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    Wie is Phoebe Lauren? 
Operating at an international level, Phoebe is an author, 
lecturer, and a workshop leader, specializing in personal 
development through universal values.   

She is an interfaith minister and a certified spiritual 
conselor by the New Seminary in New York.  Formerly an 
attorney of family rights and a professor of English and 
drama, she has written more than twenty books, some 
of which have been translated into several languages. 

Phoebe has been the directress of a healing center in 
Canada and has worked with Dr. Jerry Jampolsky as the 
executive director of the Center for Attitudinal Healing in 
California, which he founded. Ze werkte tevens samen 
met Els Thissen en Willem Glaudemans Phoebe has 
served as an advisor and as a member of the board of 
directors for numerous organizations. in California, 
which he founded.  She continues to offer group 
facilitator training in Attitudinal Healing.  Phoebe has 
served as an advisor and as a member of the board of 
directors for numerous organizations. 

Voorbij Een Cursus In Wonderen 
                                            

Lezing 26 april 2020 
door Phoebe Lauren 

Locatie: Kerk, “De Verrezen Heer”, 
Berchemstadionstraat 8, 2600 
Berchem (Antwerpen)     
Programma: lezing van 14.00 tot 
16.00 uur. Zaal open van 13.00 tot 
17.30 uur                                       
Inkom: € 25                                     
Meld je aan voor 1 maart en krijg 
een vroege vogelkorting!              
(Het nieuwe boek + inkom = €40) 

Boeken 

Phoebe Lauren schreef reeds meer 
dan 20 boeken o.a over het 
gedachtegoed van ECIW, over 
sterrenkinderen en de “wonderen” 
in ons leven.  

Boodschappen van de 
Stem  

Over de voorbije twintig jaar heeft 
Phoebe boodschappen ontvangen 
van een liefdevolle Stem.              
Deze boodschappen geven op 
wonderbaarlijke wijze leiding om je 
te helpen spiritualiteit op praktische 
wijze te beleven. Mensen over de 
hele wereld hebben er baat bij 
gevonden.                                              
In deze tijden van crisis heeft 
iedereen nood aan hoop. De hoop 
dat er een wereld is, die voorbij 
deze ligt, waarin voor ons gezorgd 
wordt en waar onvoorwaardelijke 
Liefde heerst. 

PHOEBE LAUREN 
Internationale spreker | Na 25 jaar terug in België | “Voorbij Een Cursus in Wonderen”

Phoebe Lauren

Beyond ACIM


Zondag 26 april 2020 te Berchem

Phoebe is een  internationaal bekend Amerikaans auteur, 
docent en workshopleider. Ze heeft met haar stralende vreugde 
en levenslange toewijding aan het gedachtegoed van ECIW de 
harten van duizenden mensen over de hele wereld  geraakt. 

Phoebe werkte nauw samen met Dr. Jerry Jampolsky en Bill 
Thetford als medebestuurder van het Center for Attitudinal 
Healing (AH) in Tiburon, Californië.  Ze was betrokken bij de 
opstart wereldwijd van locale centra voor AH. Dit gebeurde ook 
in Nederland en België, waar ze samenwerkte met Willem 
Glaudemans, Els Thissen en Beja Pingnet.                                                                                           
Ze schreef reeds meer dan 20 boeken, waarvan er verschillende  
werden vertaald.  

Het boek “Beyond A Course in Miracles”, dat ze schreef samen 
met Sylvain du Boullay, één van de oorspronkelijke mede-
vertalers van ACIM in het Frans, zal nu in primeur, vertaald in 
het Nederlands op haar lezing worden voorgesteld. 

Phoebe is vooral een authentieke ambassadeur voor het 
gedachtegoed van ECIW.  Ze laat ons zien hoe dit ons totaal 
kan transformeren naar een leven waarin Goddelijke liefde en 
ware inleving onbeperkt kunnen worden uitgedrukt. 
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Voorbij Een Cursus in Wonderen 
(vertaling van “Beyond A Course in Miracles) 
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                        
ealtijd? 

Dit geïnspireerde boek  kan je misschien verlichten. 

“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 Een Cursus in 
Wonderen kunnen beleven.  

Door een verbazingwekkende reeks omstandigheden, die ze 
met hun lezers delen, werden de auteurs geïnspireerd om dit 
boek te schrijven.  Ze volgen beiden reeds meer dan 25 jaar 
het gedachtegoed van Een Cursus in Wonderen als hun 
spirituele pad.   

Na lange afwezigheid komt Phoebe opnieuw naar België.        
Wij hopen u op deze bijzondere voorstelling te mogen 
verwelkomen! (Lezing in eenvoudig Engels)

Persoonlijk consult 

• Inschrijven vóór 1 maart 

• Waar:  Oud Geleg 6,                  
Sint-Job-in-’t-Goor 

• Voor alle info: mail:                  
eciw-vlaanderen@proximus.be 

In een privé-sessie ontvangt 
Phoebe berichten rechtstreeks van 
de Stem. Ze kijkt naar de energie 
om je heen en helpt je goede 
beslissingen te nemen. Ze kan je in 
contact brengen met je dierbaren 
aan de andere kant. Het consult is 
zuiver therapeutisch. Ze is geen 
helderziende, maar ze kan je wel  
begeleiden en vertellen in welke 
richting je energie beweegt. (€60) 

Beyond A Course in 
Miracles nu te koop in 
het Nederlands 

Na 30 jaar eindelijk vertaald in het 
Nederlands en in primeur te koop 
op de lezing van 26 april 2020 

Reserveer nu reeds uw exemplaar 
van deze beperkte oplage.         
Prijs: €20 

Reserveer vóór 1 maart en 
betaal slechts €40 (nieuwe 
boek + inkom) 

Alle info via:                                

 eciw-vlaanderen@proximus.be 
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