
 

 

ONTMOETINGSDAGEN ECIW 
 

ECIW Ontmoetingscentrum organiseert een lezing met nazit in 
 

 BREDA 
 

Zaterdag 14 september 2019 

Spreker: Paul Goudsmit 
 

THEMA: 'Je voelt nooit onvrede om de reden die je denkt' 
 

Programma:  
13:30 – 14:00 Inloop en Ontmoeten 
14:00 – 16:00 Lezing Paul Goudsmit (inclusief pauze) 
16:00 – 16:30 Uitwisselen ervaringen in groepjes 
 

Locatie:   Gemeenschapshuis de Blaker, Graaf Hendrik III Plein 128, 4819 CL Breda. 
Tijd:   14:00 – 16:30 uur (inloop vanaf 13:30) 
Parkeren:  Rondom gebouw 
Entree:  € 15,00 (krap tarief € 10,00) 
Koffie/thee:  Eigen rekening 
Aanmelden:  Voor 13 september 2019 aanmelden bij info@eciw-breda.nl 
Informatie:  Henny van der Feer (06 5536 5758) Zie ook: www.eciw-breda.nl 
 
THEMA LEZING: 
Waarom zou ik geen onvrede voelen om de reden die ik denk?' De Cursus legt uit dat wat ons werkelijk onvrede brengt 
onze herinnering aan onopgeloste zaken uit het verleden is. Toen dit gebeurde, hebben we ongezonde en kwellende 
overtuigingen over onszelf ontwikkeld zoals 'Ik ben het niet waard dat mensen naar mij luisteren' of 'mijn gevoelens 
zijn onacceptabel'.  
Wat er is gebeurd - is gebeurd, maar onze interpretatie van de gebeurtenis en wat dit betekent hebben we verzonnen. 
Nu gaan we vrolijk (of niet zo vrolijk) verder met ons leven en gebruiken onze interpretatie of perceptie van deze 
gebeurtenissen uit het verleden als de hoekstenen van ons geloofssysteem.  
We hebben twee opties waar we onze huidige onvrede voor kunnen gebruiken. We kunnen het gebruiken als opnieuw 
een bewijs om ons huidige geloofssysteem te versterken of te behouden. Of we kunnen het gebruiken om te leren wat 
deze overtuigingen zijn en door een uniek vergevingsproces, die je na deze middag overal kunt gebruiken veranderen, 
als ze je niet langer dienen.  
 
OVER DE SPREKER: 
Paul Goudsmit en Jane Tipping werken al meer dan 20 jaar met Een Cursus in Wonderen. 
In 2001 startten zij een trainingscentrum in Toronto, van waaruit zij workshops en coachingprogramma’s verzorgden, 
waaronder een meerjarige opleiding transpersoonlijk coachen, wekelijkse studiegroepen, intensieve 
weekendworkshops en individuele-, relatie- en familietherapie. 
Hun werkgebied breidde zich in de loop der jaren uit naar Engeland en Nederland, en in de zomer van 2011 
verhuisden zij naar Nederland. Het bood hun ook de gelegenheid de samenwerking met hun Nederlandse collega’s 
voort te zetten. 
Zij specialiseerden zich in ‘walking the talk’ door de spirituele uitgangspunten en de ideeën van de Cursus geschikt te 
maken voor een dagelijkse, praktische toepassing. 
 


