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Een cursus in wonderen Online en Live:
seizoen 2021 - 2022.
De werkelijke wereld (leren) zien gaat hand in
hand met Onvoorwaardelijke Liefde!
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

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:
Nieuwe + recente filmpjes met
Peter Winteraeken:
- Nieuw! Nov 2021: in gesprek met
Neda Boin over Een cursus in
wonderen. Thema: wij zijn leerlingen
en leraren voor elkaar.

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

Het zien van de werkelijke
wereld: Onvoorwaardelijke
Liefde in de Praktijk:
Hoe pas je Een cursus in wonderen toe in het leven van
alledag?
'Je hebt geen idee van de geweldige bevrijding en de
diepe vrede die ontstaan wanneer jij jezelf en je broeders
totaal zonder oordeel tegemoet treedt.' (T3.VI.3:1)

- Nieuw! Okt 2021: in gesprek met
Linda Rood en Paula Smit over
onze nieuwe Retraite
Onvoorwaardelijke Liefde in de
Praktijk - Retraite
voorbeschouwing. Zie ook hiernaast
voor meer info over deze retraite.

Vaak hoor ik mensen zeggen: 'Ja dat zijn mooie woorden en
mooie teksten in Een cursus in wonderen, maar wat te doen
als het leven anders loopt dan verwacht?' Juist dan is er Een
cursus in wonderen.

- Nieuw! Sept 2021: in gesprek met
Koos Janson over Een cursus in
wonderen. Thema: onderwijzen en
leren.

'Life is what happens,while you are making other plans.'

- 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'.
Abonneer je op mijn YouTube
kanaal. Klik hier .

Uit werkboekles 189:

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.
Het idee voor vandaag
introduceert de gedachte dat
je niet gevangen zit in de
wereld die jij ziet, omdat de
oorzaak ervan kan worden
veranderd.
Deze verandering vereist
eerst dat de oorzaak
herkend en daarna
losgelaten wordt, zodat die
kan worden vervangen.
(Wd1.23.1,2,5:1-2)

Het leven gaat altijd anders dan verwacht!
John Lennon verwoordt het treffend in zijn bekende uitspraak:

De kunst is dus meegaan met veranderingen.
En de veranderingen lijken in deze tijd in sneltreinvaart op ons
af te komen. Hoe ga jij daarmee om?
Ik heb het geluk gehad dat ik in het afgelopen half jaar een
aantal bevriende Cursus in Wonderen leraren heb kunnen
interviewen: oa Willem Glaudemans, Nicolien Gouwenberg,
Diederik Wolsak, Koos Janson en Neda Boin. Zelf werd ik ook
nog geïnterviewd door Olette Luitwieler.
Al deze interviews tref je in de linkerkolom aan. En allemaal
met bijzondere aandacht voor de praktische toepassing van
Een cursus in wonderen. Zoals Koos Janson zegt in zijn
eerdere boek 'Het leven is Een cursus in wonderen'.
En dit is niet zomaar een titel van een overigens prachtig
boekwerkje! Nee, het leven is ons klaslokaal waarin we veel
kunnen leren. Wat heb ik dan te leren, zou jij jezelf kunnen
afvragen? Wel, zegt Een cursus in wonderen: wil je angst of
liefde leren?
Een cursus in wonderen leert mij niets bij, wél af.
Deze praktische cursus leert mij alles af wat pijn doet: en dat is
het spel van oordelen. Door te (blijven) oordelen houd ik de
denkbeeldige afscheiding in stand. En dit is het enige
probleem dat mij pijn doet: afscheiding. Het is ook nog eens
een niet bestaand probleem. Want in waarheid is eenheid alles
wat er is. Liefde is eenheid, eenheid is liefde.
Hoe ervaar ik deze staat van zijn - die liefde heet - weer?
Eigenlijk switchen we voortdurend heen en weer tussen angst
en liefde. Herken jij dat bij jezelf?
Angst hoort bij het niet werkelijke probleem van afscheiding.
Liefde hoort bij de werkelijkheid die eenheid is.
Een cursus in wonderen biedt een spirituele leerweg aan om te
ontwaken uit de droom van afscheiding.
Dat doet de Cursus door vele inzichten te geven over hoe het
ego (de afgescheiden staat van zijn die angst heet) werkt.
Zodat het ego en zijn hele trucendoos wordt doorzien.
Naast vele diepgaande inzichten biedt Een cursus in wonderen
ook uiterst praktische handvatten. Bijvoorbeeld hoe een dag te
beleven zoals die bedoeld is: zorgenvrij, vredig en vreugdevol.
Door middel van vergeving helpt Een cursus in wonderen ons
alle oordelen bewust te worden en te laten varen. Kijkend naar
wat het mij kost om aan oordelen vast te houden én wat het
me oplevert als ik bereid ben deze los te laten.
In dit vergevingsproces sta ik niet alleen. ik word hierbij
geholpen door de Heilige Geest (HG) en Jezus (J) en elk
ander symbool van onvoorwaardelijke liefde. Het enige wat ik
hoef te doen is een beetje bereidwilligheid te ontwikkelen,
zodat ik de prijs van het voortdurend oordelen - het ervaren
van angst en afscheiding - niet langer meer wil. Vervolgens
kan ik deze oordelen overdragen aan de HG of J. Zij vergeven
alle onwaarheid in mijn denkgeest. Het resultaat is dat ik
minder oordeel en meer vrede ervaar, ongeacht de uiterlijke
omstandigheden!
Hoe bereik ik nou de werkelijke wereld?
Ga door met vergeven. Gewoon het eerstvolgende oordeel
opmerken én vergeven.
Laat elke volgende stap die ik zet een stap van vergeving zijn.
Met volharden in oordelen blijf ik de oude wereld zien: een
wereld gebaseerd op angst, afscheiding, schuld, pijn en
lijden.
Met vergeving zie ik de werkelijke wereld. Een nieuwe
wereld zoals die bedoeld is en zichtbaar is voor iedereen die
anders wil zien.
Een wereld gebaseerd op liefde, eenheid, vreugde en vrijheid.
De tijd waarin we nu leven nodigt ons allemaal uit om deze
transitie in sneltreinvaart te maken.
Dit is een grote kans om te ontwaken uit de angstdroom, de
droom van afscheiding.
Daartoe biedt Een cursus in wonderen zijn prachtige visie aan:
bezie alles als liefde of een roep om liefde!
Dus ook iemands gedrag kun je zien als een uitdrukking van
liefde ofwel een vráág daarom.
Om Koos Janson te citeren:

Vervolg werkboekles 23:

De wereld die jij ziet is een
wraakzuchtige wereld, en
alles daarin is een symbool
van wraak.
Elk van je waarnemingen
van de ‘uiterlijke
werkelijkheid’ is een
weergave in beelden van je
eigen aanvalgedachten.
Men kan zich met recht
afvragen of dit wel zien kan
worden genoemd. Is fantasie
niet een beter woord voor
een dergelijk proces, en
hallucinatie niet een
toepasselijker term voor het
resultaat?
Je ziet de wereld die jij
gemaakt hebt, maar je ziet
jezelf niet als de maker van
het beeld.

'Deze visie verdient volgens mij de Nobelprijs voor de vrede.
Een uitdrukking van liefde is goed, niet? Een vraag om liefde is
óók goed, en hoogst nuttig om die te zien. Dan kan je hem
namelijk beantwoorden op de enige manier die werkt. Wie zich
misdraagt vraagt om liefde, niet om afwijzing. Zegen, en wees
behulpzaam zo goed je kunt. Individueel toegepast geeft dit
innerlijke vrede. Dat wéét ik. Mondiaal toegepast geeft dit
wereldvrede.' Citaat uit: BewustZijn Magazine nr.15-2011
Wat een belofte!
Dus, laat ik eerst zelf vergeving (leren) toepassen. En laat ik
deze visie (leren) toepassen bij alles wat ik waarneem.
Zo transformeert de oude wereld naar de werkelijke wereld.
Door deze visie tot leidraad te (blijven) nemen in mijn dagelijks
handelen, bestendig ik deze visie. En zo wordt mijn
oordelende blik getransformeerd in een liefdevolle blik die niets
en niemand uitsluit.
Innerlijke vrede en wereldvrede, klinkt dit aanlokkelijk?
De huidige tijd nodigt uit om al mijn verlangens te kanaliseren
naar dit ene onderliggende verlangen, dat heel de mensheid
met elkaar deelt: innerlijke vede!
Ik wens jou toe dat jij je deze innerlijke vrede herinnert en
ervaart.
En ik sta je ook in 2022 graag bij in het vergeven van jezelf.
Dat kan individueel en tijdens alle groepsbijeenkomsten live en
online die ik in het seizoen 2021 - 2022 aanbied: waaronder
drie nieuwe jaargroepen Live en Online 'Onvoorwaardelijke
Liefde in de Praktijk'. En tweemaal de retraite met dezelfde
naam. Zie verderop in deze nieuwsbrief.

Je kunt niet van de wereld
worden verlost, maar je kunt
wel aan haar oorzaak
ontsnappen.

Zodat wij allen samen deze nieuwe wereld
kunnen aanschouwen.

Dit is de betekenis van
verlossing, want waar blijft
de wereld die jij ziet als haar
oorzaak is verdwenen?

- Peter Winteraeken

Visie heeft voor alles wat jij
nu meent te zien al een
vervanging gereed.
Lieflijkheid kan jouw
beelden verlichten en ze zo
transformeren dat je ze zult
liefhebben, ook al werden ze
gemaakt uit haat.

Hartelijk welkom!

Bezoek ook mijn website voor meer info, klik hier.

10 - 12 dec 2021 + 16 - 18
december 2022: Kersteditie
Een Reis naar je Hart,
Birgittinessenklooster te
Weert.

Want je zult ze niet alleen
maken.

De Kersteditie van
Een Reis naar je
Hart in december
2021 en in
december 2022.

(Wd1.23.1,2)

Uit werkboekles 31:
3-daagse: kijken
en luisteren vanuit
je hart!

Titel werkboekles 31:

Ik ben niet het slachtoffer
van de wereld (de situatie,
de persoon, de gebeurtenis
of omstandigheid) die ik zie.
Het idee van vandaag is de
aanloop tot je
bevrijdingsverklaring.
Weder om moet dit idee
toegepast worden zowel op
de wereld die je buiten je, als
op de wereld die je binnen je
ziet.
Er zijn twee langere
oefenperioden met het idee
voor vandaag nodig, een ‘s
morgens en een ‘s avonds.
Drie tot vijf minuten valt
voor elk aan te raden.
Kijk in die tijd langzaam om
je heen terwijl je het idee
twee- tot driemaal herhaalt.
Sluit je ogen en pas
hetzelfde idee dan op je
innerlijke wereld toe.
Je zult aan beide tegelijk
ontsnappen, want de
innerlijke wereld is de
oorzaak van de uiterlijke.

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?
Tijdens elke Reis naar je Hart 'werken' we met Een cursus in
wonderen, familie- en systeemopstellingen en Choose Again,
de Zes Stappen naar Vrijheid!

Dag en datum:
Kersteditie 2021: vrijdag 10 december tm zondag 12
december 2021. Deze reis is vol!
Kersteditie 2022: vrijdag 16 december tm zondag 18
december 2022.
Meer info: zie de website.
AANMELDEN (via: site collega Nicki van Heugten)

15, 22, en 29 Dec 2021:
woensdagmorgen; Online
toelichting werkboekles van
de dag....
Sta geworteld in
liefde door de
dagelijkse
praktische
toepassing van de
werkboeklessen
van Een cursus in
wonderen.

(Wd1.31.1:1-2,2)

Vervolg werkboekles 31:

Laat bij het doorzoeken van
je innerlijke wereld gewoon
alle gedachten die door je
denkgeest heengaan, tot je
bewustzijn toe, waarbij je ze
elk even in ogenschouw
neemt en dan tot de
volgende overgaat.
Probeer er geen enkele
hiërarchie in aan te brengen.
Zie ze zo gelijkmoedig
mogelijk komen en gaan.

Online toelichting via Zoom op de dagelijkse
werkboekles:
op donatie basis!
Dag en datum: elke woensdagochtend tm wo 29 dec 2021.
Tijd: 9.00 - 10.15 uur.
Begeleiding: Peter Winteraeken
Meer info via de website.
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

18 dec: Live Cirkel Choose
Again te Echt.

Blijf bij geen enkele in het
bijzonder stilstaan, maar
probeer de stroom
gelijkmatig en kalm voorbij
te laten gaan, zonder enige
speciale investering van
jouw kant.
Herhaal het idee van
vandaag voor jezelf zo vaak
je wilt, terwijl je jouw
gedachten zo rustig zit te
observeren, maar doe dat
zonder een gevoel van
haast.
Herhaal daarnaast in de loop
van de dag het idee voor
vandaag zo vaak mogelijk.
Herinner jezelf eraan dat je
in naam van je eigen vrijheid
een
onafhankelijkheidsverklaring
aflegt.

Cirkels Choose
Again Live te Echt
in 2022
De Zes Stappen
naar vrijheid van
Diederik Wolsak:
vanuit elke vorm
van onvrede naar
meer vrede in je
leven.
zie ook het recente interview dat ik onlangs had met Diederik
hierover en over Een cursus in wonderen.
Dag: eerstvolgende Live Cirkel is op zaterdag 18 december.
Datums 2022: za 22 jan, 12 feb, 12 mrt, 16 april, 14 mei, 11 juni, 17
sept, 15 okt, 12 nov en 3 dec.
Tijd: 13.30 - 16.30 uur.
Begeleiding: Peter Winteraeken
Zie voor meer info de website.
AANMELDEN

Wo 22 dec: Online Cirkel
Choose Again.

En in jouw vrijheid is de
vrijheid van de wereld
gelegen.

Online Cirkels
Choose Again:
ook in 2022 1 x
per maand op
woensdagmiddag!

Het idee voor vandaag is
ook bijzonder goed te
benutten als antwoord op
iedere optredende vorm van
verleiding.
Het is de verklaring dat je er
niet voor zult zwichten, en
jezelf tot slaaf maken.
(Wd1.31.2-5)

De Zes Stappen
naar vrijheid van
Diederik Wolsak.
Vanuit elke vorm van onvrede naar meer vrede in je leven!
Zie ook het recente interview met mij en Diederik Wolsak
over Een cursus in wonderen en Choose Again.
Eerstvolgende Online Cirkel: woensdag 22 december.
Datums 2022: wo 26 jan, 23 feb, 23 mrt, 27 april, 25 mei, 29
juni, 28 sept, 26 okt, 23 nov en 21 dec.
Tijd: 13.30 - 16.00 uur.
Begeleiding: Peter Winteraeken
Meer info + datums 2022, zie de website.
AANMELDEN

Uit werkboekles 32:
Titel werkboekles 32:

Ik heb de wereld (de situatie,
de persoon, de
omstandigheid en de
gebeurtenis) die ik zie
bedacht.

Zo 2 januari: Peter
Winteraeken lezing bij
Miracles in Contact - Online
via Zoom!
Zo 2 januari MIC-lezing te Baarn: Peter
Winteraeken online via Zoom.
Titel lezing: Onvoorwaardelijke liefde in
de praktijk!

Vandaag brengen we het
thema van oorzaak en
gevolg verder tot
ontwikkeling.
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.
Het idee voor vandaag geldt,
net als de voorgaande, voor
je innerlijke en uiterlijke
wereld, die in feite dezelfde
zijn.
Maar omdat jij ze als
verschillend ziet, zullen de
oefenperioden voor vandaag
opnieuw uit twee fasen
bestaan, een die betrekking
heeft op de wereld die jij
buiten je ziet, en een op de
wereld die jij in je denkgeest
ziet.

‘Iedere liefdevolle gedachte die de Zoon van
God heeft gehad is eeuwig.’ (Een cursus in
wonderen: T11.VII.2:1)
Wat zou liefde doen?
Een cursus in wonderen is een echt
praktijkboek. Door toepassing leer jij je weer herinneren wat jij in
waarheid bent: Liefde! Dat was je vergeten. En dat brengt de
Cursus je weer in herinnering. Hoe breng je onvoorwaardelijke
liefde in de praktijk? Bij de start van dit prille nieuwe jaar gaan we
samen kijken hoe we deze onvoorwaardelijke liefde ‘handjes en
voetjes’ kunnen geven in de praktijk van alledag. Hartelijk welkom
bij deze inspirerende lezing bij het contactpunt voor Cursus in
Wonderen studenten (MIC) Online via Zoom.
Lezing: 14.00 - 15.30 uur.
Locatie: Online via Zoom. Zoom room open van: 13:30 - 17:00 uur.
Meer info + aanmelden: zie de website van Miracles in Contact.

7 tm 9 Jan + 2 tm 4 Sept
2022: Retraite
'Onvoorwaardelijke Liefde in
de Praktijk', Willibrordsabdij
Doetinchem.
Winter- en Zomer
Retraite:
Onvoorwaardelijke
Liefde in de Praktijk!

Probeer bij de oefeningen
van vandaag de gedachte te
introduceren dat beide in je
eigen verbeelding bestaan.
We zullen de oefenperioden
voor de ochtend en de
avond weer beginnen met
het idee voor vandaag twee
tot drie keer te herhalen,
terwijl je om je heen kijkt
naar de wereld die jij ziet als
buiten jezelf.
Sluit dan je ogen en kijk
rond in je innerlijke wereld.
Probeer ze beide zo gelijk
mogelijk te behandelen.

Met Peter Winteraeken,
Linda Rood en Paula
Smit!
Een nieuwe meerdaagse
workshop in 2022! Welke
2 keer in 2022 wordt
aangeboden.

Een groot deel van deze retraite zal in stilte plaatsvinden, waardoor
je ook echt die diepte binnenin jezelf zult kunnen ervaren.
Naast de stilte momenten zal er ook een interactief programma zijn
waarin we met elkaar ruimte zullen maken voor uitwisseling en het
delen van ervaringen.
En bestaat de mogelijkheid tot het inbrengen van kwesties, issues
en vragen die je belemmeren om vrij en onvoorwaardelijk te leven:
in liefde!
Het gedachtegoed van Een Cursus in Wonderen, Choose Again en
de Vragen naar Vrijheid is ons hierbij behulpzaam.
Meditatie, reflectie, contemplatie en stiltewandelingen helpen ons
hierbij om verder af te dalen van Doen naar Zijn.

(Wd1.32.1,2,3:1-3)

Vervolg werkboekles 32:

Deze oefeningen moeten
ook door de dag heen
worden voortgezet, en wel
zo vaak mogelijk. De kortere
toepassingen bestaan uit het
langzaam herhalen van het
idee, terwijl je ofwel je
innerlijke, ofwel je uiterlijke
wereld onderzoekt. Het doet
er niet toe welke je kiest.
Het idee voor vandaag moet
ook meteen worden
toegepast op elke situatie
die jou van je stuk brengt.
Beoefen het idee door tegen
jezelf te zeggen:
Ik heb deze situatie zoals ik
die zie bedacht.
(Wd1.32.5-6)

Kortom er is volop ruimte voor verdieping en het in de praktijk
brengen van onvoorwaardelijke liefde.
Zie voor een impressie over deze retraite en een kennismaking
met Linda en Paula het filmpje in de linkerkolom.
Ps, mocht het Live samenkomen wegens nieuwe Corona
maatregelen van de regering niet mogelijk zijn dan overwegen
wij om een Online alternatief aan te bieden. Hou onze website's
in de gaten!
Datum Winter Retraite: vrijdag 7 tm zondag 9 januari 2022. Deze
retraite is vol!
U kunt zich wel nog aanmelden voor de wachtlijst....of voor de
retraite in september.
Datum Zomer Retraite: vrijdag 2 tm zondag 4 september 2022.
Locatie: Willibrordsabdij Doetinchem.
Meer info: zie website.
AANMELDEN (via: site collega Linda Rood)

Ma 10 jan: vervolg Online
AH-groep, Seizoen 2021 2022
Online AH-groep
via Zoom: voor
deelnemers uit
geheel Nederland
én België.

Uit werkboekles 33:
Titel werkboekles 33:

Er is een andere manier om
naar de wereld te kijken.
Het idee van vandaag is een
poging in te zien dat je een
omslag kunt bewerkstelligen
in jouw waarneming van de
wereld, zowel in haar
uiterlijk als haar innerlijk
aspect.
Aan de toepassing ‘s
morgens en ‘s avonds dient
een volle vijf minuten te
worden besteed.
Herhaal in deze
oefenperioden het idee zo
vaak als je prettig vindt,
hoewel een beoefening
zonder haast essentieel
blijft.

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 in
2022!
Dag:maandagmorgen
Datums: 10 jan, 7 feb, 7 mrt, 4 april, 2 mei en 6 juni.
Tijd: 10.00 - 12.00 uur.
Begeleiding: Peter Winteraeken.
Meer info: zie website.
AANMELDEN

Di 18 jan: vervolg
leesseizoen 2021 - 2022 met
Een cursus in wonderen te
Echt.
Verdiepend en
inspirerend samen
lezen in Een
cursus in
wonderen!

Wissel het onderzoeken van
je uiterlijke en innerlijke
waarneming af, maar zonder
dat je de overgang als
abrupt ervaart.
Kijk gewoon ongedwongen
rond in de wereld die jij als
buiten jezelf waarneemt,
sluit dan je ogen en bezie je
innerlijke gedachten met
dezelfde ongedwongenheid.
Probeer tegenover beide
evenveel afstand te bewaren
en deze onthechte houding
te handhaven wanneer je het
idee in de loop van de dag
herhaalt.
De korte oefenperioden
moeten zo talrijk mogelijk
zijn. Ook moet je het idee
van vandaag onmiddellijk
specifiek toepassen zodra
zich een situatie voordoet
die je in de verleiding brengt
verstoord te raken.

Leesgroep Een
cursus in
wonderen seizoen
2021 - 2022 te
Echt.

Leesgroep ECIW:
Dag: tweewekelijks op dinsdagmorgen.
Datums: 12 bijeenkomsten, met een vervolg op 18
jan 2022 en einde op 21 juni 2022.
Tijd: 10.00 - 12.30 uur.
Locatie: Diepstraat 4 te Echt.
Begeleiding: Peter Winteraeken
Meer info: zie website.
AANMELDEN

Zeg bij zulke toepassingen:

Za 5 feb: Start Nieuwe
Jaargroep te Echt 2022:
'Onvoorwaardelijke Liefde in
de Praktijk'.

Er is een andere manier om
hiernaar te kijken.

Jaargroep Echt, thema
2022: 'Onvoorwaardelijke
Liefde in de Praktijk'.

Denk eraan het idee van
vandaag meteen toe te
passen zodra je je bewust
bent dat iets jou van je stuk
brengt.
Het kan nodig zijn om een
minuut of zo rustig te gaan
zitten en het idee
verscheidene malen bij jezelf
te herhalen. Het zal bij deze
vorm van toepassing
waarschijnlijk helpen je
ogen te sluiten.

Wat een thema!
Onvoorwaardelijk liefhebben
toepassen en oefenen in de
praktijk van alle dag.
Is het mogelijk in de huidige
roerige tijd en de daarbij
horende hectiek van alledag
onvoorwaardelijk lief te
hebben?

Een volmondig JA klinkt uit Een cursus in wonderen!
Hoe dan?
Van oordelen naar vergeving, dát is de weg van Een cursus in
wonderen.

(Wd1.33)

Waarom vergeving?
Wel zegt Een cursus in wonderen: 'Je hebt geen idee van de
geweldige bevrijding en de diepe vrede die ontstaan wanneer
jij jezelf en je broeders totaal zonder oordeel tegemoet treedt.'
(T3.VI.3:1)

Uit werkboekles 33:
Titel werkboekles 34:

Ik zou in plaats hiervan
vrede kunnen zien.
Het idee voor vandaag
maakt een begin met de
beschrijving van de
voorwaarden die gelden
voor de andere manier van
zien.
Innerlijke vrede is
ontegenzeglijk een innerlijke
zaak.
Het moet beginnen bij je
eigen gedachten en zich dan
naar buiten toe uitbreiden.

Ervaar dit voor jezelf tijdens deze jaargroep te Echt. De 8
maandelijkse bijeenkomsten in 2022 zijn een houvast en een
veilige bedding om te delen en het gedachtegoed tot je te
nemen. Het klaslokaal is het leven zelf waarin je het geleerde
kunt toepassen.
Dag: zaterdagochtend.
Datums 8 bijeenkomsten in 2022: 5 feb, 5 mrt, 9 april, 7 mei,
4 juni, 10 sept, 8 okt, 5 nov.
Tijd: 10.00 - 13.00 uur.
Begeleiding: Peter Winteraeken.
Meer info zie website.
AANMELDEN

Za 19 feb: Start Nieuwe
Jaargroep Geldrop:
'Onvoorwaardelijke Liefde in
de Praktijk'.
Jaargroep Geldrop
met Een cursus in
wonderen.

Juist uit jouw vredige
denkgeest vloeit een vredige
waarneming van de wereld
voort.
Voor de oefeningen van
vandaag zijn drie langere
oefenperioden nodig.
Aangeraden wordt er een ‘s
ochtends en een ‘s avonds
te doen, met nog een derde
ergens daartussenin op een
tijdstip waarop je je er het
meest klaar voor voelt.
Alle oefeningen moeten met
gesloten ogen worden
gedaan.
Het is je innerlijke wereld
waarop het idee van
vandaag moet worden
toegepast.
Voor elk van de lange
oefenperioden is ongeveer
vijf minuten van
gedachtenonderzoek nodig.
Onderzoek je denkgeest op
angstgedachten, situaties
die je verontrusten,
‘ergerlijke’ personen of
gebeurtenissen, of iets
anders waarover je weinig
liefdevolle gedachten
koestert.
Merk ze allemaal terloops
op, en herhaal het idee voor
vandaag langzaam terwijl je
gadeslaat hoe ze in je
denkgeest opdoemen, laat
ze dan een voor een los, en
ga door met de volgende.
Als het je moeite gaat kosten
om aan specifieke
onderwerpen te denken, blijf
het idee dan rustig voor
jezelf herhalen, zonder het
op iets in het bijzonder toe
te passen. Zorg er echter wel
voor dat je niets speciaal
uitsluit.
(Wd1.34.1-4)

Thema 2022:
'Onvoorwaardelijke
Liefde in de Praktijk'.
Wat een thema!
Onvoorwaardelijk liefhebben toepassen en oefenen in de
praktijk van alle dag.
Zie voor info hiervoor bij de 'Jaargroep Echt:
Onvoorwaardelijke Liefde in de Praktijk'.
Start: 1 x op zaterdag 19 feb.
Datums overige 7 bijeenkomsten op zondag in 2022: zo 20
mrt, 24 april, 29 mei, 26 juni, 25 sept, 30 okt en 27 nov.
Tijd: 13.30 - 16.30 uur.
Begeleiding: Peter Winteraeken
Meer info: zie website.
AANMELDEN

Ma 21 feb: Start Nieuwe
Online Jaargroep via Zoom:
'Onvoorwaardelijke Liefde in
de Praktijk!'
Online Jaargroep
met Een cusus in
wonderen via
Zoom.
Thema 2022:
'Onvoorwaardelijke
Liefde in de
Praktijk'.
Wat een thema!
Onvoorwaardelijk liefhebben toepassen en oefenen in de praktijk
van alle dag.
Zie voor info hiervoor bij de 'Jaargroep Echt:
Onvoorwaardelijke Liefde in de Praktijk'.
Dag: maandagochtend.
Datums 2022: maandag 21 feb, 21 mrt, 11 april, 16 mei, 13 juni, 19
sept, 17 okt en 14 nov.
Tijd: 10.00 - 12.30 uur.
Begeleiding: Peter Winteraeken
Meer info: zie website.
AANMELDEN

Vrij 1 april: Masterclass
Choose Again voor
Bestuurders, Managers en
Ondernemers.
Een masterclass
Choose
Again: speciaal
voor bestuurders,
directeuren,
managers,
teamleiders
en ondernemers!
Maak kennis met het
krachtige Choose
Again Zes Stappen
proces van Diederik

Vervolg werkboekles 34:

De korte toepassingen
dienen talrijk te zijn en
moeten telkens worden
uitgevoerd wanneer je voelt
dat je innerlijke vrede op
enigerlei wijze wordt
bedreigd.
De bedoeling is jezelf de
hele dag tegen verleidingen
te beschermen.
Als een concrete vorm van
verleiding in je bewustzijn
omhoogkomt, moet de
oefening deze vorm krijgen:
Ik zou in deze situatie vrede
kunnen zien in plaats van
wat ik er nu in zie.
Als de aantasting van je
innerlijke vrede meer een
algemene vorm van nare
emoties aanneemt zoals
gedeprimeerdheid, onrust of
tobberij, hanteer dan het
idee in zijn oorspronkelijke
vorm.
Als je voelt dat jij meer dan
één toepassing van het idee
van vandaag nodig hebt om
je te helpen in enige
specifieke context tot andere
gedachten te komen,
probeer er dan een paar
minuten voor uit te trekken
en die te besteden aan het
herhalen van het idee, tot je
enig gevoel van verlichting
bespeurt.
Het zal jou helpen als je
concreet tegen jezelf zegt:
Ik kan mijn gevoelens van
gedeprimeerdheid, onrust of
tobberij [of mijn gedachten
over deze situatie, persoon
of gebeurtenis] vervangen
door vrede.
(Wd1.34.5-6)

Wolsak.
Alles is relatie. De hele dag is een leidinggevende bezig met
relaties en relatie leggen. Voor alles wat een leidinggevende doet
heeft hij anderen nodig. In dat contact gebeurt er 'onder water' een
heleboel. Waardoor ook heel veel energie weglekt en verloren kan
gaan. Zonde van de tijd, nietwaar?
Ervaar voor jezelf hoe een rigoureus andere aanpak - de Zes
Stappen - hierin van beslissende betekenis kan zijn.
Leer vanuit een helder perspectief andere vragen stellen. En
doorbreek effectief belemmerende patronen in de communicatie.
Datum: vrijdag 1 april 2022.
Tijd: 9.00 - 17.00 uur.
Locatie: Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten, Soesterberg
Max: 12 deelnemers.
Begeleiding: Peter Winteraeken en collega's Saskia Teppema en
Patricia Gorter.
Meer info: zie website.
AANMELDEN

20 - 22 april 2022: Een Reis
naar je Hart, Birgittinessen
klooster te Weert.
Een driedaagse Reis naar je
Hart: 'Kijken en luisteren
vanuit je hart!
De 1e Reis naar je Hart in het
nieuwe jaar 2022!
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?
Tijdens elke Reis naar je Hart 'werken' we met Een cursus in
wonderen, familie- en systeemopstellingen en Choose Again, de
Zes Stappen naar Vrijheid!

Dag en datum: woensdag 20 april tm vrijdag 22 april 2022.
Meer info: zie website.
AANMELDEN *(via: site collega Nicki van Heugten)

18 - 22 juli: 5-daagse Reis
naar je Hart in de
Willibrordsabdij te
Doetinchem.
NIEUW in 2022: een
5-daagse Reis naar
je Hart, St.
Willibrordsabdij
Doetinchem.
Wil je meedeinen met
de levensstroom? En
waarbij jij je kunt
aansluiten op de
hartfrequentie van
het Universum: Onvoorwaardelijke Liefde?
Ben je het waard om je geboorterecht te vieren? Een leven
doorgebracht in vertrouwen, vrede en vreugde?
Wil je dit voor langere tijd zelf ervaren en beproeven op een rustige
stille plek vol natuurschoon?
Waarbij jij je geborgen en veilig voelt om helemaal jezelf te kunen
zijn?
Kom thuis waar je voor altijd bent: geliefd en welkom.
Thuis is waar je hart is...
Home is where the heart is....
Jij bent het op wie je gewacht hebt!
Tijdens elke Reis naar je Hart 'werken' we met Een cursus in
wonderen, familie- en systeemopstellingen en Choose Again, de
Zes Stappen naar Vrijheid!
Dag en datums: ma 18 juli tm vrijdag 22 juli.
Begeleiding: Peter Winteraeken en Nicki van Heugten.
Meer info: zie website.
AANMELDEN (via: site collega Nicki van Heugten)

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.
Zie voor meer info de website.
AANMELDEN

Choose Again Nederland:
activiteiten seizoen 2021 2022.
Choose Again Nederland
biedt alles op het gebied van
de Zes Stappen naar Vrijheid
(van Diederik Wolsak) aan
binnen Nederland:

Cirkels Choose Again: Live en Online;
Dagworkshops Choose Again;
Masterclass voor Bestuurders, managers en ondernemers:
samen met collega Saskia Teppema en Patricia Gorter
begeleid ik deze masterclass.
Weekend workshops: 3-daagse.
Week workshops: 3 x 6-daagse Choose Again week in
Nederland, met Online Diederik Wolsak: samen met collega's
Patricia Gorter en Saskia Teppema begeleid ik deels deze
deze weken.
Opleiding tot factilitator van het Zes Stappen Proces. Hierin
ben ik één van de opleiders naast Patricia Gorter, Saskia
Teppema en Jurriaan Rogier.
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.
Ik ben blij dat ik een steentje bij kan dragen bij het verspreiden van
dit prachtige krachtige gedachtegoed en bij het opleiden van
nieuwe facilitators in het Zes Stappen proces.
Heb je interesse om deel te nemen aan Choose Again activiteiten?
Of wil je zelf opgeleid worden tot facilitator?
Voor meer info: zie de website van Choose Again Nederland.
En kijk ook hiervoor in deze nieuwsbrief voor Choose Again
activiteiten die ik faciliteer.
Ps, Choose Again, de Zes Stappen naar Vrijheid komen ook altijd
aan bod bij elke overige meerdaagse workshop en retraite die ik
(mede) begeleid, zoals:
- Een Reis naar je Hart: samen met collega Nicki van Heugten.
- Retraite Onvoorwaadelijke Liefde in de Praktijk: samen met
collega Linda Rood en Paula Smit.
Zie hiervoor in deze nieuwsbrief.

'Je Vriend gaat met jou mee. Je bent niet
alleen.
Niemand die een beroep op Hem doet,
doet dat tevergeefs.
Wat jou ook kwelt, wees ervan overtuigd
dat Hij het antwoord heeft en het jou
graag wil geven, als jij je eenvoudig tot
Hem wendt en Hem erom vraagt.
Hij zal jou geen van de antwoorden
onthouden die je nodig hebt voor al wat
jou lijkt te kwellen. Hij kent de manier om
alle problemen op te lossen en alle
twijfels wegt nemen....
Je gaat niet alleen.
Gods engelen zweven dichtbij en overal
om jou heen.
Zijn liefde omringt jou, en wees hiervan
overtuigd:
ik zal jou nooit zonder troost achterlaten.
'
(Een cursus in wonderen: WdII.Nw.1:2-6,6:6-8)
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