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Samenvatting 

Heb je je ooit afgevraagd:  
- Hoe kunnen we vertrouwen in deze wereld van chaos?  
- Wat veroorzaakt de meeste angst en hoe kunnen we die overwinnen?  
- Hoe verandert een beetje bereidwilligheid ons leven voor altijd? 

"Er zijn er onder ons die door de Geest zachtjes worden overgehaald om voorbij Een 
Cursus in Wonderen te gaan. De tijd is voor ons gekomen om verder te gaan dan de 
vereiste Cursus, om de waarheid op een nieuwe manier uit te drukken. Nu wordt 
ware kennis begrepen. Dit gaat voorbij alle woorden, echter woorden worden nog 
steeds gebruikt." 

Volgens de auteurs heeft Jezus hen geïnspireerd tot het schrijven van dit boek dat 
wordt aangeboden als een extra hulpmiddel om meer inzicht in de basisbegrippen 
van "Een Cursus in Wonderen" te verwerven. Het is een volgende stap op de reis 
zonder afstand naar onze thuishaven die we, in werkelijkheid, nooit hebben verlaten.  

Door middel van vraag en antwoord biedt het boek een inzicht in de mogelijkheden 
waarop we de leer van ECIW kunnen beleven.  
Door een verbazingwekkende reeks omstandigheden, die ze met hun lezers delen, 
werden de auteurs geïnspireerd om dit boek te schrijven. Beiden volgen ze reeds 
meer dan 35 jaar de lessen in "Een Cursus in Wonderen" als hun spirituele pad. Ze 
laten ons zien hoe dit ons totaal kan transformeren naar een leven waarin Goddelijke 
liefde en ware inleving onbeperkt kunnen worden uitgedrukt. In deze tijden van crisis 
heeft iedereen nood aan hoop. De hoop dat er een wereld is, die voorbij deze ligt, 
waarin er voor ons gezorgd wordt en waar onvoorwaardelijke Liefde heerst. 

Wie is Phoebe Lauren? 

Phoebe is Amerikaanse. Ze is een internationaal bekend auteur, docent en 
workshopleider. Phoebe Lauren werkte nauw samen met Dr. Jerry Jampolsky en Bill 
Thetford als medebestuurder van het Center for Attitudinal Healing in Tiburon, 
Californië. Ze heeft met haar stralende vreugde en levenslange toewijding aan het 
gedachtegoed van ECIW de harten van duizenden mensen over de hele wereld 
geraakt. 

Ze schreef meer dan 20 boeken, waarvan verschillende al werden vertaald.  
Het boek “Beyond A Course in Miracles”, dat ze schreef samen met Sylvain du 
Boullay, één van de oorspronkelijke medevertalers van ACIM in het Frans, werd nu 
in het Nederlands vertaald.  


