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Samenvatting
Wonderen of waan, Een gids over concepten in Een cursus in wonderen “Wie, die zich door Gods 
liefde gedragen weet, kan de keuze tussen wonderen en waan moeilijk vinden?” Een cursus in 
wonderen, een zelfstudie programma om innerlijke vrede te bereiken, nodigt de ‘student’ uit om 
onze dagelijkse onbewuste psychologische cyclus van aanval en verdediging te doorzien voor wat 
die is. Niet alleen toont Een cursus in wonderen ons hoe wij denken en hoe we vervolgens daar 
naar handelen, maar vooral ook waarom. Dit biedt ons de kans om het doel van ons leven te 
wijzigen van waan naar wonderen, dat wil zeggen, van veroordeling naar liefde, door het 
beoefenen van onvoorwaardelijke vergeving, de ‘koninklijke weg’ naar innerlijke vrede. Deze gids 
neemt de lezer bij de hand naar een vollediger begrip  over hoe belangrijke concepten zoals liefde, 
gebed, dood, leven, Christus, ego, en vergeving gebruikt worden in dit spirituele leerprogramma. 
Mogelijk stelt dit studenten van Een cursus in wonderen in staat om de essentie van de boodschap 
eerder te doorgronden, en deze vervolgens in het dagelijks leven concreet toe te passen, 
waarmee zij hun spirituele reis bespoedigen. Over “Wonderen of waan”, van de (Engelstalige) 
online discussiegroep die er de inspiratie voor vormde: “Veel mensen die meer over de Cursus 
willen weten voordat ze er serieus tijd in gaan investeren, voelen zich ontmoedigd door de 
moeilijke en abstracte formuleringen in de tekst, en laten het boek voor wat het is. We hebben een 
gids zoals deze nodig om mensen een minder veeleisende inleiding te bieden op dit 
gedachtegoed. Zodra ze eenvoudig kunnen begrijpen hoe bestaande concepten op een andere 
wijze gebruikt worden, bereiden ze zich beter op hun reis in de Cursus voor. Ik zie dit als een 
bijzonder behulpzaam en broodnodig boekje.” 
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