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Nieuwsbrief December 2016:
Bewust Zijn,
NU
de enige tijd die er is!
Voor info en aanmelding:

Beste {{voornaam}}
{{achternaam}}

Peter Winteraeken
Wilhelminalaan 71
6101 JD Echt

U heeft eerder deelgenomen aan activiteiten van en met
Peter Winteraeken, u heeft zich hiervoor aangemeld of u
heeft hierover informatie opgevraagd c.q. interesse
getoond. Dat is de reden dat u deze nieuwsbrief
ontvangt. Als u niet langer prijs stelt op het ontvangen
van deze nieuwsbrief kunt u zich hiervoor afmelden
beneden aan deze nieuwsbrief.

Telefoon:
0475-484833 | 06-80040175

E-mail:
peter@peterwinteraeken.nl

Peter Winteraeken,
Praktijk voor Bewust
Zijn:

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

Komende events en Lezingen
2017:

Zondag 28 mei 2017:
Lezing Peter Winteraeken bij:
Een cursus in wonderen Vlaanderen.
Tijd: 14:00 – 15:30 uur
Entree: € 10,00 (€ 8,00 bij een
lidmaatschap, kijk voor info
hierover hun website)
Locatie:
Kerk, ‘’De Verrezen Heer”,
Berchemstadionstraat 8, 2600
Berchem bij Antwerpen
Meer informatie:
www.eencursusinwonderenvlaanderen.be
telnr: +32 (0) 36633959

Een nieuwe naam, dezelfde inhoud! Sinds 1 oktober is
dit de naam waaronder ik praktijk voer. De naam ''Bewust
Zijn'' staat voor leven in een bewuste staat van zijn.
Leven in het nu. Je wordt uitgenodigd - in vrijheid - je
bewust te worden van je gedachten, je gevoelens, je
handelen, je lijfelijke ervaringen, zodat je bewust
aanwezig kunt zijn bij al wat is. En vandaaruit - als je dat
wilt - nieuwe bewuste keuzes kunt maken. Bewuste
keuzes gericht op het ervaren van meer liefde, vreugde,
vrijheid en innerlijke rust in jouw leven.
In deze nieuwsbrief lees je welke activiteiten de komende
maanden op het programma staan. Met een aantal
nieuwe activiteiten! Waaronder een 'Jaargroep 365
werkboeklessen (start 28 jan)', de training 'Kies Opnieuw,
6 stappen naar vrijheid (start 12 april)' en een spirituele
reis met als titel "Vrij" die ik samen met Sylvia Smit
(Devinus coaching) organiseer van 16 tot 23 juli 2017
in het mooie Katharengebied in Zuid-Frankrijk.
En van harte welkom bij de jaarlijkse Kerstviering op
donderdag 22 dec, van 20.00 - 22.15 uur,
met als thema: Jouw stralende werkelijkheid!
Rode draad bij alle activiteiten die ik aanbied is Een
cursus in wonderen, mijn inspiratiebron van waaruit ik
leef en werk.
Ik wens jou van harte alles toe wat jouw hart begeert. In
de wetenschap dat je allang ontvangen hebt wat je ten
diepste wenst. Nu is de tijd om dit grote kado voor jezelf
uit te pakken. Vrede, alle goeds en van harte welkom bij
een activiteit die bij jou past. In vrijheid uitgenodigd.
Hartelijke groet, Peter

Zondag 16 tot zondag 23 juli
2017:
Spirituele reis ''VRIJ" Frankrijk,
(M/V)

17 december: Midwinter
Stilte Wandeling: Abdij
Lilbosch, Echt
Clemens
Dresselaars &
Peter
Winteraeken:

Locatie: Rennes- le- Chateau,
Les Labadous
Begeleiding: Sylvia Smit
(Devinus) & Peter Winteraeken

Wandelen in
stilte om en
nabij de mooie
omgeving van
Abdij Lilbosch
te Echt. Ditmaal

Meer informatie over deze
reis tref je verderop in deze
nieuwsbrief aan.
Aanmelden:
Sylvia Smit DEVINUS
Telefoon: 06-31907106
E-mail: info@devinus.nl
Peter Winteraeken
Praktijk voor Bewust Zijn
Telefoon:
0475-484833 | 06-80040175
Email: peter@peterwinteraeken.nl

een Midwinterwandeling in de Advent. De ochtend begint
met een stilte wandeling die ongeveer 2 uur duurt.
Daarna hebben we een samenzijn in de Abdij met koffie
en thee.
We wonen de middagdienst van 12.00 uur bij in de Abdij.
Na afloop is er een mogelijkheid tot delen van ervaringen
en kun je een zelf meegebrachte lunch nuttigen. Voor
koffie en thee wordt gezorgd. Omstreeks 13.30 uur
sluiten we de korte variant af.
In het jaar 2017 worden ook lange varianten
aangeboden met aansluitend een middagprogramma,
gebaseerd op Een cursus in wonderen, dat duurt tot
16.00 uur. Ook uitermate geschikt als een eerste
kennismaking met Een cursus in wonderen.

Zondag 03 december 2017:
Lezing Peter Winteraeken bij:
Miracles in Contact - Amersfoort.
Tijd: 14:00 – 15:30 uur
Entree: donatie € 10,00
(incl.koffie / thee).
Locatie:
Meridiaan College, Het Nieuwe
Eemland
Daam Fockemalaan 12, 3818 KG
Amersfoort.
Meer informatie:
www.miraclesincontact.nl
telnr: 035-8883073

Dag: zaterdag
2016: 17 december (kort).
2017: 25 maart (kort), 24 juni (lang), 23 sept (kort), 16
dec (kort).
Tijd: 9.00 - 13.30 uur (kort); 9.00 - 16.00 uur (lang).
Kosten: € 10,00 (kort); € 20,00 (lang). Inclusief
koffie/thee.
Locatie: Abdij Lilbosch, Pepinusbrug 6, Echt (www.abdijlilbosch.nl)
Max aantal deelnemers: 12
Begeleiding: Clemens Dresselaars en Peter
Winteraeken
Meer informatie? Klik: hier
Aanmelden: Peter Winteraeken: 0475-484833 of 0680040175 / peter@peterwinteraeken.nl of bij Clemens
Dresselaars: 06-51253387 / cdresselaars@telfort.nl

22 december:
Kerstviering Echt
Jaarlijkse
Kerstviering met
Peter
Winteraeken:
Thema: Jouw
stralende
werkelijkheid!
Marianne
Williamson
(auteur van
''Terugkeer naar
Liefde''), schreef
de volgende tekst die Nelson Mandela voorlas bij zijn
inaugiratie als president van Zuid-Afrika:

Cursus inspiratie:

Bekommer je niet om de tijd,
en vrees niet het ogenblik
van heiligheid dat alle angst
zal wegnemen. Want het
ogenblik van vrede is eeuwig,
omdat het zonder angst is.

Gezondheid is innerlijke
vrede.

''Onze grootste angst is niet dat we ontoereikend zijn.
Onze grootste angst is, dat we onmetelijk krachtig zijn.
Het is ons licht, niet onze duisternis,
dat ons het meest bang maakt.
We vragen onszelf af: 'Wie ben ik om mezelf briljant,
schitterend, groots en talentvol te vinden?'
Je kunt beter vragen: 'Wie ben je ,dat je het niet zou
zijn?'
Je bent een kind van God.
Jezelf kleiner voordoen helpt de wereld niet.
Er is niets verlichts aan jezelf klein te houden,
zodat andere mensen zich niet onzeker zullen voelen bij
jou.
Wij zijn allen bedoeld om te stralen als kinderen.
Wij zijn geboren om de Glorie van God, die in ons is,
te laten zien.
Het is niet in één van ons, het is in ons allemaal.
En als we ons eigen licht laten schijnen,
geven we stilzwijgend anderen toestemming hetzelfde
te doen.
Wanneer we bevrijd zijn van onze eigen angst,
zal onze aanwezigheid als vanzelf anderen bevrijden."

Genezen is angst laten
varen.

Woorden van gelijke strekking uit Een cursus in
wonderen, les 61:

(Een cursus in wonderen;
T15.II.2:1)

AH- Principes 1 + 2:

De kern van ons wezen is
liefde.

''Ik ben het licht van deze wereld.
Dat is mijn enige functie.
Dat is de reden dat ik hier ben'',
Durf je het aan je licht te laten schijnen? Niet alleen met
Kerst ......maar alle dagen van het jaar? Durf jij de wereld
jouw stralende werkelijkheid te laten zien? En kun jij die
stralende werkelijkheid in alles en iedereen, zonder
uitzondering zien? Durf jij het aan om onbevreesd - vrij en vol liefde elke situatie en elke ontmoeting aan te
gaan? Wetende wie jij bent? Van harte welkom bij deze
Kerstviering om dit krachtige licht met elkaar te ervaren
en ...te delen.

AH-principe 4

We kunnen het verleden en
de toekomst loslaten.

Wanneer: donderdag 22 december
Tijd: 20.00 - 22.15 uur (vanaf 19.45 uur welkom)
Adres: Wilhelminalaan 71, Echt
Deelnamekosten: vrijwillige bijdrage (richtbedrag € 5,00)
Begeleiding: vindt plaats door Peter Winteraeken
Meer informatie? Klik hier.
Let op! Vóóraf aanmelden is gewenst, vanwege het
beperkte beschikbare aantal stoelen: tel: 0475-484833
| 06-80040175 of via peter@peterwinteraeken.nl

Cursus inspiratie

Angst hoort niet bij het
heden, maar alleen bij het
verleden en de toekomst, die
niet bestaan.
Er is geen angst in het
heden, wanneer elk ogenblik
helder en los van het
verleden staat,
en zijn schaduw zich niet tot
in de toekomst uitstrekt.
En het heden breidt zich voor
eeuwig uit.
(Een cursus in wonderen:
T15.I.8:2-3;5)

28 januari NIEUW: start
Jaargroep 365
werkboeklessen in één
jaar! Echt
Peter
Winteraeken:
Een cursus in
wonderen
(ECIW) is een
compleet
spiritueel pad,
om te ontdekken
wie en wat jij in
waarheid bent!
Het is een echte cursus, in boekformaat. Het bestaat naast de theorie - ook uit een praktisch werkboek. Met
daarin opgenomen 365 diepgaande werkboeklessen ,
voor elke dag van het jaar 1 les.
Het werkboek:
Stuurt aan op het anders leren zien van alles en
iedereen, inclusief jezelf!
De eerste 220 werkboeklessen houden zich bezig met
het ongedaan maken van de manier waarop je nu denkt,
ziet en waarneemt.
De laatste 145 werkboeklessen focussen op het
verwerven van ware waarneming. Ware waarneming
leidt tot kennis: weten wie of wat jij in waarheid bent:
Liefde!

Cursus inspiratie:

Uitstel speelt geen rol in de
eeuwigheid maar is tragisch
in de tijd.
(Een cursus in wonderen;
T5.VI.1:3)

Cursus inspiratie:

Hoeveel tijd heb jij nodig om
in te zien dat de kans op
verandering in dit opzicht het
geenszins waard is de
verandering uit te stellen die
tot een betere uitkomst leiden
kan? Want één ding staat
vast: de manier waarop jij
ziet, en lange tijd hebt
gezien, levert niet de steun
waarop jij je toekomstige
hoop kunt baseren, en wijst
allerminst op enig welslagen.
(Een cursus in wonderen:
T25.II.2:3-4)

Door intens één jaar deze werkboeklessen samen te
oefenen, ervaar je de fenomenale reikwijdte in vrede die
deze lessen jou in je dagelijks leven kunnen geven. Het
is buitengewoon inspirerend en motiverend om samen
één jaar alle werkboeklessen te oefenen. En hierover
maandelijks met elkaar uit te wisselen. Tijdens de
bijeenkomsten worden werkboeklessen verduidelijkt,
nader toegelicht, ervaringen gedeeld en praktische
kwesties ingebracht.
Wanneer: maandelijks, behalve juli (11 bijeenkomsten).
Dag: zaterdagochtend.
2017: 28 jan, 18 feb, 18 mrt, 15 april, 13 mei, 17 juni, 26
aug, 30 sept, 28 okt, 25 nov en 23 dec.
Tijd: 10.00 - 13.00 uur.
Deelnamekosten: € 15,00 per zaterdagochtend. €
150,00 voor de hele serie van 11 bijeenkomsten (incl.
10% korting).
Locatie: Wilhelminalaan 71, Echt.
Begeleiding: vindt plaats door Peter Winteraeken
Tussentijds instappen is - in overleg - mogelijk!
Meer informatie? Klik: hier.
Aanmelden: 0475-484833 | 06-80040175 of via
peter@peterwinteraeken.nl

12 april NIEUW: Start
Training Kies Opnieuw,
de 6 stappen naar
vrijheid!
Peter
Winteraeken:

AH-principe 5:

Nu is de enige tijd die er is en
elk moment is bestemd om te
geven.

De training Kies
Opnieuw, de 6
stappen naar
vrijheid, is van
Diederik Wolsak
(Choose Again),
grondlegger van
dit vergevingsproces. Het is een uitermate eenvoudig,
doch radicaal vergevingsproces! Het proces is een
effectieve manier om zicht te krijgen op belemmerende
kernovertuigingen. Kernovertuigingen, die de oorzaak
zijn van herhalende en op elkaar lijkende ervaringen in
jouw leven. Kortom, in plaats van de omstandigheden
''de schuld te geven'', wordt gewerkt aan de oorzaak.
Verander je denken, verander je leven! Door het
bewustworden van deze kernovertuigingen is het
mogelijk deze volledig te transformeren. Door het
veelvuldig oefenenen van de 6 stappen tijdens de
oefenavonden, beschik je over de tools om bewust
opnieuw te kiezen voor innerlijke rust en vreugde.
Het is jouw geboorterecht om dit te ervaren. Het goede
nieuws is, opnieuw kiezen kan elk moment van de dag.
Het bijzondere zit in de eenvoud van deze 6 stappen en
in de ervaring dat het werkt!
Wanneer?
Dag: woensdagavond, 6 bijeenkomsten, tweewekelijks.
Datum training voorjaar 2017: 12 en 26 april, 10 en 24
mei, 7 en 21 juni.
Tijd: 19.30 - 22.00 uur. Vanaf 19.15 uur welkom!

Cursus inspiratie:

Jij die deel bent van God,
bent nergens thuis behalve in
Zijn Vrede.
Als vrede eeuwig is, ben jij
slechts in de eeuwigheid
thuis.

Deelnamekosten: € 90,00 voor de serie van 6 avonden.
Locatie: Wilhelminalaan 71, Echt.
Begeleiding: vindt plaats door Peter Winteraeken
Meer informatie, klik: hier.
Aanmelden: 0475-484833 | 06-80040175 |
peter@peterwinteraeken.nl

(Een cursus in wonderen:
T5.III.10:7)

Leesgroep Een cursus
in wonderen, Echt
Peter
Winteraeken:
Het is
buitengewoon
inspirerend,
verhelderend,
verbindend en
rustgevend om
samen te lezen,
te luisteren en te
mediteren. Dé
kans om dieper
kennis te maken
met Een cursus
in wonderen. Al je levensvragen en kwesties worden
daarbij vanuit een ander licht bezien. Je kunt - in overleg
- gedurende het seizoen instromen in de leesgroep. Van
harte welkom!

Cursus inspiratie:

Al wat je hebt heb je voor
eeuwig.
(Een cursus in wonderen:
T15.II.3:3)

Cursus inspiratie:

Kun jij je voorstellen wat het
betekent geen
bekommernissen, geen
zorgen en geen angsten te
hebben, maar gewoon de
hele tijd volkomen kalm en
vredig te zijn? Toch is dat het
waar de tijd voor dient: om
juist dat te leren en verder
niets.
(Een cursus in wonderen:
T15.I.1:1-2)

2016:13 dec
2017 1e helft, 12 bijeenkomsten op: 17 en 31 jan, 14 en
28 feb,14 en 28 mrt, 11 en 25 april, 9 en 23 mei, 6 en 20
juni.
2017 2e helft, 8 bijeenkomsten op: 5 en 19 sept, 3, 17
en 31 okt, 14 en 28 nov, 12 dec.
Dag: dinsdagmorgen
Tijd: 10.00 – 12.30 uur. Vanaf 9.45 uur ben je welkom.
Kosten: € 12,50 per ochtend of € 25,00 per maand (2
bijeenkomsten).
Serie 1e helft 2017, 12 bijeenkomsten: € 135,00 (incl.
10% korting).
Serie 2e helft 2017, 8 bijeenkomsten: € 90,00 (incl. 10%
korting).
Later instappen is - in overleg - mogelijk.
Locatie: Wilhelminalaan 71, 6101 JD, ECHT.
Begeleiding: vindt plaats door Peter Winteraeken
Meer informatie? Klik hier
Aanmelden: 0475-484833 of 06-80040175 /
peter@peterwinteraeken.nl

Oefen- en studiegroep
Een cursus in wonderen
in praktijk, Echt
Peter
Winteraeken:
De oefen- en
studiegroep 'Een
cursus in
wonderen in
praktijk' is een
doorlopende
groep. Met als
focus: praktijk! Alle vragen, kwesties, dillemma's
en problemen kun je inbrengen in de groep. Van harte
welkom.

Quote:

De uitspraak:
''Dat kost tijd nog moeite''
komt uit liefde voort.
Alles wat gemakkelijk gaat,
gebeurt met liefde, tijdloos.
Wat moeite kost, daar zit het
denken tussen.

2016: 8 en 22 dec (= Kerstviering!)
2017: 12 en 26 jan, 9 en 23 feb, 9 en 23 mrt, 6 en 20
april, 4 en 18 mei, 1,15 en 29 juni, 31 aug, 14 en 28 sept,
12 en 26 okt, 9 en 23 nov, 7 en 21 dec.
Dag: donderdagavond
Tijd: 20.00 – 22.15 uur.
Kosten 2017: donatie (richtbedrag € 7.50).
Later instromen - in overleg - mogelijk!
Locatie: Wilhelminalaan 71, 6101 JD, ECHT
Begeleiding: vindt plaats door Peter Winteraeken
Meer informatie? Klik hier
Aanmelden: 0475-484833 of 06-80040175 /
peter@peterwinteraeken.nl

Cursus inspiratie:

Het is niet jouw taak op zoek
te gaan naar liefde, maar
enkel in jezelf alle
hindernissen te zoeken die jij
ertegen opgeworpen hebt, en
die te vinden.

16 tot 23 juli NIEUW:
Spirituele vakantie
Frankrijk: Vrij! (M/V)
Rennes - le - Chateau,
Les Labadous
Sylvia Smit
(Devinus) en
Peter
Winteraeken:

(Een cursus in
wonderen;T16.IV.6:1)

Richtlijn 1 AH-principes:

Ons doel is aan onszelf te
werken, elkaar wederzijdse
steun te geven en te oefenen
in onbevooroordeeld
luisteren en delen.

VRIJ
In essentie ben
jij VRIJ ! Ervaar
je dit ook elk
moment van de
dag? Waar je ook bent, wat je ook doet? Zo niet dan kun
je opnieuw leren kiezen om je Vrijheid terug te
vinden. ECHT WAAR? ECHT WAAR!!
Echt vrij zijn betekent in essentie dat je niets en niemand
nodig hebt om gelukkig te Zijn, om liefde en vrede te
voelen.
In welke situaties voel jij je nog niet vrij? Bij wie voel jij je
nog niet vrij? En waarom niet?
Waar of bij wie pas jij je nog aan, of ben jij afhankelijk
van? En waarom?
En wat denk jij allemaal nodig te hebben voor jouw
geluk?
HET DOEL EN PROGRAMMA
Tijdens deze week ontdekken we welke gehechtheden
ons belemmeren om ons volledig vreugdevol en Vrij te
voelen en dat we op elk moment opnieuw kunnen
kiezen!!
Het programma ‘VRIJ' start op zondagavond 16 juli 2017
en eindigt op zaterdagavond 22 juli 2017. Er is een
ochtend en avondprogramma. In de middaguren ben je
vrij om te doen waar jij behoefte aan hebt. Na het
avondprogramma is er de mogelijkheid om gezellig en
ontspannen samen te zijn.

Richtlijn 8 AH principes

We oefenen in het samenzijn
met anderen,
waarbij we willen leren alleen
naar het licht in hen te kijken
en niet naar wat het licht
tegenhoudt.

BEGELEIDING
Deze prachtige week wordt begeleid door Sylvia Smit en
Peter Winteraeken.
Beiden hebben zij een praktijk in Bewustwording en
Bewust Zijn en begeleiden zij mensen om in hun eigen
innerlijke kracht te komen en zich te herinneren wie zij
werkelijk zijn namelijk Liefde.
KOSTEN
Boek jij vóór 1 mei 2017 dan bedragen de kosten voor dit
prachtig, helend samenzijn 975 euro . Dit is inclusief
vlucht (Brussel-Charleroi naar Carcassonne en terug),
transfer, overnachting, vol pension, workshops en
cursusmateriaal.
Boek jij ná 1 mei 2017 dan bedragen de kosten 1125
euro. Dit i.v.m. de verhoging van de vlucht prijzen!
Het is ook mogelijk om met eigen vervoer te reizen, dan
betaal je 795 euro.
Er zijn diverse betalingsmogelijkheden. Neem hiervoor
contact met ons op. Ook mensen die minder
bestedingsruimte hebben bieden wij diverse
mogelijkheden. Wij zijn van mening dat financiën nooit
een beperkende factor mogen zijn om te werken aan je
eigen ontwikkeling!!!
Aanmelden: aarzel niet en meld je aan voor de spirituele
reis naar Zuid Frankrijk. Wij, Sylvia en Peter, heten je van
harte welkom en verheugen ons je te ontmoeten op de
mooiste krachtplek in Zuid Frankrijk om samen te delen,
samen te helen en samen te Zijn.
Sylvia Smit DEVINUS:
Telefoon: 06-31907106
E-mail: info@devinus.nl
Website: www.devinus.nl
Peter Winteraeken, Praktijk voor Bewust Zijn:
Telefoon: 0475-484833 | 06-80040175
E-mail: peter@peterwinteraeken.nl
Website: www.peterwinteraeken.nl
Meer informatie: klik hier.

Coachingsactiviteiten:
Ben je toe aan een verfrissende systemische kijk op
jouw (levens)vragen, kwesties of wat je als probleem
ervaart?
Proef van één van onderstaande activiteiten en
ervaar het verschil met reguliere coaching:
Individuele begeleiding en coaching:
Je wordt uitgenodigd om elke kwestie/vraag of wat jij
als probleem ervaart in te brengen. Alles waar jij
anders naar wilt (leren) kijken cq anders mee wilt
(leren) omgaan is welkom. Gedurende ongeveer één
uur en een kwartier staan we samen stil bij jouw
kwestie/vraag.
Wandelcoaching:
Individuele coaching in de buitenlucht? Ook dat
is mogelijk! Tijdens een 1,5 uur durende wandeling
gaan we samen in gesprek over voor jou
belangrijke kwesties en thema’s in jouw leven.
Telefonisch consult/coaching:
Liever coaching per telefoon? Ook dat is
mogelijk! Gedurende driekwartier staat het jou vrij
om elke vraag of kwestie in te brengen die bij jou
leeft. Ideaal wanneer afstand, een eventuele
beperking of anderszins jou belemmert om ‘fysiek’
aanwezig te zijn.
Spreker bij uitvaarten en rouwbegeleiding:
Bij persoonlijke aangelegenheden in de levenssfeer
is het soms gewenst om een empathisch luisteraar
én gastspreker uit te nodigen. Iemand die luistert
met het hart én een boodschap van hart tot hart
weet uit te dragen. Peter heeft de gave om mensen
te raken en bemoediging aan te reiken. Voor
ondersteunende begeleiding bij rouwprocessen
en als gastspreker bij uitvaarten en
crematieplechtigheden.
Meer informatie? Klik hier voor coachingsactiviteiten;
hier voor opstellingen en hier voor het gastsprekerschap
en rouwbegeleiding.
Begeleiding: vindt plaats door Peter Winteraeken
Aanmelden: dit kan telefonisch via 0475-484833 / 0680040175 of per e-mail: peter@peterwinteraeken.nl

Angst is in wezen niets,
en liefde is alles.
(Een cursus in wonderen: T2.VII.5:3)

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

Verzonden met

