor jezelf ook aan geeft…..het kan
natuurlijk nooit waar zijn!
Om jouw overtuigingen die je in de weg staan van geluk te
onderzoeken is het nodig dat je je denken stil laat worden.
Je krijgt dan zicht op innerlijke belemmeringen, patronen,
overtuigingen en verhalen die de overhand hebben in je
denken.
Je leert vertrouwen te hebben in het leven omdat jij je laat
leiden door je intuïtie. Je leert te luisteren zonder te
oordelen en liefdevol te kijken naar alles en iedereen,
inclusief jezelf. Daardoor ervaar je aantoonbaar meer
ontspanning in het leven.
Vertrouwen is het sleutelwoord.
Kortom je leert koersen op je hart. Een reis die jou laat
ervaren dat het leven licht en moeiteloos kan gaan vanuit
je hart.
In een veilige rustige omgeving kun jij weer stil staan bij
dat waar jouw hart blij van wordt.
Mooie vragen die hierbij aansluiten zijn:
Wat zou liefde denken, voelen, zeggen en doen?
Dag en datum: di 27 april tm do 29 april 2021.
Tijd: 27 april 9.30 welkom en start om 10.00 / einde 29
april om 16.00 uur.
Locatie: Abdij Postel Mol (B), Abdijlaan 16, 2400 Mol
(België).
Deelnamekosten:
- workshopkosten: € 299,00 (overleg over deze kosten is
mogelijk)
- verblijfkosten:
€ 113,00 (deze zijn apart te betalen in
de abdij zelf)
Begeleiding: Peter Winteraeken en Nicki van Heugten
Meer info: klik hier.
AANMELDEN

10 - 11 juli + 24 - 26 sept:
Een Partner Reis naar je
Hart, 2 weekenden in Abdij
Postel Mol (B).
Een Partner Reis naar je
Hart: 2 blokken tijdens 2
weekenden.
Met Peter Winteraeken en
Nicki van Heugten
Deze reis is bedoeld voor
(echt)paren die in hun
relaties tegen vragen
aanlopen en antwoorden
zoeken om de liefde weer te
laten stromen.
Patronen die in de relatie
door de jaren heen
opgebouwd zijn kunnen in de weg staan, zodat je de ander
niet meer echt kan zien.
Vaak, als de verliefdheid over is, ontmoeten we elkaars
schaduwkanten en weten we niet hoe we daar mee om
kunnen gaan.
Jullie hebben de wens om in alle oprechtheid naar jullie
relatie en deze patronen te kijken en daar een beweging in
te maken.
In deze dagen krijgen jullie meer helderheid over wat deze
patronen precies zijn, hoe je daar vanuit je eigen
verantwoordelijkheid mee om kan gaan en handvatten om
met mildheid naar jezelf en je partner te kunnen kijken.
Deze manier van kijken levert vrijheid in de verbinding op.
We zijn samen 2 weekenden te gast bij de Paters
Norbertijnen in de prachtige Abdij van Postel Mol (B).
Datums en tijd:
Blok 1: za 10 juli 10.00 uur tm zo 11 juli 16.00 uur.
Blok 2: vrij 18.00 uur tm zo 26 sept 16.00 uur.
Locatie: Abdij Postel Mol, Abdijlaan 16, 2400 Mol (België).
Investering:
Workshopkosten: € 699,00 pp voor beide weekenden.
Verblijfkosten: 1e weekend € 67,00 pp en 2e weekend €
101,00 pp. (incl. verblijf, lakens en handdoeken en alle
maaltijden). Deze svp contant bij aankomst in de abdij te
betalen.
Begeleiding: Peter Winteraeken en Nicki van Heugten
Max aantal deelnemers: 12
Meer info: klik hier.
AANMELDEN

Coachingsactiviteiten:
Verander je denken,
verander je
waarneming!
Met Peter Winteraeken

Heb je behoefte aan:
- individuele begeleiding en coaching;

- relatie begeleiding;
- gezins begeleiding;
- individuele familieopstelling;
- tafelopstelling;
- individuele Zes Stappen Choose Again begeleiding;
- individutele begeleiding The Work of Byron Katie.
Live 1 - 1 coaching en Online coaching mogelijk
via Zoom (en evt ook via Skype, Facetime, Whatsapp video
of telefonisch).
Welkom!
Meer informatie?
Klik hier voor coachingsactiviteiten; hier voor opstellingen en
hier voor het gastsprekerschap en rouwbegeleiding.
Investering: overleg over de kosten van deelname
aan activiteiten en /of coaching is altijd mogelijk.
Neem contact hierover met mij op.
Voor aanmelden: klik hier.

Het Nieuw Jaar 2021:

Diep in jou is alles wat volmaakt is,
klaar om door jou heen naar de wereld uit
te stralen.
Het zal een remedie zijn voor alle verdriet
en pijn en angst en verlies,
omdat het de denkgeest genezen zal die
dacht dat deze dingen werkelijk waren
en geleden heeft vanwege zijn trouw
hieraan.
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