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Online en Live activiteiten met Een cursus
in wonderen:
De Kracht van Vergeving en de Werkelijke
Wereld!

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

De actuele Corona maatregelen van de
regering staan toe dat live bijeenkomsten weer
mogelijk zijn.

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

Bij de bedrijfsmatige activiteiten waarbij live
bijeenkomsten plaatsvinden volgen we de adviezen
van de regering.
De live bijeenkomsten vinden plaats in ruime
locaties waarbij we de 1,5 m maatregel in acht
kunnen nemen.

Nieuwe reacties in het gastenboek:

Diverse Live en Online bijeenkomsten staan in
deze nieuwsbrief opgenomen.

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

Hartelijk welkom!

Vergeving en de
werkelijke wereld:
Vergeving is: jezelf een 'nieuwe' gelukkige
gewoonte eigen maken!

Filmpjes + podcast:
Zie voor de nieuwste filmpjes en
podcast uit 2021: de rechterkolom
onderaan!
Filmpjes en podcast uit 2020:
- 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 122:

Titel werkboekles 122:

Vergeving biedt alles wat ik
wens.
Wat kun jij wensen dat
vergeving niet geven kan?

In Een cursus in wonderen wordt meermaals
gesproken over de werkelijke wereld.
Eckhart Tolle heeft het in zijn mooie boek over 'De
nieuwe aarde.'
Wat is toch die werkelijke wereld, deze nieuwe
aarde?
Ze verschilt in elk geval totaal van de wereld die jij
nu ziet en die we normaliter met de ogen van het
lichaam waarnemen.
De ogen van het lichaam zijn op vorm gericht. De
bedoeling van vormen herkennen is de
denkbeeldige afscheiding 'werkelijk' maken.
We scheiden ons af van wat we waarnemen:
subject en object.
Dat komt omdat we bij waarneming het ego als
uitgangspunt nemen. En het ego heeft één doel: de
denkbeeldige afscheiding voor ogen houden. En
dat continu!
Dat doet het ego door - het idee van schuld - te
projecteren. Schuld is een idee en niet werkelijk...
In dienst van het ego naar buiten kijken betekent:
focus houden op slechtheid en verschillen zien.
Slechtheid kun je alleen zien als je de eigen - voor
waar aangenomen schuld - naar buiten toe
projecteert.
Het idee van schuld is dus het probleem. En schuld
is een ondraaglijke emotie!
Daar wil je zo snel mogelijk van af. Het ego
adviseert jou om deze schuld op alles en iedereen
te projecteren.
In de hoop het zo kwijt te raken....

Wil je vrede? Vergeving
biedt jou die.

Daarom spelen we hier op aarde het 'zondebokken'
spel: iets of iemand moet schuldig zijn.
Het maakt voor het ego niet uit wie je als schuldig ziet:
jezelf, iets of iemand anders.

Wil je geluk, een kalme
denkgeest, doelgerichtheid
en een gevoel van waarde en
schoonheid dat de wereld
overstijgt?

Maar wat het ego je niet laat weten is wat projecteren
inhoud: wat ik van binnen voor waar hou dat zie ik
buiten mezelf.

Wil je zorg en geborgenheid
en de warmte van een veilige
bescherming, voor altijd?
Wil je een kalmte die niet
kan worden verstoord, een
zachtmoedigheid die nooit
kan worden gekwetst, een
diepe, blijvende troost, en
een rust zo volmaakt dat die
nooit kan worden
geschonden?
Dit alles biedt vergeving jou,
en meer.
Ze fonkelt in je ogen als je
ontwaakt en schenkt je de
vreugde waarmee jij de dag
tegemoet kunt gaan.
Ze legt een kalmerende hand
op je voorhoofd terwijl je
slaapt en rust op je
oogleden zodat je geen
dromen over angst en
slechtheid, kwaadaardigheid
en agressie ziet.
En als je weer ontwaakt,
schenkt ze jou een nieuwe
dag vol geluk en vrede.
Dit alles biedt vergeving jou,
en meer.

Dit buiten jezelf zien en de schuld doen toeschuiven
aan iets of iemand betekent schuld in je denkgeest
vasthouden.
Want in je denkgeest schuilt de locatie van het idee
van schuld, namelijk het ego zelf.
Zolang je naar buiten kijkt, weiger je om naar binnen te
kijken. En blijven we eindeloos oorlog en conflicten
herhalen, door iemand anders schuldig te verklaren.
We houden anderen verantwoordelijk voor ons 'lijden'.
Is er een andere manier om hiernaar te kijken
mogelijk?
Dat is een interessante vraag die je elk moment van de
dag kunt stellen.
Ja zegt Een cursus in wonderen: heb je liefde en de
kracht van vergeving al eens geprobeerd?
Met het ego kijken is met oordelen kijken: een
liefdeloze blik.
Met je hart kijken is met vergevende ogen kijken: een
liefdevolle blik.
Vergeving is hét grote redmiddel vanuit Een cursus in
wonderen.
Oordelen zijn aangeleerd. Vergeving kun je leren.
Oordelen is een oude en pijnlijke gewoonte: het brengt
je niet wat je werkelijk wilt.
Vergeving leren is jezelf een 'nieuwe' gelukkige
gewoonte aanleren: het brengt je alles wat je werkelijk
wenst!
Er zijn maar twee staten van zijn mogelijk: ofwel je
oordeelt óf je vergeeft.
Met als automatisch gevolg: je ervaart conflict danwel
vrede.
Wil jij de wereld met nieuwe ogen bekijken? Dan 'dien'
je met vergevende ogen alles en iedereen te bezien.
Je kunt niet op de oude weg blijven voortgaan. Die
brengt alleen maar conflict in steeds maar weer
herhalende patronen.
Conflicten in het klein: binnen families en op het werk.
Conflicten in het groot: door oorlogen tussen
bevolkingsgroepen.

(Wd1.122.1-2)

Wat nu als je vergeeft?
Dan zie je niets meer zoals het voorheen was....
Je kijkt met ogen vol liefde en ziet in alles liefde.
Sprookje zul je zeggen?

Uit werkboekles 121:

Wedervraag: bevalt de wereld die je ziet?

Titel werkboekles 121:

Vergeving is de sleutel tot
geluk.
Hier is het antwoord op je
zoeken naar vrede. Hier is de
sleutel tot betekenis in een
wereld die zinledig lijkt.
Hier ligt de weg naar
veiligheid te midden van
schijnbare gevaren, die jou
van alle kanten lijken te
bedreigen, en al je hoop
doen wankelen om ooit nog
rust en vrede te vinden.
Hier worden alle vragen
beantwoord; hier staat het
eind van alle onzekerheid
ten langen leste vast.
De niet-vergevingsgezinde
denkgeest ziet geen
vergissingen, alleen zonden.
Hij beziet de wereld met
nietsziende ogen en
schreeuwt het uit als hij zijn
eigen projecties te hoop ziet
lopen tegen zijn erbarmelijke
parodie op het leven.
Hij wil leven, maar wenst
toch dood te zijn. Hij wil
vergeving, maar ziet geen
hoop.
Hij wil ontsnappen, maar kan
zich geen uitweg voorstellen
omdat hij overal het zondige
ziet.
De niet-vergevingsgezinde
denkgeest verkeert in
wanhoop, zonder
vooruitzicht op een
toekomst die iets anders dan
meer wanhoop bieden kan.
Toch beschouwt hij zijn
oordeel over de wereld als
onherroepelijk, en ziet niet in
dat hij zichzelf tot deze
wanhoop veroordeeld heeft.

Zo niet, probeer vergeving eens uit. Je mag zo vaak je
wilt terugkeren naar het spel van oordelen.
Echter zodra je proeft van wat vergeving jou te bieden
heeft, wil je niets anders meer...
De werkelijke wereld is de 'oude' wereld maar nu
bezien met vergevende ogen.
Je ziet nergens meer slechtheid in je medemensen.
Alleen dierbare broeders en zusters.
De kracht van vergeving schuilt hierin dat ze élk geloof
in schuld ongedaan maakt. Zodat jij wederom de
onschuld ervaart die we met elkaar delen.
Hoe?
Zie alles als liefde!
En wat als je (nog) niet alles herkent als liefde in een
'ander' of in jezelf?
Zie dit als de roep om liefde, de roep om hulp, de roep
om liefde van de ander...of van jezelf.
Dit is de vergeven wereld. Dit is de werkelijke wereld.
En jouw verlangen naar innerlijke vrede zorgt ervoor
dat je vergeving als enige taak en functie ervaart.
Vergeving is mijn enige functie. De werkelijke wereld is
het automatische gevolg én cadeau voor iedereen die
vergeving tot leidraad neemt in het leven.
Aan jou deze eenvoudige keuze: oordelen of
vergeven?
Heb je behoefte aan ondersteuning om je deze
gelukkige gewoonte eigen te maken?
Ik help je graag met zelfvergeving.
Dat kan individueel en in alle groepsbijeenkomsten die
ik organiseer:
Nieuw 2-daagse Zomerschool 'Masterclasses: De
Kracht van Vergeving':
in augustus ben je op 2 maandagen (2 en 30 aug)
hartelijk welkom om je te laten onderdompelen in
het helende effect van de Kracht van Vergeving. In
de prachtige zaal en tuin van Centrum Naturaleza te
Roggel (Midden-Limburg) heet ik je hiervoor
hartelijk welkom!
Prima te combineren met een weekendje Limburg
vooraf.
Zie verderop in deze nieuwsbrief voor meer
informatie over deze workshop.
Met een speciaal Zomertarief voor beide dagen, die
ook los gevolgd kunnen worden!

Welkom bij alle activiteiten in deze nieuwsbrief
waar vergeving centraal staat.
Bezoek ook mijn website voor meer info, klik hier.

Hij denkt dat hij niet kan
veranderen, omdat wat hij
ziet getuigt van de juistheid
van zijn oordeel.

Het is tijd voor een nieuwe aarde, de werkelijke
wereld. Die wacht op jouw vergeving...

Hij vraagt niet, omdat hij
denkt te weten. Hij trekt
niets in twijfel, zeker van zijn
gelijk.

- Peter Winteraeken

Vergeving wordt verworven.
Ze is niet eigen aan de
denkgeest, die niet zondigen
kan.
Daar zonde een idee is dat jij
jezelf hebt aangeleerd, moet
vergeving eveneens door
jou worden geleerd, maar
van een andere Leraar dan
jijzelf, die het andere Zelf in
jou vertegenwoordigt.

Ik doe mee.
En jij?

Nieuw! 2-daagse
Zomerschool
'Masterclasses De
Kracht van Vergeving':
ma 2 aug en ma 30 aug
te Roggel.
2 Masterclasses:
De Kracht van
Vergeving!

Via Hem leer je hoe je het
zelf dat jij denkt te hebben
gemaakt kunt vergeven, en
het laten verdwijnen.

Ervaar zachtjes het
liefdevolle recept
tegen elke pijn:
vergeving!

Zo geef jij je denkgeest als
één terug aan Hem die jouw
Zelf is, en nooit kan
zondigen.
(Wd1.121.1,4-6)

Met Peter
Winteraeken
Laat je 2 dagen (of 1
dag) onderdompelen
in een bad van
onvoorwaardelijke
liefde, openheid en zachtheid voor jezelf.

Uit het Tekstboek:

Het bereiken van de
werkelijke wereld:
Zit in stilte en kijk naar de
wereld die je ziet, en zeg
tegen jezelf: ‘De werkelijke
wereld is niet als deze.
Ze heeft geen gebouwen en
er zijn geen straten waarin
mensen alleen en
afgezonderd wandelen.
Er zijn geen winkels waar
mensen een eindeloze lijst
dingen kopen die ze niet
nodig hebben.
Ze wordt niet door kunstlicht
verlicht, en de nacht valt niet
over haar.
Er is geen dag die daagt en
verschemert.
Er is geen verlies.
Niets is daar of het straalt,
en straalt voor eeuwig.
(T13.VII.1)

Ervaar praktisch en direct de enige kracht die werkelijk
is in heel het universum: de liefdevolle kracht van
vergeving!
Tijdens deze 2 dagen maak je kennis met, en verdiep
je bestaande inzichten en ervaringen via, het 'werken'
met Een cursus in wonderen, het Zes Stappen proces
van Choose Again van Diederik Wolsak, The Work of
Byron Katie en de Vragen naar Vrijheid van Linda
Rood.
Allemaal zeer krachtige en liefdevolle ingangen naar
binnen en effectieve vergevingswijzen.
De rode en verbindende draad tijdens deze dagen
is Een cursus in wonderen en hoe deze vergeving ziet.
Dag: 2 maandagen.
Datums: ma 2 en ma 30 aug.
Tijd: 10.00 - 17.00 uur. Vanaf 9.30 welkom op de
koffie/thee.
Locatie: Centrum Naturaleza.
Adres: Nijken 6 te Roggel (Midden-Limburg). Parkeren
achter het gebouw
Deelnamekosten: tegen een speciale Zomerprijs:
€ 130,00 voor beide dagen (normale prijs is
€170,00)
€ 75,00 per dag (normale prijs is € 85,00 tot €
110,00 per dag)
Dat is inclusief werkmateriaal, koffie/thee + iets
lekkers.
Neem svp zelf je eigen lunch mee.
Aantal deelnemers: 20 max en minimaal 8.
Begeleiding: Peter Winteraeken
Meer info? Klik hier.
AANMELDEN

Wo 14 juli + za 28 aug:
Online Cirkel Choose
Again.

Uit werkboekles 23:
Titel werkboekles 23:

Ik kan ontsnappen aan de
wereld die ik zie door
aanvalgedachten op te
geven.

Online Cirkels
Choose Again 2
x per maand:
op zaterdagén

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.

woensdagmiddag!
De Zes Stappen naar vrijheid van Diederik
Wolsak.
Met Peter Winteraeken

Dag: woensdag 14 juli en zaterdag 28 aug.
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 Choose
Again.
Begeleiding: Peter Winteraeken
Meer info + overige datums? Klik hier
AANMELDEN

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.

Wo 14 juli: wekelijkse
woensdagochtend
Online toelichting op de
werkboekles van de
dag....
Online wekelijkse
werkboekles
toelichtingen op
woensdagmorgen.

(Wd1.23.1-2)

Uit het Tekstboek:

Met Peter
Winteraeken

Het bereiken van de
werkelijke wereld:

Kan ik voorbij de
'verschillen' (leren)
kijken die ons
lijken af te
scheiden van
elkaar.....

De wereld die je ziet moet
worden ontkend, want het
zien daarvan gaat ten koste
van een ander soort visie.
Je kunt niet beide werelden
zien, want elk ervan behelst
een ander soort zien, en
hangt af van wat jij koestert.
Je kunt de ene zien omdat je
de andere hebt ontkend.
Beide zijn ze niet waar, maar
elk van beide zal je even
werkelijk toeschijnen als de
mate waarin die jou dierbaar
is.
En toch is hun macht niet
dezelfde, want hun
werkelijke
aantrekkingskracht op jou is
ongelijk.
(T13.VII.2)

Uit werkboekles 31:

Online toelichting
van de dagelijkse werkboekles op woensdag:
via Zoom.
Dag: wekelijks op woensdagmorgen.
Datums: eerstvolgende wo 14 juli, en op elke
woensdagochtend in heel 2021 - (behalve op 21
juli en in augustus).
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 in vrijheid deelnemen wanneer jij maar
wilt.
AANMELDEN

Za 7 aug:
Stiltewandeling +
middagprogramma Een
cursus in wonderen.
Een stiltewandeling in het
schitterende natuurpark
'De Meinweg' met
aansluitend een
middagprogramma met
Een cursus in wonderen.

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

Uit het Tekstboek:

Het bereiken van de
werkelijke wereld:
Jij wilt de wereld die je ziet
niet werkelijk, want ze heeft
jou sinds het begin der
tijden teleurgesteld.
De woningen die je hebt
gebouwd, hebben je nooit
beschutting geboden.
De wegen die je hebt
aangelegd, hebben jou
nergens heengeleid en geen
stad die je gebouwd hebt
heeft de aanslag van de tand
des tijds doorstaan.
Er is niets wat jij hebt
gemaakt wat niet het
merkteken draagt van de
dood.

Met Peter Winteraeken
en Clemens
Dresselaars.
Voor iedereen die de
behoefte aan verstilling
en verdieping voelt....
Neem dan eens deel aan een stiltewandeling. Dit keer
in de prachtige natuur van natuurpark 'De Meinweg'
vlakbij Roermond.
In de ochtend wandelen we samen in stilte, waarna
een uitwisseling over de opgedane ervaringen
plaatsvindt.
In de middag volgt een inspireren Cursus in Wonderen
programma.
Datum: zaterdag 7 aug.
Tijd: 9.00 - 16.00 uur.
9.00 uur start locatie stiltewandeling in de ochtend:
Venhof 2, Herkenbosch.
14.00 uur start locatie middagprogramma met Een
cursus in wonderen: Diepstraat 4, Echt.
Max: 12 deelnemers.
Deelnamekosten: € 10,00 per programmaonderdeel
of € 20,00 voor de hele dag (incl. koffie en thee te Echt,
koffie en thee + evt versnaperingen bij de manege in
Herkenbosch zijn voor eigen rekening).
Begeleiding: Clemens Dresselaars en Peter
Winteraeken
Meer info: klik hier.
AANMELDEN

Vrij 13 aug tm zo 15
aug Een Reis naar je
Hart: Willibrordusabdij
te Doetinchem.
Een driedaagse
Reis naar je
Hart: 'Kijken en
luisteren vanuit
je hart!

Laat het je niet dierbaar zijn,
want het is oud en moe en
klaar om al tot stof weer te
keren nog voor je het goed
en wel hebt gemaakt.

VOLGEBOEKT!
U KUNT ZICH
AANMELDEN
VOOR DE
WACHTLIJST!

Deze smartelijke wereld
heeft niet de macht de
levende wereld ook maar
enigszins te beroeren.
Die macht kun je haar niet
geven, en dus kun je, hoewel
jij je in droefheid van haar
afwendt, er niet de uitweg in
vinden die naar een andere
wereld leidt.
(T13.VII.3)

Uit het Tekstboek:

Het bereiken van de
werkelijke wereld:
De werkelijke wereld heeft
daarentegen de macht jou
zelfs hier te beroeren, want
jij hebt haar lief.
En wat jij met liefde roept zal
tot je komen.
Liefde antwoordt altijd, want
ze is niet in staat een roep
om hulp te negeren, of geen
gehoor te geven aan de
kreten van pijn die tot haar
opstijgen uit elk deel van
deze vreemde wereld die jij
wel gemaakt hebt, maar niet
wilt.
Al wat je nodig hebt om deze
wereld weg te geven in blije
ruil voor wat jij niet hebt
gemaakt, is de
bereidwilligheid te leren dat
degene die jij gemaakt hebt
vals is.
(T13.VII.4)

Uit het Tekstboek:

Het bereiken van de
werkelijke wereld:

Met Peter
Winteraeken en
Nicki van
Heugten
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.
Je leert koersen op je hart: wat zou liefde denken,
voelen, zeggen en doen?
Dag en datum: vrij 13 aug tm zo 15 aug 2021.
Tijd: 13 aug 9.30 welkom en start om 10.00 / einde
15 aug om 16.00 uur.
Locatie: Sint Willibrordabdij, Abdijlaan 1, 7004 JL
Doetinchem.
Deelnamekosten: (= volgeboekt! U kunt zich
aanmelden voor de wachtlijst).
- workshopkosten: € 299,00 (overleg over deze
kosten is mogelijk).
- verblijfkosten:
€ 174,50 (u ontvangt na afloop
een factuur hiervoor).
Begeleiding: Peter Winteraeken en Nicki van
Heugten.
Meer info: klik hier.
AANMELDEN

Nieuw! Vrijdag 3
september:
Introductiedag Een
Reis naar je Hart te
Roggel.
Introductiedag
Een Reis naar
je Hart.
We schotelen
jou deze dag
een proeverij
voor van ons
aanbod tijdens
elke Reis naar je Hart: systemisch werk,
Choose Again, de Zes Stappen naar vrijheid en
Een cursus in wonderen.
Met Peter Winteraeken en Nicki van Heugten

Je hebt je vergist in wat de
wereld is, omdat jij jezelf
verkeerd beoordeeld hebt.
Wat zou je dan vanuit zo’n
verwrongen referentiekader
kunnen zien?
Alle zien begint bij de
waarnemer, die beoordeelt
wat waar is en wat onwaar.
En wat hij onwaar oordeelt,
ziet hij niet.
Jij die de werkelijkheid wilt
beoordelen, kunt die niet
zien, want telkens wanneer
er een oordeel binnensluipt,
is de werkelijkheid je
ontglipt.
Wat uit het hart* is, is ook uit
het oog, want wat genegeerd
wordt, is wel aanwezig, maar
wordt niet herkend.
Christus is er nog steeds,
hoewel je Hem niet kent.
Zijn Wezen is niet op jouw
herkenning aangewezen.

Kom proeven en maak kennis met Een reis naar je
Hart gedurende één dag.
Je kunt zo kennismaken met het inhoudelijk
programma én van onze begeleiding.
Dag: vrijdag 3 september en donderdag 4
november.
Tijd: 9.30 - 16.30 uur.
Locatie 3 september: Centrum Naturaleza, Nijken
6, Roggel (Midden-Limburg).
Locatie 4 november: 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

Za 4 sept: Jaargroep
met ECIW 'Vrijheid
binnen relaties' te Echt.
Jaargroep Een
cursus in
wonderen te
Echt.

Hij leeft in jou in het vredige
heden, en wacht tot jij het
verleden achterlaat en de
wereld binnengaat die Hij
jou vol liefde aanreikt.

Thema:
'vrijheid binnen
relaties'.

(T13.VII.5)

Relaties zijn 'de
snelweg' volgens Een cursus in wonderen, om
je heel snel thuis te brengen bij je Zelf.
In korte tijd kun je heel veel leren binnen de
relaties van je leven.
Wil je weten hoe?
Neem dan deel aan de volgende 3
bijeenkomsten.
Uit het Tekstboek:
Met Peter Winteraeken

Het bereiken van de
werkelijke wereld:
Er is niemand in deze wereld
vol afleidingen die niet van
de andere wereld om hem
heen enkele glimpen
opgevangen heeft.
Maar zolang hij aan die van
hem nog steeds waarde
toekent, zal hij het
schouwen van de andere
wereld ontkennen, waarbij
hij volhoudt dat hij liefheeft
wat hij niet liefheeft,
waardoor hij de door de
liefde aangewezen weg niet
volgt.
Liefde leidt met zoveel
vreugde!

Datum: vervolg op zaterdag 4 sept.
Tijd: 10.00 - 13.00 uur.
Datums overige 2 bijeenkomsten: 16 okt, 4 dec.
Deelnamekosten:
- € 75,00 (voor de resterende 3 bijeenkomsten,
inclusief werkmateriaal, koffie en thee).
- losse deelname is mogelijk: € 25,00 per keer.
Begeleiding: Peter Winteraeken.
Locatie: Diepstraat 4, Echt.
Meer info? Zie website: klik hier
AANMELDEN

Nieuw! Seizoen 2021 2022: Leesgroep Een
cursus in wonderen te
Echt: start di 7 sept!

Wanneer je Hem volgt zul je
je erover verheugen dat je
Zijn gezelschap hebt
gevonden en van Hem de
vreugdevolle thuisreis hebt
geleerd.

Kom tot rust en lees
geïnspireerd samen
in Een cursus in
wonderen!
Leesgroep Een
cursus in wonderen
seizoen 2021 - 2022
te Echt.

Jij wacht alleen op jezelf.
Afzien van deze droevige
wereld en je dwalingen
verruilen voor de vrede van
God is slechts jouw wil.
En Christus zal je steeds de
Wil van God schenken, in de
erkenning dat jij die met
Hem deelt.
(T13.VII.6)

Met Peter Winteraeken
Leesgroep ECIW:
20 bijeenkomsten met start op 7 sept 2021 en
einde op 21 juni 2022.
Dag: tweewekelijks op dinsdagmorgen.
Datums:
Tijd: 10.00 - 12.30 uur.
Locatie: Diepstraat 4 te Echt.
Deelnamekosten: € 320,00 voor de hele serie van
20 bijeenkomsten. Of neem deel op basis van een
10 - strippenkaart á € 160,00, vrij inzetbaar in het
seizoen 2021 - 2022. Één keer proeflezen mogelijk
á € 16,00.
Meer info: klik hier.
AANMELDEN

Uit werkboekles 32:
Titel werkboekles 32:

Ik heb de wereld die ik zie
bedacht.

Nieuw! Seizoen 2021 2022: Online AH-groep
seizoen: start ma 20
sept!
Online AHgroep voor
deelnemers uit
geheel
Nederland én
België!

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;

Nieuw AHseizoen 2021 2022:
Attitudinal Healing (AH) betekent letterlijk 'het
helen van je innerlijke houding' en is gebaseerd
op het werken met de prachtige universele
principes van Dr. Jerry Jampolsky.

wanneer je haar niet meer
wilt, zal ze niet langer voor
jou te zien zijn.

Waarvan 'De kern van ons wezen is liefde' het
1e principe is.

(Wd1.32.1:2-5)

Met Peter Winteraeken
Nieuwe AH-groep seizoen 2021 - 2022: Online
(via Zoom). Serie van 10 maandelijkse
bijeenkomsten.
Start datum: 20 september.
Overige datums: 11 okt, 8 nov, 6 dec, 10 jan, 7
feb, 7 mrt, 4 april, 2 mei en 6 juni.
Tijd: 10.00 - 12.00 uur.
Deelnamekosten: € 100,00 voor de serie van 10
bijeenkomsten. Losse deelname: € 10,00 per keer.
Begeleiding: Peter Winteraeken.
Meer info? Klik hier
AANMELDEN

Za 18 september: Live
Cirkel Choose Again te
Echt.

Uit het Tekstboek:

Het bereiken van de
werkelijke wereld:
Het is Gods Wil dat niets dan
Hijzelf Zijn Zoon raakt, en
dat niets anders hem
genaakt.

Cirkel Choose
Again!
De Zes Stappen
naar vrijheid van
Diederik Wolsak.

Hij is even behoed voor pijn
als God Zelf, die in alles over
hem waakt.
De wereld om hem heen
straalt van liefde omdat God
hem in Hemzelf een plaats
gegeven heeft waar pijn
afwezig is en waar liefde
hem zonder eind en zonder
smet omringt.
Nooit kan er een verstoring
van zijn vrede plaatsvinden.
In volmaakte innerlijke
gezondheid aanschouwt hij
de liefde, want ze is in hem
en overal rondom hem
aanwezig.
Hij moet de wereld van pijn
wel ontkennen zodra hij de
armen van de liefde om zich
heen ziet.
En vanuit deze plaats van
geborgenheid kijkt hij vredig
om zich heen en ziet hij in
dat de wereld één met hem
is.

Met Peter
Winteraeken
Bij een Cirkel Choose Again leer je een krachtig en
effectief Zes Stappenproces kennen, dat je uit elke
verwarring helpt naar meer helderheid en liefde voor
jezelf.
Dag: zaterdag 18 september.
Overige datums: 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 - 2022.
Begeleiding: Peter Winteraeken
Meer info: klik hier.
AANMELDEN

Za 25 september:
Dagworkshop Choose
Again: vergeef en je
bent vrij! In Amersfoort.
Dagworkshop
Choose Again,
de Zes Stappen
naar Vrijheid!

(T13.VII.7)

Uit het Tekstboek:

Het bereiken van de
werkelijke wereld:
De vrede van God gaat
alleen jouw begrip te boven
in het verleden.
Toch is ze hier, en kun jij die
nu begrijpen.
God heeft Zijn Zoon voor
eeuwig lief, en Zijn Zoon
beantwoordt voor eeuwig de
Liefde van zijn Vader.
De werkelijke wereld is de
weg die jou leidt tot de
herinnering van dat ene dat
volkomen waar en volkomen
van jou is.
Want al het andere heb jij
jezelf in de tijd geleend, en
dat zal wegsterven.
Maar dit ene is altijd van jou,
daar het Gods gave is aan
Zijn Zoon.
Jouw ene werkelijkheid werd
je gegeven, en krachtens
haar schiep God jou één met
Hem.
(T13.VII.8)

Uit het Tekstboek:

Het bereiken van de
werkelijke wereld:
Jij woont niet hier, maar in
de eeuwigheid.
Je reist slechts in dromen,
terwijl jij veilig thuis bent.

Leer op één dag
een verdiepend
Zes Stappen
proces naar
vrijheid kennen.
Je transformeert radicaal je kernovertuigingen.
En dit zorgt voor meer helderheid en innerlijke
vrede in jouw leven.
Diederik Wolsak is de grondlegger van dit
buitengewone Zes Stappen proces.
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?
Vergeef en je bent vrij!
Dag en datum: zaterdag 25 september.
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 vrije
plaatsen beschikbaar....)
Begeleiding: Peter Winteraeken
Meer info: klik hier.
AANMELDEN

10 - 12 december:
Kersteditie Een Reis
naar je Hart in het
Birgittinessenklooster te
Weert.

Breng dank aan ieder deel
van jou dat jij geleerd hebt
zich jou te herinneren.

Kersteditie Een
Reis naar je
Hart: Kijken en
luisteren vanuit
je hart!

Zo brengt de Zoon van God
daadwerkelijk dank aan zijn
Vader voor zijn zuiverheid.

VOLGEBOEKT!
U KUNT ZICH
AANMELDEN

(T13.17:6-9)

VOOR DE WACHTLIJST....
Met Peter Winteraeken en Nicki van Heugten
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 wat nu aandacht vraagt én dat waar
jouw hart blij van wordt!
Kortom je leert koersen op je hart: wat zou liefde
denken, voelen, zeggen en doen?
Datums en tijd: vrij 10 tm zo 12 dec 2021.
10 december: 9.30 ontvangst en start om 10.00
uur. 12 december: einde omstreeks 16.00.
Locatie: Birgittinessenklooster, Maasstraat 17 te
Weert.
Investering: (= volgeboekt! U kunt zich
aanmelden voor de wachtlijst).
Workshopkosten: € 299,00 pp.
Verblijfkosten: obv 2-persoonskamer: € 169,00, obv
1-persoonskamer: € 179,00. (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
Meer info: klik hier.
AANMELDEN

Coachingsactiviteiten:
Coaching met en
begeleiding door Peter
Winteraeken: zowel
individueel alsook
groepscoaching.

Heb je behoefte aan:
individuele begeleiding en coaching;

groepscoaching en begeleiding:
ook wandelcoaching voor teams en
individueel in de natuur;
relatie- en gezins begeleiding en coaching;
Online coaching mogelijk via Zoom (en evt
ook via Skype, Facetime, Whatsapp video
of telefonisch).
een (individuele) familieopstelling;
een tafelopstelling;
individuele begeleiding Zes Stappen proces
Choose Again;
individuele begeleiding The Work of Byron
Katie;
individuele begeleiding de Vragen naar
Vrijheid van Linda Rood.
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.

Nieuwe YouTube
filmpjes + nieuwe
Podcast:
Nieuwe serie op YouTube: 'De leraar verschijnt als de
leerling gereed is'.
Een serie waarin ik een 5-tal leraren van Een cursus in
wonderen interview die voor mij van grote betekenis
zijn geweest in mijn ervaringen met de Cursus.
In de eerste aflevering ga ik in gesprek met Willem
Glaudemans, door hem ben ik in het jaar 2000 voor
het eerst in contact gekomen met de Cursus. Klik hier
voor het gesprek.
In de tweede aflevering ga ik in gesprek met Nicolien
Gouwenberg, zij verving Margot Krikhaar bij wie ik in
2010 een jaargroep hebt gevolgd en van grote invloed
is geweest voor mijn begrip van de Cursus (o.a. door
haar drie boeken). Klik hier voor het gesprek.
Verder ga ik in gesprek met Linda Rood, auteur van
het Ja-gevoel over haar nieuwste boek 'van doen naar
zijn'. Klik hier voor het gesprek.
En tot slot, vers van de pers, het gesprek waarvoor ik
door Olette Luitwieler werd uitgenodigd in haar serie
'Zien doet wonderen'. Klik hier voor het gesprek.
Deze aflevering is ook als Podcast te beluiteren op
Spotify. Klik hier voor de podcast.
Wil je automatisch op de hoogte worden gebracht
als nieuwe filmpjes beschikbaar zijn?
Abonneer je dan op mijn YouTube kanaal. Klik hier
om naar mijn kanaal te gaan.
Veel kijk- en luisterplezier!

Liefde vergezelt je,
waar je ook gaat of
staat....:

'Je kunt nooit van je volmaakte
heiligheid (heelheid) worden
beroofd, omdat de Bron daarvan je
vergezelt, waar je ook gaat.
Je kunt nooit lijden, omdat de Bron
van alle vreugde je vergezelt, waar je
ook gaat.
Je kunt nooit alleen zijn, omdat de
Bron van alle leven je vergezelt, waar
je ook gaat.
Niets kan jouw innerlijke vrede
tenietdoen, omdat God je vergezelt,
waar je ook gaat.
(Wd1.41.4)

Liefde vergezelt je, waar je ook gaat
of staat......
Je bent voor eeuwig en altijd thuis in
het hart van God.
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