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Een cursus in wonderen Online en Live:
seizoen 2021 - 2022.
Liefde wacht op een welkom....

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

We volgen de Corona adviezen van de regering.
Alle live bijeenkomsten vinden plaats in ruime locaties
waarbij we de 1,5 m maatregel in acht kunnen nemen.

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

Filmpjes + podcast:
Recente filmpjes en
podcasts met Peter
Winteraeken:
- Nieuw! Aug 2021: in
gesprek met Diederik
Wolsak: over Een cursus in
wonderen + Choose Again.
- Juni 2021: in gesprek met
Olette Luitwieler over les
140 van Een cursus in
wonderen: 'Alleen van de
verlossing kan worden
gezegd dat ze geneest.'
- Mei 2021: in gesprek met
Nicolien Gouwenberg over
Een cursus in wonderen:
thema 'onderwijzen en
leren'.
- Mei 2021: in gesprek met
Willem Glaudemans over
Een cursus in wonderen:
thema 'onderwijzen en
leren'.
- Podcast serie Paula Smit
in gesprek met Peter over
'Wat is ziekte en genezing
volgens....Een cursus in
wonderen?'
Abonneer je op mijn
YouTube kanaal. Klik hier .

Uit werkboekles 189:

Titel werkboekles 189:

Ik voel de Liefde van
God nu in mij.
Er is een licht in jou
dat de wereld niet kan
zien.
En met haar ogen zul
jij dit licht niet
waarnemen, want je
wordt door de wereld
verblind.
Toch heb je ogen om
het te zien.
Het is er om door jou
te worden
aanschouwd.
Het werd niet in jou
geplaatst om voor
jouw blik verborgen
te blijven.
Dit licht is een
weerspiegeling van
de gedachte die we
nu oefenen.
De Liefde van God in
je voelen is de wereld
met nieuwe ogen
zien, stralend van
onschuld, bezield van
hoop en gezegend
met volmaakte
goedheid en liefde.
(Wd1.189.1)

Diverse Live en Online bijeenkomsten staan in deze
nieuwsbrief opgenomen.
Hartelijk welkom!

Liefde wacht op een
welkom:
Liefde wacht op een welkom:
Wat was het fijn deze zomer om als begeleider/facilitator deel te
hebben genomen aan de Zomerweek van Choose Again
Nederland in Tubbergen en afgelopen weekend bij Een Reis
naar je Hart te Doetinchem.
Inspirerend om elkaar weer live te ontmoeten en te begroeten.
En wat een fijne helende dagen waren het!
Ik heb getuige mogen zijn van vele helings- en
transformatieprocessen!
Die automatisch plaatsvonden zodra deelnemers bereid waren
Liefde een warm welkom te heten.
Mensen voelden zich veilig en geborgen. En konden op een
voor hun eigen tijd en tempo het helingsproces een aanvang
laten nemen.
Zoals Een cursus in wonderen zegt: 'Liefde wacht op een
welkom, niet op de tijd..' (T13.VII.9:7).
Dankbaar voor deze zomerperiode waarin het leek alsof deze
verregend was, doch waarin de innerlijke zon altijd schijnt.
Het is fijn om te ontdekken waar je werkelijke thuis is. Je ware
stabiele fundament is gegrondvest in de wetenschap dat jij een
geliefd kind van God bent!
En dat je niets hoeft te doen om liefde te verdienen. Je hebt
alles wat je werkelijk verlangt bij jouw schepping gekregen:
stabiele innerlijke vrede en volmaakt geluk. Wat zou je meer
kunnen wensen dan dit? En dat heb je gekregen voor altijd en
voor niets bij jouw schepping.
Als we dit niet voortdurend ervaren geloven we het uitgangspunt
niet: dat jij en ik - wij allen - geliefde kinderen zijn van een
liefdevolle Schepper.
Dan geloven we een verhaaltje over onszelf of over iemand
anders. Niet meer, niet minder....
Je kunt verhaaltjes wel geloven maar ze nooit waar maken!
Gelukkig maar!
Een cursus in wonderen zegt het zo: 'Jouw waarde wordt
bepaald door God' (T4.1.7:2).
En dat is maar goed ook. We zijn en blijven onveranderlijke en
onveranderbare liefde!
Zodra jij je dit realiseert ben je thuis in het Hart van God zelf.
Je bént altijd thuis in het Hart van God, alleen heb je nu de
realisatie, de ervaring ervan.
Zolang je dit niet (blijvend) ervaart, schuilen er niet-vergevende
gedachten in jouw denkgeest.
Dan ben je niet fout of schuldig, je vergist je alleen dan.
Je vergist je over jouw identiteit. Je dénkt dat je iets anders
bent.
En gelukkig kun jij je identiteit niet ongedaan maken, die staat
vast: 'Jouw waarde wordt bepaald door God.'
Onze taak en ons huiswerk is het om, keer op keer weer, al
onze vergissingen te herkennen én te vergeven:
'Vergeving is het middel waardoor we ons weer zullen
herinneren' zegt Een cursus in wonderen in het voorwoord.
Dus je komt weer thuis in het hart bij jezelf als je....vergeeft.
Als je niet-vergeeft, oordeel je.
En dan stel jij je gegarandeerde thuiskomst een tijdje uit. Niet
meer, niet minder...
Wil je nog wachten?
Of wil je eindelijk thuiskomen?
Bij jezelf?
Nu?
Beproef dan zelf ‘De helende Kracht van Vergeving’ op
maandag 30 augustus in samenwerking met Linda Rood. Zie
verderop in deze nieuwsbrief.
Maar eerst: wat is vergeving?
Ook hier biedt Een cursus in wonderen uitkomst:
‘Een niet vergevende gedachte is er een die een oordeel velt dat
ze niet in twijfel trekt, ook al is het niet waar.
Vergeving daarentegen is stil en doet in alle rust niets.
Ze schendt geen enkel aspect van de werkelijkheid, en probeert
die evenmin te verdraaien tot een verschijningsvorm die haar
aanstaat.
Ze kijkt alleen, en wacht en oordeelt niet.
Wie niet wil vergeven, moet wel oordelen, want hij moet zijn
onvermogen om te vergeven rechtvaardigen.

Vervolg werkboekles 189:

Maar wie zichzelf vergeven wil, moet leren de werkelijkheid te
verwelkomen precies zoals die is.’
Tot zover Een cursus in wonderen.

Wie zou in zo’n
wereld angst kunnen
voelen?

Het gaat dus om het vergeven van jezelf.
Je vergeeft jezelf alle oordelen die jij over jezelf hebt geveld. Zo
heel je.

Ze verwelkomt jou,
verheugt zich dat jij
gekomen bent, en
zingt jouw lof terwijl
ze je behoedt voor
elke vorm van gevaar
en pijn.

Deze oordelen zijn kernovertuigingen die jij jezelf op jonge
leeftijd eigen hebt gemaakt, ook al zijn ze niet waar.
Sindsdien zijn het programmeringen geworden die jouw leven
bepalen.

Ze biedt jou een warm
en vriendelijk thuis
waar je een poosje
kunt verblijven.

Waarom niet?
Ze bezorgen je van alles - behalve - stabiele vrede en geluk!

Ze zegent jou de hele
dag door en waakt
gedurende de nacht
als een stille bewaker
van jouw heilige
slaap.
Ze ziet verlossing in
je en beschermt het
licht in jou waar ze
haar eigen licht in
ziet.
Ze biedt jou haar
bloemen en haar
sneeuw, in
dankbaarheid voor
jouw welwillendheid.

Deze programma’s ‘runnen the show’ in jouw leven.
Maar ze zijn niet waar!

Je ervaart onrust, in welke vorm dan ook.
En dat is hét teken - het alarmsignaal - dat je iets over jezelf
gelooft wat niet waar is.
Hoe kom ik hierachter?
Stel eenvoudig de vraag: hoe voel ik me nu?
Rust of onrust?
En bij elke vorm van onrust is het tijd om aan de slag te gaan:
time to forgive!
Bv gedachten/overtuigingen zoals:
- Ik ben niet goed genoeg.
- Ik doe er niet toe.
- Ik sta er alleen voor.
- Het is allemaal mijn schuld.
- Ik mag er niet zijn.
- Ik ben het niet waard.
- Ik ben niet om van te houden.
- …………......vul hier je eigen overtuiging in.
Wie zou je zijn als je deze gedachten niet meer zou kunnen
geloven?

(Wd1.189.2)

Hoe zou je dan leven? Wat zou je dan voelen?

Vervolg werkboekles 189:

Dit is de wereld die
door de Liefde van
God wordt
geopenbaard.
Ze verschilt zo van de
wereld die jij ziet door
ogen die verduisterd
zijn door
boosaardigheid en
angst, dat de een de
ander logenstraft.
Slechts één kan er
überhaupt worden
waargenomen. De
ander is totaal zonder
betekenis.
Een wereld waarin
vergeving alles
beschijnt, en vrede
iedereen haar milde
licht schenkt, is
ondenkbaar voor hen
die een wereld van
haat zien die uit
aanval voortkomt,
klaar om wraak te
nemen, te moorden
en te vernietigen.
(Wd1.189.3)

Vergeving is dus niet nodig voor de waarheid. In waarheid valt
er dus niets te vergeven.
Vergeving is alleen nodig voor alle onwaarheid die jij over jezelf
bent gaan geloven. En nog steeds van tijd tot tijd gelooft....
Vergeving zorgt er voor dat deze gedachtewolken in je
denkgeest oplossen.
Zodat je innerlijke licht - nu vrij van beperkingen - vrijuit kan
schijnen.
Vergeving zorgt er voor dat je weer innerlijke vrede gaat
ervaren.
En is dat niet wat je werkelijk wilt?
Of toch liever de speeltjes van de wereld. En dat mag hoor....
Herinner jij je nog: Liefde wacht op een welkom.....
Vergeving is dus nodig zolang je in illusies gelooft.
Vergeving is niet zweverig, maar uiterst praktisch.
Je vergeeft uit liefde voor jezelf!
Je bent van harte welkom om dit samen met ons in het nieuwe
seizoen 2021 - 2022 met Een cursus in wonderen te
ontdekken.
Waarin we ons keer op keer herinneren dat alleen vergeving hét
grote leermiddel is.
Het is hét leermiddel aangereikt vanuit Een cursus in wonderen.
Waarom?
Omdat vergeving de weerspiegeling is van Gods Liefde hier op
aarde.
Je kunt een perfecte spiegel worden door Gods Liefde hier te
weerspiegelen.
Je hoeft alleen de spiegel schoon te houden. Gods Liefde zal
ervan zelf op stralen.
Vergeving maakt de spiegel schoon.

Welkom bij alle activiteiten in deze nieuwsbrief!
Ik sta je ook dit jaar graag bij in het vergeven en helen van
jezelf.
Dat kan individueel en tijdens alle groepsbijeenkomsten live
en online die ik in het nieuwe seizoen 2021 - 2022 aanbied:
Vervolg werkboekles 189:

Toch is de wereld van
de haat even
onzichtbaar en
ondenkbaar voor hen
die Gods Liefde in
zich voelen.
Hun wereld
weerspiegelt de rust
en vrede die in hen
straalt, de
zachtmoedigheid en
onschuld die ze om
zich heen zien, de
vreugde waarmee ze
naar buiten kijken
vanuit de oneindige
bronnen van vreugde
binnenin.
Wat ze in zich hebben
gevoeld dat
aanschouwen ze, en
ze zien overal de
onbetwistbare
weerspiegeling
daarvan.
(Wd1.189.4)

Vervolg werkboekles 189:

Wat zou jij willen
zien?
De keuze is aan jou.
Maar leer deze wet
van het zien en laat je
denkgeest die niet
vergeten: je zult
datgene buiten je zien
wat je vanbinnen
voelt.

Hartelijk welkom!
- Peter Winteraeken
Bezoek ook mijn website voor meer info, klik hier.

Za 28 aug: Online Cirkel
Choose Again.
Online Cirkels Choose
Again 2 x per maand:
op zaterdagén woensdagmiddag!
De Zes Stappen naar
vrijheid van Diederik
Wolsak:
zie voor meer info het
recente interview dat ik
onlangs had met
Diederik hierover
en over Een cursus in wonderen.
Met Peter Winteraeken
Dag: zaterdag 28 aug en woensdag 8 sept.
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

Ma 30 aug: Nieuw
'Masterclass De Kracht van
Vergeving' te Roggel.
Masterclass: De Kracht
van Vergeving!

Als haat een plek
vindt in je hart, zul je
een beangstigende
wereld zien, die de
dood wreed in zijn
scherpgepunte,
knokige vingers
houdt.
Als je de Liefde van
God in je voelt, zul je
op een wereld van
genade en liefde
uitkijken.
(Wd1.189.5)

Vervolg werkboekles 189:

Vandaag gaan we aan
illusies voorbij
wanneer we proberen
te komen tot wat waar
is in ons, en wij
daarvan de
alomvattende
tederheid voelen, de
Liefde die weet dat wij
even volmaakt zijn als
zijzelf, en het zicht dat
het geschenk aan ons
is van die Liefde.
Vandaag leren wij de
weg.
Hij is even veilig als
de Liefde zelf
waarheen hij ons
voert.
Want de eenvoud
daarvan vermijdt de
valstrikken die de
dwaze kronkels van
de
schijnredeneringen
van de wereld alleen
maar helpen
verbergen.

Ervaar zelf de helende
Kracht van Vergeving!
Met Peter Winteraeken
en Linda Rood!
Laat je onderdompelen in
een bad van
onvoorwaardelijke liefde,
openheid en zachtheid voor
jezelf.
Ervaar praktisch en direct de
enige kracht die werkelijk is
in heel het universum: de liefdevolle helende kracht van
vergeving!
Tijdens deze dag ervaar je de helende kracht van vergeving
volgens Een cursus in wonderen: met een praktische toepassing
van The Work of Byron Katie en de Vragen naar Vrijheid van
Linda Rood.
Linda Rood is zelf aanwezig deze dag en presenteert haar
liefdevolle, doch krachtige Vragen naar Vrijheid.
Dit is een unieke kans om haar in het Zuiden van het land live te
ontmoeten!
Mis het niet.....en heb een 'Meet en Greet' met haar.
Datum: maandag 30 augustus.
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: € 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. Er is nog een
beperkt aantal plaatsen vrij....
Begeleiding: Peter Winteraeken en Linda Rood.
Meer info? Klik hier.
AANMELDEN

Wo 1 sept: vervolg
wekelijkse Online
toelichting op de
werkboekles van de dag....
Vervolg van de wekelijkse
Online toelichting op de
werkboekles van de dag:
elke woensdagmorgen!

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

Vervolg werkboekles 189:
Met Peter Winteraeken

Doe eenvoudig dit:
wees stil en leg alle
gedachten terzijde
over wat jij bent en
wat God is, alle
ideeën die je hebt
geleerd ten aanzien
van de wereld, alle
beelden die je hebt
van jezelf.
Maak je denkgeest
leeg van alles
waarvan hij denkt dat
het waar of onwaar,
goed of slecht is, van
iedere gedachte die
hij waardevol acht en
van alle ideeën
waarvoor hij zich
schaamt.
Houd vast aan niets.
Breng geen enkele
gedachte met je mee
die het verleden je
heeft geleerd, en geen
enkele overtuiging die
je vroeger ooit aan
wat ook hebt
ontleend.

Hanteer praktisch dé visie
vanuit Een cursus in
wonderen: alles is liefde of
een roep om liefde!
Online toelichting van de
dagelijkse werkboekles op
woensdag: via Zoom.
Dag: wekelijks op
woensdagmorgen.
Datums: herstart op wo 1 september. Vervolgens elke
woensdagochtend tm wo 29 dec 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 in vrijheid deelnemen
wanneer jij maar wilt.
AANMELDEN

Vrij 3 sept: Nieuw!
Eendaagse Reis naar je
Hart te Roggel.
Eendaagse Reis naar je
Hart.
Proef zelf gedurende
één dag van de
krachtige combinatie
van:
- familie opstellingen,
- Choose Again - de Zes
Stappen naar vrijheid!
- en Een cursus in
wonderen.

Vergeet deze wereld,
vergeet deze cursus,
en kom met volkomen
lege handen tot jouw
God.
(Wd1.189.7)

Met Peter Winteraeken en Nicki van Heugten

Vervolg werkboekles 189:

Is Hij het niet die de
weg naar jou kent?
Jij hoeft de weg naar
Hem niet te kennen.
Jouw aandeel bestaat
eenvoudig hierin dat
je alle belemmeringen
die jij tussen de Zoon
en God de Vader hebt
geplaatst, rustig en
voor eeuwig laat
wegnemen.
God zal Zijn deel
doen, als vreugdevol
en onmiddellijk
antwoord hierop.
Vraag en ontvang.
Maar stel geen eisen,
en wijs God ook niet
de weg waarlangs Hij
jou zou moeten
verschijnen.

Reis met ons mee gedurende één dag en kom tot rust in je
binnenste: bij en in je hart.
Ervaar de kracht van de combinatie van Een cursus in
wonderen, familieopstellingen en het Zes Stappenproces
van Choose Again.
Voor iedereen die al eerder heeft deelgenomen en iedereen
die toe is aan een dagworkshop Reis naar je Hart.
Verderop in deze nieuwsbrief meer info over de 3-daagse
Reis naar je Hart in het nieuwe seizoen 2022.
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.

De manier om Hem te
bereiken is eenvoudig
Hem te laten zijn.
Want op die manier
wordt ook jouw
werkelijkheid
verkondigd.
(Wd1.189.8)

Thema: 'vrijheid binnen
relaties'.

Ofwel je ontmoet jezelf binnen relaties met harmonie en
onschuld tot gevolg.
Ofwel je projecteert schuld binnen relaties met een
hoop gedoe, conflicten en onrust tot gevolg.

Vervolg werkboekles 189:

En dus kiezen we
vandaag niet de weg
waarlangs wij tot Hem
gaan.
Maar we kiezen er wel
voor Hem te laten
komen.
En met deze keuze
rusten we.
En in ons kalme hart
en onze open
denkgeest zal Zijn
Liefde zich vanzelf
een weg banen.
Wat niet ontkend is, is
zeker daar, mits het
waar is, en kan zeker
worden bereikt.
God kent Zijn Zoon en
kent de weg naar
hem.

Relaties zijn 'de snelweg' volgens Een cursus in
wonderen, om heel snel en heel veel over jezelf te
leren.
Wil je weten hoe?
Neem dan deel aan de volgende 3 bijeenkomsten.
Met Peter Winteraeken
Datum: vervolg op zaterdag 4 sept.
Tijd: 10.00 - 13.00 uur.
Datums 2021: 4 sept, 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

Zo 5 sept: Diederik Wolsak
Live en Online lezing MIC
Doorn.
Zo 5 sept MIC-lezing te
Doorn: Diederik Wolsak
live en online via Zoom.

Hij heeft Zijn Zoon
niet nodig om Hem te
wijzen hoe Hij Zijn
weg vinden moet.
Door iedere geopende
deur schijnt Zijn
Liefde, vanuit haar
huis in het innerlijk,
naar buiten, en
verlicht de wereld in
onschuld.
(Wd1.189.9)

Ervaar de kracht van de
Zes Stappen naar Vrijheid
direct via de grondlegger
van Choose Again!
Blij en verheugd dat
Diederik Wolsak dit jaar en wellicht voor de
allerlaatste keer - naar Nederland komt voor zijn inspirerende
lezing bij het contactpunt voor Cursus in Wonderen studenten
(MIC) in hotel Zonheuvel te Doorn.
Van 14.00 - 15.30 uur kun je zijn inspiratie rechstreeks ervaren.
De Live toegangsplaatsen zijn beperkt: binnenkort worden deze
vrijgegeven!
Via Zoom: onbeperkt!
Meer info + aanmelden klik hier.

Vervolg werkboekles 189:

Zie ter inspiratie hier alvast het interview dat ik afgelopen week
met Diederik had.

Vader, wij kennen de
weg naar U niet.
Maar we hebben
geroepen en U heeft
ons geantwoord.
We zullen geen
hindernissen
opwerpen.
De wegen der
verlossing zijn niet de
onze, want ze
behoren U toe.

Di 7 sept: Start nieuw
leesseizoen 2021 - 2022
met Een cursus in
wonderen te Echt.
Verdiepend en
inspirerend samen
lezen in Een cursus in
wonderen!

En we wenden ons tot
U om die te vinden.
Onze handen zijn
open om Uw gaven te
ontvangen.
We hebben geen
gedachten die we los
van U denken, en
koesteren geen
overtuigingen over
wat we zijn of Wie ons
geschapen heeft.
Uw weg is het die wij
willen vinden en
volgen.
En we vragen louter
dat Uw Wil, die ook de
onze is, geschiede in
ons en in de wereld,
opdat zij nu een deel
van de Hemel wordt.
Amen.

Leesgroep Een cursus in
wonderen seizoen 2021 2022 te Echt.

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.
- € 160,00 op basis van een 10 - strippenkaart. Vrij
inzetbaar in het seizoen 2021 - 2022.
Één keer proeflezen mogelijk á € 16,00.
Meer info: klik hier.
AANMELDEN

(T13.VII.6)

Za 18 september: Live
Cirkel Choose Again te
Echt.
Cirkel Choose Again!
De Zes Stappen naar
vrijheid van Diederik
Wolsak:

Uit werkboekles 190:
Titel werkboekles 190:

Ik kies de vreugde
van God in plaats van
pijn.
Het zijn alleen jouw
gedachten die je pijn
bezorgen.
Niets buiten je
denkgeest kan jou op
enigerlei wijze
schaden of
verwonden.
Er is geen oorzaak
buiten jezelf die op je
neer kan komen en
bedruktheid kan
brengen.
Niemand anders dan
jij beïnvloedt jou.
Er is niets ter wereld
dat de macht heeft
jou ziek, bedroefd,
zwak of fragiel te
maken.

zie ook het recente
interview dat ik onlangs
had met Diederik
hierover en over Een cursus in wonderen.
Een effectief vergevingsproces dat je uit elke onvrede naar
meer vrede helpt.
Met Peter Winteraeken
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.
- met korting deelnemen op basis van een 5 strippenkaart á €
115,00 of een 10-strippenkaart á € 225,00 ( = incl. 1 x gratis
deelname!) voor inzet in het seizoen 2021 - 2022.
Begeleiding: Peter Winteraeken
Meer info: klik hier.
AANMELDEN

Ma 20 sept: start nieuw
Seizoen 2021 - 2022 AHgroep Online.
Online AH-groep
voor deelnemers
uit geheel
Nederland én
België!

Maar jij bent het die
de macht heeft alle
dingen die je ziet de
baas te zijn door
eenvoudig te
herkennen wat jij
bent.
Wanneer jij ziet dat ze
onschadelijk zijn,
zullen ze jouw heilige
wil als de hunne
aanvaarden.
En wat als
beangstigend werd
gezien, wordt nu een
bron van onschuld en
heiligheid.
(Wd1.190.5)

Neem deel aan deze uiterst praktische en
laagdrempelige AH-groep in het seizoen 2021 - 2022:
Heel je innerlijke houding, bevrijd je van angst en leef
in innerlijke vrede. Laat de kracht van de prachtige
universele principes van Dr. Jerry Jampolsky in jou
dagelijks doorwerken en wees een baken van licht:
Principe nr. 1. 'De kern van ons wezen is liefde'
Principe nr. 2. 'Gezondheid in innerlijke vrede. Genezen
is angst laten varen.'
Met Peter Winteraeken
Nieuwe AH-groep seizoen 2021 - 2022: Online (via
Zoom). Serie van 10 maandelijkse bijeenkomsten.
Start datum: maandag 20 september.
Overige datums: maandag 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

Vervolg werkboekles 190:

Mijn heilige broeder,
denk eens een
moment hieraan: de
wereld die jij ziet doet
niets.

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

Ze heeft absoluut
geen gevolgen.
Ze is slechts de
weergave van jouw
gedachten.
En ze zal volkomen
veranderen zodra jij
besluit je denken te
veranderen en jij de
vreugde van God
kiest als wat jij
werkelijk verlangt.
Jouw Zelf straalt in
deze heilige vreugde,
voor eeuwig en altijd
onveranderd,
onveranderlijk,
onveranderbaar.
En zou jij een klein
hoekje van je
denkgeest zijn eigen
erfgoed ontzeggen,
en het behouden als
hospitaal voor pijn,
een verziekte plaats
waar levende wezens
uiteindelijk moeten
heengaan om te
sterven?
(Wd1.190.6)

Vervolg werkboekles 190:

De wereld lijkt je
misschien pijn te
bezorgen.

Leer op één dag een
verdiepend Zes Stappen
proces naar vrijheid
kennen.
Je transformeert radicaal je kernovertuigingen. Voor meer
helderheid en innerlijke vrede in jouw leven.
Diederik Wolsak is de grondlegger van dit buitengewone
effectieve Zes Stappen proces:
zie ook het recente interview dat ik onlangs had met Diederik
hierover en over Een cursus in wonderen.
Met: Peter Winteraeken
Thema: 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 (= volgeboekt, u kunt zich
aanmelden voor de wachtlijst)
Begeleiding: Peter Winteraeken
Meer info: klik hier.
AANMELDEN

Za 2 okt: Stiltewandeling +
middagprogramma Een
cursus in wonderen.
Een stiltewandeling in het
schitterende natuurpark 'De
Meinweg' met aansluitend een
middagprogramma met Een
cursus in wonderen.

En toch heeft de
wereld, zelf
oorzaakloos, niet de
macht te veroorzaken.

Met Peter Winteraeken en
Clemens Dresselaars.

Zelf een gevolg, kan
ze geen gevolgen
hebben.
Zelf een illusie, is ze
wat jij wenst.
Jouw ijdele wensen
tonen zich in haar
pijnen.
Jouw vreemde
verlangens bezorgen
haar boze dromen.
Jouw
doodsgedachten
omhullen haar met
angst, maar in jouw
milde vergeving lééft
ze.
(Wd1.190.7)

Vervolg werkboekles 190:

Hier zul je inzien dat
er geen pijn is.
Hier behoort de
vreugde van God jou
toe.
Dit is de dag waarop
het jou gegeven is de
les te begrijpen die
heel de kracht van de
verlossing bevat.
Het is deze: pijn is
illusie, vreugde
werkelijkheid.

Proef in de ochtend de stilte in
de natuur en in de middag de
stilte in je hart!
Zowel fysieke beweging als
innerlijke beweging staan deze
dag centraal. We proeven van stilte in de prachtige natuur. En in
de middag dalen we af van hoofd naar hart. We ontdekken dat
het mogelijk is en hoe fijn het is om innerlijke rust te ervaren, bij
wat er ook maar buiten en binnen ons gebeurt. Vandaag zijn we
wederom te gast in de prachtige natuur van natuurpark 'De
Meinweg' vlakbij Roermond.
In de ochtend: een stiltewandeling. Met na afloop gelegenheid
om over opgedane ervaringen uit te wisselen.
In de middag: inspiratie vanuit Een Cursus in Wonderen.
Datum: zaterdag 2 oktober.
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

10 - 12 december:
Kersteditie Een Reis naar
je Hart in het
Birgittinessenklooster te
Weert.
Kersteditie Een Reis
naar je Hart: Kijken en
luisteren vanuit je hart!

Pijn is niets dan
slaap, vreugde is
ontwaken.

VOLGEBOEKT! U
KUNT ZICH
AANMELDEN VOOR DE
WACHTLIJST....

Pijn is bedrog, alleen
vreugde is waarheid.
(Wd1.190.10)

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?
Vervolg werkboekles 190:

En zo maken we
opnieuw de enige
keuze die ooit kan
worden gemaakt:
we kiezen tussen
illusies en waarheid,
tussen pijn en
vreugde, tussen hel
en Hemel.
Laat onze
dankbaarheid jegens
onze Leraar ons hart
vervullen, nu we vrij
zijn onze vreugde te
kiezen in plaats van
pijn, onze heiligheid
in plaats van zonde,
de vrede van God in
plaats van strijd, en
het licht van de Hemel
in plaats van de
duisternis van de
wereld.

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 1persoonskamer: € 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

Wo 20 april tm vrij 22 april
2022 Een Reis naar je Hart:
Birgittinessen klooster te
Weert.
Een driedaagse Reis naar
je Hart: 'Kijken en
luisteren vanuit je hart!

(Wd1.190.11)

De 1e Reis naar je Hart in
het nieuwe jaar 2022!
Wees er snel bij
aangezien deze reizen erg
populair zijn en snel
volgeboekt zijn.
Aanmelden kan nu al....

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: woensdag 20 april tm vrijdag 22 april 2022.
Tijd: 20 april 9.30 welkom en start om 10.00 / einde 22 april
om 16.00 uur.
Locatie: Birgittinessen klooster te Weert,
Deelnamekosten 2022:
- workshopkosten: € 325,00.
- verblijfkosten 1-persoonskamer: € 186,00 (contant of per
pin in het klooster zelf te voldoen).
- verblijfkosten 2-persoonskamer: € 161,00 (contant of per
pin in het klooster zelf te voldoen).
Begeleiding: Peter Winteraeken en Nicki van Heugten.
Meer info: klik hier.
AANMELDEN

2022: Programma Een Reis
naar je Hart + Verdiepings
Reis naar je Hart....
Ook in het jaar 2022 gaan
we weer samen op Reis
naar je Hart.
Want je bent nergens thuis
als je de liefde van je leven
niet hebt ontmoet:
Jij bent het op wie je
gewacht hebt!
Kom thuis waar je voor
altijd bent: geliefd en
welkom.
Thuis is waar je hart is...
Home is where the heart
is....
Vooralsnog staan twee 3-daagse Reizen gepland:
Datums 2022: woensdag 20 tm vrijdag 22 april en van vrijdag
16 tm zondag 18 december.
Tijd: start op vrijdag om 10.00 uur en eindigt zondag om 16.00
uur.
Locatie: Beiden in het klooster van de zusters Birgittinessen te
Weert.
Adres: Maasstraat 17, Weert.
Workshopkosten: € 325,00.
Verblijfkosten: deze zijn contant of per pin in het klooster te
betalen.
€ 161,00 obv een 2-persoonskamer.
€ 186,00 obv een 1-persoonskamer.
Begeleiding: Peter Winteraeken en Nicki van Heugten.
Meer info: klik hier.
AANMELDEN
Verdiepings Reis naar je Hart 2022:
Ook is er het voornemen om in 2022 een Verdiepings Reis naar
je Hart te maken.
De datum + locatie hiervoor wordt op een later tijdstip bekend
gemaakt. Hou de website maar in de gaten.
Tijdens elke Reis naar je Hart 'werken' we met Een cursus in
wonderen, familie- en systeemopstellingen en Choose Again, de
Zes Stappen naar Vrijheid!

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.

Choose Again Nederland:
activiteiten seizoen 2021 2022.
Choose Again Nederland
biedt alles op het gebied
van de Zes Stappen naar
Vrijjheid aan van Diederik
Wolsak binnen Nederland:
Cirkels Choose Again;
Dagworkshops
Choose Again;
Meerdaagse
Workshops:
weekends,
midweeks en weken
Choose Again;
De Choose Again
Opleiding tot
factilitator Choose
Again.
Diverse goed opgeleide en wel getrainde facilitators/opleiders
Choose Again staan je hierin door heel het land bij. Sommigen
zijn nog opgeleid door Diederik zelf, waarvan ik er eentje ben.
En ik ben blij en verheugd om mijn steentje bij te dragen bij het
opleiden van nieuwe facilitators Choose Again.
Heb je interesse om deel te nemen aan Choose Again
activiteiten? Of wil je zelf opgeleid worden tot facilitator Choose
Again?
Zie hier voor meer info de website van Choose Again
Nederland.
En kijk verderop in deze nieuwsbrief voor Choose Again
activiteiten die ik faciliteer.
Ps, Choose Again komt ook altijd aan bod bij elke Reis naar je
Hart, die ik meermaals samen met collega Nicki van Heugten
jaarlijks begeleid.
Zie verderop in deze nieuwsbrief.

Wie zou je zijn zonder je
verhaal?:

'Doe eenvoudig dit:
wees stil en leg alle gedachten terzijde
over wat jij bent en wat God is,
alle ideeën die je hebt geleerd ten aanzien
van de wereld, alle beelden die je hebt van
jezelf.
Maak je denkgeest leeg van alles waarvan
hij denkt dat het waar of onwaar, goed of
slecht is,
van iedere gedachte die hij waardevol acht
en van alle ideeën waarvoor hij zich
schaamt.
Houd vast aan niets.
Breng geen enkele gedachte met je mee
die het verleden je heeft geleerd,
en geen enkele overtuiging die je vroeger
ooit aan wat ook hebt ontleend.
Vergeet deze wereld, vergeet deze cursus,
en kom met volkomen lege handen tot
jouw God.
(Wd1.189.7)
Je bent voor eeuwig en altijd thuis in het
hart van God zelf.
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