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(Online) activiteiten met Een cursus in
wonderen:
blijf de eenheid in verscheidenheid zien....
....kijk met zachte ogen!
Oefen je hierin.

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 | 06-80040175

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 28 februari zijn er geen Live
bijeenkomsten i.v.m. de huidige Corona
maatregelen mogelijk. Als de maatregelen het
toelaten starten na 1 maart 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?
Of zelf een bericht plaatsen?
Kijk dan hier voor het gastenboek.

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

Met zachte ogen alles
bezien....:
Is er een andere manier om naar bv. de huidige
actualiteit van alledag te kijken?
Ja.

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

Uit werkboekles 16:

Hoe?
Met zachte ogen (leren) kijken....
Waarom?
Omdat onze gebruikelijke manier van zien
doorspekt is met egodenken.
Omdat het ego oordelend van aard is. We zien dus
voortdurend door een filter van oordelen.
Oordelen hebben één doel: afscheiding en
verdeeldheid (blijven) zien.
Kortom: verschillen zien, en deze benadrukken.
Dat is wat in de wereld ‘zien’ heet. Het is echter
mijn eigen naar buiten geprojecteerde ego dat ik in
werking zie.
Dit soort ‘zien’ is niet de oplossing voor de
problemen die ik meen waar te nemen. Ik versterk
ze eerder dan een oplossing aan te reiken.
Hoe dan wel?
Er is een andere manier om hiernaar te kijken.
Ik kan ‘oordeelloos’ (leren) kijken....met visie.

Titel werkboekles 16:

Ik heb geen neutrale
gedachten.
Het idee van vandaag is een
eerste stap in het
ontmantelen van de
overtuiging dat je gedachten
geen gevolgen hebben.
Alles wat jij ziet is het
resultaat van je gedachten.
Er bestaat geen uitzondering
op dit feit.
Gedachten zijn niet groot of
klein, sterk of zwak. Ze zijn
alleen waar of onwaar.
Welke waar zijn scheppen
hun eigen evenbeeld. Welke
onwaar zijn maken het
hunne.
Geen enkel begrip is zozeer
met zichzelf in tegenspraak
als ‘loze gedachten’. Wat
aanleiding geeft tot de
waarneming van een gehele
wereld kan bepaald niet loos
worden genoemd.
Elke gedachte die jij hebt
draagt bij tot waarheid of
illusie; ze breidt ofwel de
waarheid uit, of
vermenigvuldigt de illusie.
Je kunt niets inderdaad
vermenigvuldigen, maar je
zult het zodoende niet
uitbreiden.
Naast je erkenning dat
gedachten nooit loos zijn, is
het voor verlossing ook
nodig dat je erkent dat
iedere gedachte die je hebt
je hetzij vrede hetzij oorlog,
hetzij liefde hetzij angst
bezorgt.

Hoe?
Door te kijken vanuit mijn hart.
Daarom staat Jezus vaak afgebeeld met zijn
handen wijzend naar het hart.
Een mooie oefening hierbij is de volgende:
'Ik sluit elke situatie, gebeurtenis en omstandigheid
in de wereld en alle daarbij betrokkenen, inclusief
mezelf oordeelloos in, in mijn hart.'
De waarheid is dat we niet van elkaar verschillen.
De waarheid is onze intrinsieke gelijkenis, het
besef dat we één zijn.
Als we niet met visie (leren) kijken, zien we met
niet-ziende ogen.
We kijken dan met oordelen door de ogen van het
ego.
Hoe verdwijnen ooordelen?
Niet door er niet aan te denken, maar ze op te
merken.
Het is een innerlijke staat van alertheid aanleren.
Zodat ik ze leer herkennen.
En dan....oordeelloos naar de eigen oordelen
kijken.
Een andere naam voor oordeelloosheid is liefde.
En liefde hier op aarde is altijd vergeving.
Waarom zou ik vergeven?
Herinner je: eenheid is al wat is. Dat was ik
vergeten, en door te (blijven) oordelen blijf ik het
feit van eenheid vergeten.
Dit feit van eenheid ontglipt mij door het
voortdurende oordelen.
Vergeving heft elk oordeel op.
En dus vergeef ik mezelf alle oordelen desnoods
duizend keer per dag, elke dag weer.
Totdat het spel van oordelen is doorzien. En ik de
gevolgen ervan (elke vorm van onvrede) niet meer
ervaar.
Want ik wil me weer herinneren wie ik werkelijk
ben.
Ik ben vrij, eindelijk vrij.
Hoe maak ik een begin met oordeelloos kijken?
Wat je gerust kijken met visie kunt noemen?

Een neutraal resultaat is
onmogelijk, omdat een
neutrale gedachte
onmogelijk is.

Een cursus in wonderen biedt hier uitkomst:
‘Probeer er dan vandaag een begin mee te maken
te leren hoe jij met liefde, waardering en een open
denkgeest naar alle dingen kunt kijken.
Je ziet ze nu niet’

(Wd1.16.1-3:1-2)

Wil ik werkelijk zien?
Dan kijk ik - met mijn innerlijke ruitenwissers aan
(vergeving) - met zachte ogen naar alles en
iedereen.
Namasté: ik groet die plek in jou waar we samen
één zijn!
Niet geheel toevallig is dit jaar het thema bij onze
meerdaagse workshops ‘Een Reis naar je Hart’:

Uit werkboekles 17:

'Kijken en luisteren vanuit je hart.'
Titel werkboekles 17:

Ik zie geen neutrale dingen.
Je ziet geen neutrale dingen
omdat je geen neutrale
gedachten hebt.
Het is altijd de gedachte die
eerst komt, ondanks de
verleiding te geloven dat het
precies omgekeerd is.
Dit is niet de manier waarop
de wereld denkt, maar je
moet leren dat het de manier
is waarop jij denkt.
Als dit niet zo was, zou
waarneming geen oorzaak
hebben en zelf de oorzaak
van realiteit zijn.

Wellicht is het de bedoeling van deze tijd om nu
juist ‘Een Reis naar je Hart’ te maken.
Zie voor deze Reis naar je Hart en alle overige
activiteiten verderop in deze nieuwsbrief en bezoek
mijn website, klik hier.
Ik wens je deze zachte ogen en de liefdevolle visie
die jouw deel is alvast van harte toe!
- Peter Winteraeken

Di 9 feb + 23 feb:
Online leesgroep Een
cursus in wonderen te
Echt.

Gezien haar hoogst
veranderlijke aard is dit
allerminst waarschijnlijk.

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

Wat jij ook mag geloven, je
ziet niets wat werkelijk
levend of wat werkelijk
verheugend is.
Dat komt omdat jij je
vooralsnog niet bewust bent
van enige gedachte die
werkelijk waar en dus
werkelijk vreugdevol is.
(Wd1.17.1:2-6,3:2-3)

Uit werkboekles 20:

Jij wilt verlossing. Jij wilt
gelukkig zijn. Jij wilt vrede.
Dat alles heb je nu niet,
omdat je denkgeest
volkomen ongedisciplineerd
is en je geen onderscheid
kunt maken tussen vreugde
en verdriet, plezier en pijn,
liefde en angst.
Je leert ze nu van elkaar te
onderscheiden.

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.
Dag: dinsdag
Datums: 9 en 23 februari (Online via Zoom), en
verder 2 x per maand in de 1e seizoenshelft.
Tijd: 10.00 - 12.30 uur.
Locatie: 9 en 23 februari Online via Zoom.
Deelnamekosten: € 195,00 voor de resterende
serie van 13 bijeenkomsten. Losse deelname
Online á € 15,00 per keer + een 5-strippenkaar á €
75,00 of een 10-strippenkaart á € 150,00 is ook
mogelijk!
Meer info: klik hier.
Deelnemen per keer aan de leesgroep van 9 of 23
feb?
Stuur mij dan de datum van jouw voorkeur via:
peter@peterwinteraeken.nl

En groot zal waarlijk je
beloning zijn.
(Wd1.20.2:3-8)

AANMELDEN

Wo 10 feb: wekelijks op
woensdag een Online
toelichting op de
werkboekles van de
dag....

Uit werkboekles 23:
Titel werkboekles 23:

Ik kan ontsnappen aan de
wereld die ik zie door
aanvalgedachten op te
geven.
Het idee voor vandaag bevat
de enige uitweg uit de angst
die ooit zal werken.
Niets anders zal baten, al het
andere is zonder betekenis.
Maar deze manier kan niet
falen.
Elke gedachte die je hebt,
bouwt een gedeelte van de
wereld die jij ziet.
We moeten dus met jouw
gedachten aan het werk, wil
jouw waarneming van de
wereld veranderen.
Als de oorzaak van de
wereld die jij ziet
aanvalgedachten zijn, moet
je leren dat je juist deze
gedachten niet wilt.
Het heeft geen zin te
jammeren over de wereld.
Het heeft geen zin te
proberen de wereld te
veranderen.
Ze is niet te veranderen,
omdat ze slechts een gevolg
is.
Maar het heeft zeker zin je
gedachten over de wereld te
veranderen.
Hiermee verander jij de
oorzaak. Het gevolg zal dan
vanzelf veranderen.
(Wd1.23.1-2)

Uit werkboekles 24:

Online wekelijkse werkboekles toelichtingen
op
woensdagmorgen.
Met Peter Winteraeken
Kan ik voorbij de 'verschillen' (leren) kijken die
ons lijken af te scheiden van elkaar.....
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.
Online toelichting dagelijkse werkboekles: via
Zoom.
Dag: wekelijks op woensdagmorgen.
Datums: eerstvolgende wo 10 februari, vervolgens
woensdagochtend 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.
Ps, zie linkerkolom voor impressies uit deze
werkboeklessen.
AANMELDEN

Za 13 feb en wo 24 feb:
Online Cirkel Choose
Again.

Titel werkboekles 24:

Ik zie niet wat mijn hoogste
belang is.
In geen enkele situatie die
zich aandient weet je welke
uitkomst jou gelukkig zou
maken.
Daarom heb je geen leidraad
voor juist handelen, noch
een maatstaf om het
resultaat mee te meten.
Wat je doet, wordt bepaald
door jouw waarneming van
de situatie, en die
waarneming is onjuist.
Het is dan ook
onvermijdelijk dat jij niet je
hoogste belang dient.
Toch vormt dat je enige doel
in iedere situatie die juist
wordt waargenomen.
Anders zul je niet inzien wat
het inhoudt.
Als jij inzag dat je niet ziet
wat je hoogste belang is,
zou jou dat geleerd kunnen
worden.
Maar gezien je overtuiging
dat jij wél weet wat dat is,
ben je niet tot leren in staat.
Het idee voor vandaag is een
stap op weg naar het openen
van je denkgeest zodat je
kunt beginnen met leren.

Online Cirkels Choose Again 2 x per maand: op
zaterdagén woensdagmiddag!
De Zes Stappen naar vrijheid van Diederik
Wolsak.
Met Peter Winteraeken
Wil je meer innerlijke rust en vrijheid ervaren?
Vrede ervaren bij al wat is?
Welkom bij de Zes Stappen naar Vrijheid van
Choose Again!
Een eenvoudig transformerend vergevingsproces.
Breng gerust al je vragen en kwesties in.
Voor wie?
Voor iedereen - wereldwijd - die hieraan wil
deelnemen.
Dag: zaterdag 13 feb en woensdag 24 feb (en
verder 2 x per maand in 2021)
Tijd: 13.30 - 16.00 uur.
Locatie: Online via Zoom.
Deelnamekosten 2021: € 25,00 per keer.
Met korting deelnemen met een 5-Strippenkaart: €
115,00 of met een 10-strippenkaart á € 225,00 ( =
incl. 1x gratis deelname!): voor inzet in seizoen
2021. Ook inzetbaar voor Live Cirkels zodra die
weer plaats kunnen vinden.
Begeleiding: Peter Winteraeken
Meer info + overige datums? Klik hier
AANMELDEN

(Wd1.24.1-2)

Ma 1 maart Online AHgroep

Uit werkboekles 25:
Titel werkboekles 25:

Ik weet van niets waartoe het
dient.
Bedoeling is betekenis.
Het idee van vandaag
verklaart waarom niets wat
jij ziet iets betekent.
Jij weet niet waar het toe
dient.

Online voor deelnemers uit geheel Nederland
én België!

Daarom is het voor jou
zonder betekenis.

Attitudinal Healing betekent het helen van je
innerlijke houding.

Alles is in jouw hoogste
belang.

Met Peter Winteraeken

Dat is waartoe het dient; dat
is de bedoeling ervan; dat is
wat het betekent.
Door dit in te zien worden je
doelen eenduidig.
Door dit in te zien krijgt wat
je ziet betekenis.
(Wd1.25.1:1-8)

AH-Principe 8. We kunnen er bewust voor kiezen
van binnen vredig te zijn, wat er ook maar buiten
ons gebeurt.
AH-Principe 10. We kunnen ons concentreren op
het leven als geheel in plaats van op fragmenten.
Deze twee krachtige principes bevestigen het idee
dat vrede altijd beschikbaar voor jou is en niet
afhankelijk is van het veranderen van een uiterlijke
omstandigheid. Verder worden we uitgenodigd om
de heelheid en compleetheid van eenieder te
blijven zien. Kun je voorbij de schijnbare verschillen
en fragmenten (leren) kijken en de eenheid in
verscheidenheid blijven zien?
Hoe zou liefde kijken?
Dit is een mooie vraag die in elke situatie van je
leven behulpzaam is. Oefen je in waarnemen met
liefde.

Uit werkboekles 26:

Voor wie?
Voor iedereen uit Nederland en België die hieraan
Online wil deelnemen.

Niets anders dan jouw
gedachten kunnen een
aanval op jou doen.
Niets anders dan jouw
gedachten kunnen jou doen
denken dat jij kwetsbaar
bent.
En niets anders dan jouw
gedachten kunnen jou
bewijzen dat dit niet zo is.
(Wd1.26.4:2-4)

AH-groep: Online (via Zoom). Bijeenkomst 7 in
een serie van 10 maandelijkse bijeenkomsten.
Datum: vervolg 1 mrt, 5 april, 3 mei en 7 juni.
Tijd: 10.00 - 12.15 uur.
Deelnamekosten: € 40,00 voor de resterende
serie van 4 bijeenkomsten. Of € 10,00 per keer.
Begeleiding: Peter Winteraeken.
Meer info? Klik hier
AANMELDEN

Za 6 maart: Jaargroep
met ECIW 'Vrijheid
binnen relaties' te Echt.

Uit werkboekles 28:

Titel werkboekles 28:

Ik wil niets liever dan de
dingen anders zien.
Je ziet een heleboel
afzonderlijke dingen om je
heen, wat in feite betekent
dat je helemaal niet ziet.
Nieuw: Jaargroep Een cursus in wonderen te
Echt.

Of je ziet, óf je ziet niet.
Wanneer je één ding anders
bent gaan zien, zul je alles
anders zien.
(Wd1.28.2:5-7)

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

Uit werkboekles 29:

Probeer er dan vandaag een
begin mee te maken te leren
hoe jij met liefde, waardering
en een open denkgeest naar
alle dingen kunt kijken.
(Wd1.29.3:1)

Uit werkboekles 31:

Titel werkboekles 31:

Ik ben niet het slachtoffer
van de wereld die ik zie.
Het idee van vandaag is de
aanloop tot je
bevrijdingsverklaring.
Herinner jezelf eraan dat je
in naam van je eigen vrijheid
een
onafhankelijkheidsverklaring
aflegt.
En in jouw vrijheid is de
vrijheid van de wereld
gelegen.

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?
Datum: zaterdag 6 mrt (Online als de Lockdown
voortduurt) en anders Live te Echt.
Tijd: 10.00 - 13.00 uur.
Datums 7 bijeenkomsten:
2021: 6 mrt, 10 april, 8 mei, 5 juni, 4 sept, 16 okt,
4 dec.
Deelnamekosten:
- € 175,00 (voor de resterende 7 bijeenkomsten,
inclusief werkmateriaal, koffie en thee).
- losse deelname is ook mogelijk: € 25,00 per
keer.
Begeleiding: Peter Winteraeken.
Locatie:
- Online via Zoom.
- zodra Live bijeenkomen weer mogelijk zijn is de
locatie: Diepstraat 4, Echt.
Meer info? Zie website: klik hier
Deelnemen per keer aan de jaargroep op 6 mrt?
Stuur mij dan jouw aanmelding per e-mail, via:
peter@peterwinteraeken.nl
AANMELDEN

Za 20 mrt: Live Cirkel
Choose Again te Echt.

(Wd1.31.1:1,4:2-3)

Cirkel Choose
Again!
De Zes Stappen
naar vrijheid....
Met Peter
Winteraeken

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.

Uit werkboekles 32:
Titel werkboekles 32:

Ik heb de wereld die ik zie
bedacht.
Jij bent niet het slachtoffer
van de wereld die je ziet,
omdat jij die bedacht hebt.
Je kunt haar even makkelijk
opgeven als je haar gemaakt
hebt.
Je zult haar zien of niet zien,
al naar je wenst.
Zolang je haar wilt, zul je
haar zien;
wanneer je haar niet meer
wilt, zal ze niet langer voor
jou te zien zijn.
(Wd1.32.1:2-5)

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!
Dag: zaterdag 20 maart.
Datums: 20 mrt, 24 april, 22 mei, 19 juni, 18 sept, 23
okt, 20 nov en 18 dec.
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

Zo 11 april:
Dagworkshop Choose
Again: vergeef en je
bent vrij! In Amersfoort.

Uit werkboekles 34:

Dagworkshop
Choose Again,
de Zes Stappen
naar Vrijheid!

Innerlijke vrede is
ontegenzeglijk een innerlijke
zaak.

Nog enkele
plaatsen vrij...

Het moet beginnen bij je
eigen gedachten en zich dan
naar buiten toe uitbreiden.
Juist uit jouw vredige
denkgeest vloeit een vredige
waarneming van de wereld
voort.

Met: Peter
Winteraeken
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!

(Wd1.34.1:2-4)

Uit werkboekles 35:

Ze zijn eenvoudig niet waar.

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 (nog enkele plaatsen
vrij)
Begeleiding: Peter Winteraeken
Meer info: klik hier.

(Wd1.35.5:3-5)

AANMELDEN

Probeer in te zien dat de
richting van jouw fantasieën
over jezelf onbelangrijk is.
Illusies hebben in
werkelijkheid geen richting.

Uit werkboekles 37:

Wie zichzelf als heel ziet,
stelt geen eisen.
(Wd1.37.2:7)

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!

Nog enkele vrije plaatsen....
Met Peter Winteraeken en Nicki van Heugten
Uit werkboekles 38:

Jouw heiligheid (heelheid)
draait al de wetten van de
wereld om.
Ze overstijgt elke beperking
van tijd, ruimte en afstand
en iedere soort grenzen.
Jouw heiligheid is in haar
macht volkomen
onbegrensd, omdat ze jou
bekrachtigt als Zoon van
God, één met de Denkgeest
van zijn Schepper.
(Wd1.38.1:1-3)
Cursief: is toegevoegd door mij.

Uit werkboekles 38:

Door jouw heiligheid wordt
de macht van God
gemanifesteerd.
Door jouw heiligheid wordt
de macht van God
beschikbaar.
En er is niets wat de macht
van God niet vermag.
Jouw heiligheid kan daarom
alle pijn wegnemen, alle leed
beëindigen en alle
problemen oplossen.
Ze kan dit doen met
betrekking tot jezelf en ieder
ander.

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: (nog enkele plaatsen vrij)
- 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.

Ze heeft dezelfde macht om
iedereen te helpen, omdat ze
dezelfde macht heeft
iedereen te verlossen.

AANMELDEN

(Wd1.38.2:1-6)

Vrij 11 juni:
introductiedag Een Reis
naar je Hart te Heerlen.

Uit werkboekles 38:

Als jij heilig bent, dan is
alles wat God geschapen
heeft dat ook.
Jij bent heilig, omdat al wat
Hij geschapen heeft heilig is.
En al wat Hij geschapen
heeft is heilig, omdat jij dat
bent.
In de oefeningen van
vandaag zullen we de macht
van jouw heiligheid benutten
voor alle problemen,
moeilijkheden of lijden, in
iedere vorm waar je toevallig
aan denkt, van jezelf of
iemand anders.

Introductiedag Een Reis naar je Hart
Met Peter Winteraeken en Nicki van Heugten

Altijd al interesse in een meerdaagse Reis naar je
Hart?
Wil je liever eerst een keer één dag uitproberen?
Dat kan in 2021 bijvoorbeeld tijdens onze Intro-reis
naar je Hart.

We zullen hierin geen
onderscheid maken, omdat
er geen onderscheid is.

Je kunt zo kennismaken met en proeven van de
sfeer van deze reizen, het inhoudelijk programma
en van onze begeleiding.

(Wd1.38.3:1-5)

Krijg weer meer verbinding met je hart. Je krijgt
zicht op en gaat vóórbij jouw belemmerende
patronen en kernovertuigingen.
Dag: vrijdag 11 juni.
Tijd: 9.30 - 16.30 uur.
Locatie 11 juni: Gemeenschapshuis De Zes
Gehuchten, Papenvoort 1, Geldrop.
Overige datums + locatie: donderdag 4 nov te
Amersfoort (Het Koetshuis in Park Randenbroek,
Heiligenbergerweg 115 - 119, Amersfoort).
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

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 en stellen
die willen groeien in onvoorwaardelijk liefde en
heling voor de eigen ongeheelde aspecten in
zichzelf.
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: 6 stellen en dat zijn 12
deelnemers, zodat we in kleine setting dit samen
verdiepend kunnen verkennen.
Meer info: klik hier.
AANMELDEN

Coachingsactiviteiten:
Wil je de eenheid
in
verscheidenheid
blijven zien?
Wil je in
verbinding blijven
met jezelf om
vandaaruit in
verbinding te
staan met alles en
iedereen.

Vrijheid ervaren door vanuit verbinding (leren)
los te laten?
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.

Eenheid in
verscheindenheid:

Een mooie oefening om je de
eenheid te blijven herinneren is de
volgende:
Groet iedereen die je dagelijks (ook
in je gedachten) ontmoet, innerlijk
met de Namasté groet:
'Ik groet die plek in jou waar we
samen één zijn.'

Doe dat regelmatig en ervaar hoe het
voelt.....
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