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Samenvatting 

Hoe zou jij reageren als je rustig zittend in je huiskamer plotseling werd 
geconfronteerd met de verschijning uit het niets van een mysterieus koppel, dat je 
doodleuk meedeelt dat ze ‘verheven meesters’ zijn, die gekomen zijn om jou de 
schokkende geheimen van het bestaan te onthullen en je de wonderbaarlijke kracht 
van gevorderde vergeving te leren? 112 bellen? Een therapeut bellen? Of een pizza 
bestellen? 

Toen dit Gary overkwam in 1992, koos hij ervoor om naar dit duo op zijn bankstel te 
luisteren (en veel onbetamelijke vragen te stellen). Het resultaat is dit opzienbarende 
boek: zeventien geestelijk uitdagende en alle bekende paden te buiten gaande 
gesprekken gedurende een tiental jaren, die het leven van de auteur een totaal 
andere richting gaven, en de wereld een comprimisloze spirituele leer schonken die 
is voorbestemd de geschiedenis van de mensheid te veranderen. 

De Californische beroepsgitarist Gary Renard channelde negen jaar lang, vanaf 
1992, twee astrale heiligen, Arten en Pursah. De verdwijning van het universum is 
een verhaal over onvoorwaardelijke liefde, radicale vergeving en de natuurlijke 
scheppings-kracht van de mens in dit universum. Gary Renard beschrijft zeventien 
gechannelde vraag- en antwoordsessies waarin onderwerpen als illusies, vorige 
levens, religie, seks, politiek en wonderen aan de orde komen. 
 
 
Recensie(s) 
 
Gary Renard channelde negen jaar lang, vanaf 1992, twee astrale heiligen, Arten en 
Pursah. Zijn daarop gebaseerde boek diept de boodschap van het inmiddels bekende 
'Een cursus in wonderen' (vaak met citaten daaruit) verder uit en werd daarop 
enigszins een cultboek in de New Age-scene. Op zich is dit verhaal over 
onvoorwaardelijke liefde, radicale vergeving en de natuurlijke scheppingskracht van  
de mens in dit universum heel fraai en met aardige humor gelardeerd. 'Schuld bestaat 
niet, de mens beschuldigt alleen zichzelf. De wereld bestaat niet eens. Alles is alleen 
gedachte en projectie daarvan.'  
Dit boek was al een internationale bestseller, dus zoekend publiek kan hier de  
verdwijning van het eigen ego mee voorbereiden.  

         Peter den Haring  
 
Jon Mundy Ph.D., Miracles Magazine: 
… ongelooflijk van inhoud… 
Wat het meeste indruk maakt is dat dit boek volkomen trouw blijft aan de harde kern 
van de metafysica van Een cursus in wonderen. 
 
 



 


