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Nieuwsbrief 9
Februari - Maart 2017:

Volg je hart, je intuïtie,
je innerlijke stem!
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

Je hart volgen, is
luisteren naar je intuïtie....

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

Luister jij naar je hart?
Of naar je hoofd, de
persoonlijkheid? Wat
gebeurt als deze twee
gaan samen werken? In
de juiste volgorde wel te
verstaan?

Richtlijn 5 AH-principes:

We respecteren elkaar als
unieke mensen. We
erkennen dat ieder zichzelf
beter kent dan wie ook. Als
we luisteren naar onze
innerlijke stem, vinden we
ons beste antwoord.

In dienst van het hart is
de persoonlijkheid een
uiterst nuttig instrument om het zielsverlangen tot
uitdrukking te brengen. Omgekeerd als de
persoonlijkheid de leiding heeft ontstaat er veel ruis en
mismatch in de communicatie
met mensen. Met voortdurend problemen en conflicten tot
gevolg. Hoe kan dat? Dat komt omdat áls de
persoonlijkheid het voor het zeggen heeft, de
mensheid verschillende belangen kent. Elke persoonlijkheid
vertegenwoordigt alleen zijn eigen belangen. En kost wat
kost streeft de persoonlijkheid deze eigen belangen na, ten
koste van anderen.
Wat blijkt? De persoonlijkheden in deze wereld
kennen geen uniform gedeeld belang dat iedereen
met alles verbindt. Dat kun je zien in de wereld om ons
heen. Het 'lijkt' alsof iedereen, elk land en elk continent
vooral eerst op zichzelf gericht is. Een typisch kenmerk van
het ego denken in de wereld. Omgekeerd is 'denken' met
het hart gericht op het verwezenlijken van uniforme
gemeenschappelijke doelen en belangen. En dan niet
gemeenschappelijke belangen van één gemeenschap, of
één land of continent. Nee, het hart is gericht op het zien
van het universele belang dat de totale mensheid met
elkaar gemeen heeft: de behoefte aan Liefde, innerlijke
Vrede, Vrijheid en Geluk. Als de persoonlijkheid het hart
dient - nogmaals wat de juiste volgorde is - dan ben je een
dienstbaar instrument om dit eenduidige en
eenvoudige doel te realiseren. Allereerst, door zelf deze
ervaring van Liefde, Vrede, Vrijheid en Geluk te ervaren.
Vervolgens geef je deze automatisch door. Alles wat je
denkt, zegt en doet zal juist zijn, omdat het hart de leiding
heeft. Een typisch kenmerk van hartsdenken is dat niemand
verliest. Iedereen wint zonder uitzondering. Voorbij zijn
dubbele agenda's, ruilhandel en het Ik-gericht zijn....

Cursus inspiratie:

Zoals jij twee stemmen
kunt horen, zo kun jij ook
op twee manieren zien.
(Een cursus in wonderen:
T7.V.9:1)

Cursus inspiratie:

Als jij de Stem namens
God niet kunt horen, komt
dit doordat je niet verkiest
te luisteren. Dat je wel naar
de stem van je ego luistert
blijkt uit je houding,
gevoelens en gedrag. Toch
is dit wat je wilt.
(Een cursus in wonderen;
T4.IV.1:1-3)

Verwelkom daarbij de, o zo eenvoudige en juiste zienswijze,
die dit alles mogelijk maakt: mensen
verspreiden Liefde óf.... vragen om Liefde. Een vraag om
Liefde is een roep om hulp. En als we zien dat mensen ons
om hulp vragen, dan bieden wij hulp eenvoudig vanuit ons
hart aan. Simpel, toch?
Wat weerhoudt ons van dit eenvoudige, eerlijke en
liefdevolle omgaan met elkaar? Het hoofd komt
tussenbeide. De ratio komt met interpretaties van wat we
zien en horen. En houdt hieraan vast, als een vast staand
'feit'! Dan is er geen ruimte voor openheid. En als we naar
dit stemmetje in ons hoofd blijven luisteren, sluiten we
opnieuw het hart voor onze medemensen. En daarmee
voor onszelf.
Hoe kom je uit deze vicieuze cirkel? Door een definitief
besluit te nemen. Luisteren naar je intuïtie, je hart
volgen, betekent niet je hoofd negeren, maar het de 2e
plaats geven. Je oefent en traint je erin om alléén
nog naar je hart te luisteren en niet naar wat het hoofd je
influistert. Je ziet het leven dan als een klaslokaal, waarin
je in toenemende mate liefdevol omgaat met jezelf en
anderen. Nauw verbonden met je hart treed je elke situatie,
gebeurtenis, omstandigheid en ontmoeting met liefde,
begrip, waardering en open minded tegemoet.

AH-principe 12:

Wij kunnen onszelf en
anderen altijd zien als
mensen die óf liefde
verspreiden, óf een beroep
doen op liefde.

In deze nieuwsbrief tref je volop activiteiten en
gelegenheden aan waarop je het luisteren naar je hart en
het versterken van je intuítie kunt beoefenen. Je wordt je
bewust dat je altijd een keuzemogelijkheid hebt. Dat jij kiest
naar welke stem jij wenst te luisteren. Je traint 'de
keuzemaker' het vermogen om opnieuw te kiezen. En om
daarbij steeds meer op je innerlijke Gids te vertrouwen. En
die Gids te volgen dwars door alle 'denkbare moeilijkheden'
van het leven heen. Hierdoor groeit je vertrouwen en bouw
je een sterke band op met je meest kostbare Vriend die je
hebt: je intuïtie. Intuïtie kun je ook vertalen naar Cursus in
Wonderen begrippen als je hogere Zelf, of de Heilige
Geest. Het woord 'Heilig' wil alleen zeggen 'heel' maken.
Het is de Geest die alles heel ziet en heel maakt, wat het
ego ook tracht te fragmenteren. En waar het ego nooit in zal
slagen. Eenheid blijft eenheid, dat is en blijft een feit!
Één vraag blijft over: hoe weet ik of ik naar de Heilige Geest
luister of naar het ego?

Cursus inspiratie:

Daarom moet jij kiezen een
van de twee stemmen in
jou te horen. De ene heb
jijzelf gemaakt, en die komt
niet van God. Maar de
andere is jou gegeven door
God, die jou alleen vraagt
ernaar te luisteren. De
Heilige Geest is in heel
letterlijke zin in jou.
(Een cursus in wonderen:
T5.II.3:4-7)

Wel, is er vrede in je hart?
Dan kun je zeker zijn dat je naar de Stem van de Heilige
Geest luistert. En anders herken je het hieraan: wat ik ook
doe of zeg, dient het om er zelf beter van te
worden? Anders gezegd: verbind ik er voorwaarden aan, wil
ik iets? Of dient alles wat ik doe of zeg een groter doel, het
gezamenlijke belang? Met onvoorwaardelijk handelen en
liefhebben tot gevolg? Met geen plan of doel voor ogen?
En alles en iedereen inclusief mezelf totale vrijheid
schenkend?
Tot slot, naar wiens stem besluit jij vandaag te luisteren? En
weet dat je elk moment opnieuw kunt kiezen. En voel je
vrij....

5 maart: Het Wonder
Symposium, Voerendaal
Met Peter
Winteraeken en
anderen:
Wonderen
gebeuren van
nature als
uitingen van
liefde.

Cursus inspiratie:

De Heilige Geest heeft tot
taak ongedaan te maken
wat het ego heeft
gemaakt.

Uit De Goed
Nieuws Krant:
'Op dit Symposium maak je kennis met de principes van
wonderen. Wat zijn wonderen en kun jij zelf ook wonderen
verrichten? Zo ja, hoe doe je dat? Hoe kom je in de
wonderstaat? Hoe word je een wonderdoener? Wonderen
zijn niet exclusief voor de verlichten onder ons. Wonderen
zijn er altijd en voor iedereen. Het is een uitwisseling die
zowel gever als ontvanger meer liefde brengt.'

(Een cursus in wonderen;
T5.III.5:5)

Peter Winteraeken:
interactieve lezing: 'AL WAT IK GEEF, GEEF IK AAN
MEZELF'
Tijdens deze lezing leer je de wet van de liefde kennen. Er
bestaat geen andere wet dan deze: al wat ik geef, geef ik
aan mezelf. Wat ik ook denk of doe, ik ben zender en
ontvanger tegelijk. Wat ik geef komt altijd naar mij terug.
Geef ik een wonder of geef ik een oordeel? Dat is de ene
eenvoudige keuze. Wat ik ontvangen wil, dat bied ik aan.
Vanmiddag ontdekken wij wat we werkelijk willen en hoe wij
louter en alleen wonderen kunnen aanbieden, elk moment
van de dag. Met een praktische wonderoefening.

Cursus inspiratie:

De Heilige Geest wil jou
slechts leiden om pijn te
vermijden.

Datum: zondagmiddag 5 maart
Aanvang: 13.00 tot ongeveer 17.00 uur.
Entree: 20 euro
Locatie: De Borenburg, Furenthela 16, 6367 TL,
Voerendaal (Theaterzaal)
Organisatie: Stichting 'Jij bent een Wonder!'
Deelnemers: Tareth (Glastonbury), De Wonderzusters,
Peter Winteraeken, Michael Murray (Ierland), Paul (Healing)
Muzikale omlijsting: Tátake! - Taiko
Meer informatie: www.jijbenteenwonder.nl,
www.degoednieuwskrant.nl

(Een cursus in wonderen;
T7.X.3:1)

Cursus inspiratie:

De Heilige Geest is de
Middelaar tussen de
interpretaties van het ego
en de kennis van de geest.
Daarom kan Hij de functie
vervullen te
herinterpreteren wat het
ego maakt, niet door te
vernietigen maar door te
begrijpen. Begrijpen is licht
en licht leidt tot kennis.
(Een cursus in wonderen:
T5.III.7:1,4-5)

Reserveren: Lilian Ferru, info@jijbenteenwonder.nl

23 feb en 9 maart
Oefengroep: Een cursus
in wonderen in praktijk,
Echt
Met Peter
Winteraeken:
Het hart opent
zich
en heet jezelf
en iedereen
welkom!
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.

Cursus inspiratie:

De Heilige Geest zal jou
helpen alles wat jij als
beangstigend waarneemt
opnieuw te interpreteren en
zal je leren dat alleen wat
liefdevol is waar is.
(Een cursus in wonderen:
T5.IV.1:3)

Cursus inspiratie:

Als jij zelf vrij van conflict
wilt zijn, moet je alleen van
de Heilige Geest leren en
alleen met Hem
onderwijzen. Je bent louter
liefde, maar wanneer je dit
verloochent, maak je wat jij
bent tot iets wat je moet
leren herinneren.
(Een cursus in wonderen:
T6.III.2:2-3)

2017: 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 (= Kerstviering).
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

28 feb en 14 maart
Leesgroep: Een cursus in
wonderen, Echt
Met Peter
Winteraeken:
Het hart spreekt en het
wordt stil van binnen.
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!
2017 1e helft, bijeenkomsten op: 28 feb, 14 en 28 mrt, 11
en 25 april, 9 en 23 mei, 6 en 20 juni.
2017 2e helft, 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).
Later instappen is - in overleg - mogelijk.
Locatie: Wilhelminalaan 71, 6101 JD, ECHT.
Begeleiding: vindt plaats door Peter Winteraeken
Meer informatie? Klik hier

Richtlijn 6 AH-principes:

We zijn hier om elkaars
innerlijke leiding te steunen
en elkaar te helpen
concentreren op wat
werkelijk voor ieder van
ons telt. We zijn hier niet
om te preken of elkaar te
confronteren.

Aanmelden: 0475-484833 of 06-80040175 /
peter@peterwinteraeken.nl

18 maart: 365
werkboeklessen in één
jaar! Jaargroep Echt1
Met Peter
Winteraeken:
In
contact met innerlijke
leiding volg je van
nature
innerlijke ingevingen.

Cursus inspiratie:

De Heilige Geest zal jou
steeds waarachtig leiden,
omdat jouw vreugde de
Zijne is. Hem volgen is dan
ook het allermakkelijkste
ter wereld en het enige wat
makkelijk is, omdat het niet
van deze wereld is. Het is
dan ook natuurlijk.
(Een cursus in wonderen;
T7.XI.1:1)

Cursus inspiratie:

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 uitermate praktisch werkboek. Je
leert in toenemende mate te vertrouwen op innerlijke
leiding, door toepassing van de werkboeklessen tijdens
de praktijk van alledag. Ons staan hierbij 365 diepgaande
en transformerende werkboeklessen elke dag ter
beschikking.
Doel werkboek:
Leren vertrouwen op je innerlijke Gids en Leraar, je intuïtie.
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!
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.
Met als resultaat een kostbare vriendschap met je innerlijke
Gids en Leraar voor de rest van je leven!

De Heilige Geest kiest
altijd de kant van jou en
van jouw kracht. Zolang jij
op enige wijze Zijn leiding
ontloopt, wil jij zwak zijn.
(Een cursus in
wonderen;T7.X.5:1-2)

Cursus inspiratie:

De Heilige Geest is, net als
jij, volmaakt te vertrouwen.
(Een cursus in wonderen;
T7.X.6:1)

Wanneer: maandelijks, behalve juli (11 bijeenkomsten).
Dag: zaterdag 18 maart (3e bijeenkomst uit de serie van
11).
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. € 135,00
voor de resterende serie van 9 bijeenkomsten.
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

25 maart: Lente Stilte
Wandeling: Abdij
Lilbosch, Echt
Met Clemens
Dresselaars & Peter
Winteraeken:

Cursus inspiratie:

Er bestaat een houvast bij
het kiezen. Slechts één
Leraar weet wat jouw
werkelijkheid is. Als het
leerplan ten doel heeft jou
te leren hoe je de
obstakels ten opzichte van
die kennis kunt wegnemen,
dan leer je dat
noodzakelijkerwijs van
Hem.
(Een cursus in wonderen;
T8.II.1:1-2)

Wandelen in
stilte, verstilt het
hoofd en opent je hart.
We wandelen om en
nabij de mooie omgeving van Abdij Lilbosch te Echt.
Ditmaal een verkenning van de Lente. 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.

Cursus inspiratie:

Zijn Stem zal jou leren hoe
jij onderscheid kunt maken
tussen pijn en vreugde, en
zal jou wegleiden uit de
verwarring die jij hebt
gemaakt.
(Een cursus in wonderen;
T7.X.7:3)

Dag: zaterdag 25 maart (kort)
overige datums 2017: 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

12 april NIEUW: Training
Kies Opnieuw, de 6
stappen naar vrijheid!
Met Peter
Winteraeken:
Contact maken
met de
keuzemaker in
jou: het vermogen
om opnieuw te
(leren) kiezen.

Ter inspiratie:

Wie vergezelt mij? Is een
uitspraak uit Een cursus in
wonderen (uit: werkboekles
156).
Deze vraag
regelmatig stellen loont!
Hierdoor word je bewust
naar welke stem jij luistert.
Bewust van de
keuzemogelijkheid die je
altijd hebt om opnieuw te
kiezen.
Doe opnieuw een beroep
op liefde.
En uiteindelijk in te zien,
dat alléén de liefde in jou,
jou in alle omstandigheden
vergezelt.

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, je kunt elk moment van de dag opnieuw
kiezen. Het bijzondere zit in de eenvoud van deze 6
stappen en in de ervaring dat het werkt! Je ervaart de
kracht van het kiezen.
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!
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

28 mei Lezing bij Een
cursus in wonderen Vlaanderen
Met Peter Winteraeken:
Interactieve lezing: 'AL WAT IK
GEEF, GEEF IK AAN MEZELF'
Vandaag leer ik de wet van de
liefde kennen. Er bestaat geen
andere wet dan deze: al wat ik
geef, geef ik aan mezelf. Ik geef
altijd aan mezelf! Wat ik ook denk
of doe, ik ben zender en ontvanger
tegelijk. Wat ik geef komt altijd naar
mij terug. Geef ik een wonder of geef ik een oordeel? Dat is
de ene eenvoudige keuze die ik elk moment van de dag
maak. Met als resultaat: wat ik geef, komt naar me terug.
De vraag is dus: wat wil ik ontvangen? Want wat ik
ontvangen wil, dat bied ik aan. Vanmiddag ontdekken wij
wat we werkelijk willen. En hoe wij louter en alleen
wonderen kunnen aanbieden, elk moment van de dag. Met
een praktische wonderoefening......
Locatie: Kerk, 'De Verrezen Heer'
Adres: Berchemstadionstraat 8, 2600 Berchem bij
Antwerpen
Tijd: 14.00 - 15.30 uur
Entree: €10,00 (bij lidmaatschap € 8,00)
Meer informatie: www.eencursusinwonderenvlaanderen.be telnr. +32 (0) 36633959

16 tot 23 juli NIEUW:
Spirituele vakantie
Frankrijk: Vrij! (M/V)
Rennes - le - Chateau,
Les Labadous
Met Sylvia Smit
(Devinus) en Peter
Winteraeken:
Innerlijk vrij zijn is
luisteren naar je
hart.

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.
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:
Met Peter Winteraeken:
Coachen / begeleiden vanuit het hart is complete
vrijheid en vertrouwen schenken.
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.
Familie- en systeemopstellingen:
Vanuit systemisch perspectief worden patronen binnen
familieverbanden zichtbaar. Hierdoor wordt het
mogelijk voor degene waarvoor de opstelling gedaan
wordt vrijer in de ontmoeting te treden en meer rust en
eenheid te ervaren. Wil je liever niet in groepsverband
naar je familiesysteem kijken? Dan behoort een
individuele opstelling ook tot de mogelijkheden. We
werken dan met poppetjes die de familieleden
representeren. Neem gerust contact op voor meer
informatie.
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
Kosten algemeen: overleg over de kosten van deelname
aan activiteiten en /of coaching is altijd mogelijk. Neem
contact met mij op.
Aanmelden: dit kan telefonisch via 0475-484833 / 0680040175 of per e-mail: peter@peterwinteraeken.nl

De splitsing van de weg:

Wanneer je op het punt komt waar de splitsing
van de weg heel duidelijk is, kun je niet verder
gaan.
Je moet de ene of de andere weg nemen.
Want als je nu rechtdoor gaat, de richting die je
volgde vóór je de splitsing bereikte, ga je
nergens heen.....
(Een cursus in wonderen; T22.IV.1:1-2)

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

Verzonden met

