
TOELICHTINGEN OP HET TEKSTBOEK  
van Een Cursus in Wonderen 
 
Deel 1: toelichtingen op hoofdstuk 1 t/m 4  

Deel 2: toelichtingen op hoofdstuk 5 t/m 7 

Deel 3: toelichtingen op hoofdstuk 8 t/m 11 

Deel 4: toelichtingen op hoofdstuk 12 t/m 14  
 
Deel 5: toelichtingen op hoofdstuk 15 t/m 17 
(te bestellen via Uitgeverij Stichting ECIW-Breda) 
 
Prijs: € 14,95 per stuk  

Pakket samen deel 1 t.e.m 5:  €69,80  
(te bestellen via Uitgeverij Stichting ECIW-Breda) 
 
 
De toelichtingen maken de teksten begrijpelijker en brengen daarmee de beleving ervan 
dichterbij.Dat maakt deze metgezel van Een cursus in wonderen tot een waardevolle 
reisgenoot.De vertaling van de Toelichtingen wordt wederom verzorgd door Elly Clabbers, die 
eerder de omvangrijke ‘Toelichtingen op het Werkboek’ vertaalde.Dit boekwerk is bedoeld ter 
ondersteuning van studenten bij het bestuderen en in praktijk brengen van het Tekstboek van 
Een cursus in wonderen.Soms worden de teksten ervaren als herinneringen, vaker lijken ze 
ondoorgrondelijk en boven ons bevattingsvermogen uit te stijgen.Wij hopen van harte dat deze 
toelichtingen zullen bijdragen tot nieuwe inzichten.Het eerste deel bevat toelichtingen op de 
hoofdstukken 1 t/m 4 en wordt, evenals de ‘Toelichtingen op het Werkboek’ uitgegeven in een 
handzaam A4-formaat.De bedoeling is om elk kwartaal een nieuw deel ter beschikking te 
stellen.Wij wensen de gebruiker veel kracht en inzicht en hopen dat vrede, vreugde en geluk het 
resultaat zullen zijn van de geleverde inspanning. 
 

Vertaling van ‘The Illuminated Text’ van Robert Perry en Greg Mackie. Zij maken de teksten 
begrijpelijker en brengen daarmee de beleving ervan dichterbij. Dat maakt deze metgezel van 
Een Cursus in Wonderen tot een waardevolle reisgenoot. 
 
De delen bevatten toelichtingen op de hoofdstukken en worden evenals de ‘Toelichtingen op het 
Werkboek’ uitgegeven in een handzaam A4-formaat. 
De vertaling van de Toelichtingen wordt wederom verzorgd door Elly Clabbers, die eerder de 
omvangrijke ‘Toelichtingen op het Werkboek’ vertaalde. 
 
Dit boekwerk is bedoeld ter ondersteuning van studenten bij het bestuderen en in praktijk 
brengen van het Tekstboek van Een cursus in wonderen. Soms worden de teksten ervaren als 
herinneringen, vaker lijken ze ondoorgrondelijk en boven ons bevattingsvermogen uit te stijgen 
 


