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Het is heel vroeg in de ochtend. In de grijze uren voor zonsopgang wordt Eckhart Tolle
in zijn bed overvallen door een gevoel van onuitsprekelijk diepe angst. Hij wordt al veel
langer geplaagd door angst, depressie en zelfhaat, maar deze keer is het gevoel veel
intenser dan voorheen. Eén gedachte blijft maar door zijn hoofd malen: ‘Ik kan niet meer
met mezelf leven.’
En dan opeens is het alsof er een straal zonlicht door de duisternis snijdt, want Tolle
wordt zich bewust van de absurditeit van zijn gedachte. Als ik niet meer met mezelf kan
leven, dan zijn er dus twee: de ‘ik’ en ‘mezelf’ waarmee ik niet kan leven. Die kunnen niet
allebei echt zijn. Dat inzicht veroorzaakt een onmiddellijke kanteling in zijn bewustzijn.
Plots gaat de storm van gedachten liggen en hij zakt weg in een grote innerlijke leegte.
Als hij later weer bijkomt, is de angst verdwenen en verkeert hij in een staat van diepe
vrede.
Nu, ruim dertig jaar later, is hij een van de grootste spirituele leraren van onze tijd. Hoe
is het mogelijk dat deze bescheiden Duitser met zijn zachte stem heeft kunnen uitgroeien
tot zo’n groot leraar? Is het omdat sterren als Cher, Jim Carrey en Oprah Winfrey met
hem weglopen? Dat zal zeker helpen. Maar de echte sleutel voor zijn succes is dat hij
laat zien dat die diepe vrede voor iedereen bereikbaar is. En daarvoor hoef je echt niet
door zo’n diep dal te gaan.

Zoeken naar de waarheid

Na zijn ingrijpende ervaring doet Tolle – hij is dan eind twintig – twee jaar lang bijna
niets, behalve op een bankje in het park zitten. Hij heeft ook bijna niets: geen huis, geen
werk. En toch heeft hij alles, want hij verkeert in wat hij beschrijft als een ‘constante
staat van intense vreugde’. Van een angstige depressieveling is hij veranderd in een diep
gelukkig mens. Hoe is dat mogelijk?
Eckhart Tolle is van het ene op het andere moment verlicht geraakt, dat is wat er gebeurde op die vroege, grauwe ochtend. Maar daarvan is hij zich nog niet bewust. Wanneer
het gevoel na een jaar of twee wat minder intens wordt, gaat hij uitzoeken wat er nu
eigenlijk met hem aan de hand is. Hij stort zich op bronnen uit allerlei wijsheidstradities:
van de Bhagavad Gita tot het Nieuwe Testament en Een Cursus in Wonderen. Dat laatste
werk is een van zijn grote inspiratiebronnen. De filosofie past naadloos binnen Tolles
eigen ervaring. Meer over dit bijzondere werk leest u op bladzijde 7-9.

Om de komst van Eckhart
Tolle naar Nederland te
vieren, geven we zijn bekendste boeken opnieuw uit, met
op het omslag de prachtige
luchtfotografie van de wereldberoemde landschapsfotograaf Karel Tomeï. Daarbij
heeft de nieuwe uitgave van
De kracht van het NU iets
extra’s: speciaal voor deze
editie schreef Eckhart Tolle
een nieuw voorwoord. Deze
unieke serie verschijnt in
oktober. Dan verschijnt ook
het boek Een kennismaking
met Eckhart Tolle van ervaren
Tolle-coach Evert van de Ven:
een overzichtelijke inleiding
op Tolles oeuvre
(zie pag. 10)

Tijdens zijn zoektocht begint Tolle zich te realiseren dat de toestand waarin hij verkeert,
verlichting wordt genoemd. Hij begrijpt dat hij heeft gezien wat zijn essentie is: puur
bewustzijn. Dat andere, lijdende, angstige ‘zelf’ waarmee hij niet meer kon leven, was
maar een verzinsel van zijn verstand.

Een boek dat geschreven wilde worden

Eckhart Tolle is een van de grootste spirituele leraren van dit moment.
Hij inspireert wereldwijd miljoenen mensen met zijn boeken en optredens.
Mensen die middenin de samenleving staan en op zoek zijn naar een authentieke en zinvolle plek in deze wereld. Op vrijdag 18 oktober is hij in
Nederland en geeft hij een lezing over de kracht van het Nu in Rotterdam!
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De kern van Eckhart Tolles boodschap is van een schitterende eenvoud: je kunt alleen
gelukkig zijn in het huidige moment. Je hoeft helemaal niet te veranderen of te streven
naar doelen die ver weg liggen, want geluk is binnen handbereik. Het huidige moment
– het Nu – is er immers altijd, recht voor je neus. Het is alleen de kunst om dat ook daadwerkelijk te ervaren. En hoe doe je dat dan? Tolle vertelt dat je dat doet door je niet te
identificeren met die valse ‘ik’. Door met je aandacht in het huidige moment te zijn, laat
je dat los en kom je bij de kern van wie je werkelijk bent. Je ervaart de innerlijke stilte.
Dat is verlichting: niet meer en niet minder.
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Voor kaarten en meer informatie
over de lezing van Eckhart Tolle
op 18 oktober 2013 in de Doelen
in Rotterdam:
www.inspirerendleven.nl

Dat fundamentele inzicht vormt de basis voor zijn eerste boek, waarvoor hij overigens
helemaal geen plannen had. Hij zegt zelf dat hij alleen toegaf aan een onweerstaanbare
impuls om te gaan schrijven: ‘Het boek wilde geschreven worden.’ Met De kracht van
het Nu laat Tolle de wereld kennismaken met zijn spirituele boodschap. En het slaat in
als een bom: het boek wordt vertaald in meer dan dertig talen en er gaan miljoenen
exemplaren over de toonbank.
Het overdonderende succes van De kracht van het Nu, en de boeken die erop volgden,
heeft van Eckhart Tolle een soort spirituele superster gemaakt. Maar wat is er dan zo
bijzonder aan zijn boeken? Misschien wel de eenvoud ervan. Tolle kan de dingen zo
helder en krachtig uitleggen dat het ‘kwartje’ zomaar kan vallen en ook bij zijn lezers
een bewustzijnskanteling kan bewerkstelligen. En dan gelukkig zonder de intense – en
beangstigende – verlichtingservaring die hij zelf moest meemaken.

‘Just breathe’

Geluk is dus altijd binnen handbereik. Maar in de praktijk blijkt het vaak niet zo gemakkelijk om constant in het nu te zijn: voor je het weet, word je weer meegesleept door
je gedachten. Je hebt oefeningen nodig om in het nu te kunnen zijn – en te blijven. Ook
deze geeft Tolle in zijn boeken.
Ook tijdens zijn lezingen geeft hij weleens tips: Wees, zodra je merkt dat je niet in het
nu bent, een moment stil en concentreer je op je adem: ‘Just breathe’. Af en toe valt hij
stil en doet hij het zelf ook. Je ziet aan zijn gezicht dat hij weer één wordt met de stilte.
Zo is Eckhart Tolle het levende bewijs van zijn leer. Die echtheid, en zijn bijzondere talent
om verlichting bereikbaar te maken voor iedereen, heeft hem gemaakt tot een van de
grootste leermeesters van dit moment.
De kracht van het Nu
Gids voor een bewust en
gelukkig leven
Eckhart Tolle
192 blz. geb.
€ 19,95
97890 202 10392

De kracht van het nu
De kracht van het Nu
Gids voor een bewust
in de praktijk
en gelukkig leven
Eckhart Tolle
Eckhart Tolle
118 blz. pb.
192 blz. geb.
e12,95
e 19,95
97890 202 10224
97890 202 10392
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Een nieuwe aarde
De uitdaging van deze tijd
Eckhart Tolle
240 blz. pb.
€ 18,95
97890 202 10248
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Een nieuwe
De stilteaarde
spreekt
De uitdaging
van deze tijd
Eckhart Tolle
Eckhart
112Tolle
blz. pb.
240 blz.
pb.
e 12,95
e 18,95
97890 202 10385
97890 202 10248

Kom op 17 november naar Amersfoort voor een ontmoeting
met Willem Glaudemans, Koos Janson en andere Cursus-lezers!
Kaarten: www.inspirerendleven.nl

een
cursus
in
wondEren
een lichter leven

Eckhart Tolle noemt het een van zijn grote inspiratiebronnen: Een
Cursus in Wonderen. En dat is niet verrassend, want deze cursus –
diepzinnig en praktisch tegelijk – heeft écht de kracht om je leven
blijvend te veranderen.
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‘Dit is Een Cursus in Wonderen. Maak aantekeningen, alsjeblieft.’

Wat doe je als je een stem hoort in je hoofd? Een stem die je vraagt om een pen te
pakken en op te schrijven wat hij zegt? Het overkwam Helen Schucman eind jaren
zestig. Helen was een nuchtere psycholoog bij een medisch centrum in New York, niet
iemand die geneigd was te luisteren naar stemmen in haar hoofd. En toch hoorde ze
steeds maar: ‘Dit is Een Cursus in Wonderen. Maak aantekeningen, alsjeblieft.’
Op een avond werd het Helen te veel. Ze was bang dat ze gek werd. In paniek belde
ze collega-psycholoog Bill Thetford en vroeg hem wat ze moest doen. ‘Waarom doe je
niet gewoon wat de stem je vraagt?’ was zijn verrassende advies. Dus begon Helen
het op te schrijven. En dat was het begin van Een Cursus in Wonderen. Helen en Bill
hadden er geen idee van dat het een van de meest intrigerende boeken van deze tijd
zou worden.
Bijna dagelijks noteerde Helen wat de stem haar doorgaf; vervolgens typte Bill het
uit. De stem had veel te vertellen: het kostte Helen en Bill zeven jaar om alles op te
schrijven. De uiteindelijke Cursus – die bestaat uit een Tekstboek, een Werkboek en
een Handboek voor leraren – verscheen in 1976.
Een cursus in wonderen
Tekstboek; Werkboek; Handboek voor leraren;
Aanvullingen
1396 blz. pb.
€ 49,95
97890 202 10439

Ter gelegenheid van het
twintigjarig bestaan van
Miracles in Contact, de stichting die geïnteresseerden in

Een doorgegeven boek?

Een boek dat is gedicteerd door een stem in iemands hoofd? Dat roept zelfs bij mensen
met een zeer open, ontvankelijke geest gemakkelijk weerstand op. Helen zelf had er in
ieder geval veel moeite mee. Zeker toen de stem zich ook nog bekendmaakte als Jezus.
De zoon van God die tegen haar sprak over de Heilige Geest, liefde en vergeving?
Helen, een zelfverklaarde militante Joodse atheïst, wist niet wat ze ermee aanmoest.
"Ik weet dat het waar is, maar ik geloof er niet in", zei ze erover. In haar biografie, die
in november verschijnt, leest u meer over Helens ambivalente relatie met dit via haar
doorgegeven boek.
Ondanks – of misschien wel dankzij – de buitengewone ontstaansgeschiedenis is de
Cursus uitgegroeid tot een van de belangrijkste spirituele werken van de twintigste
eeuw. Het is vertaald in 24 talen en heeft miljoenen mensen over de hele wereld
geïnspireerd. Ook voor spirituele leraren als Deepak Chopra, Marianne Williamson en
Eckhart Tolle is het een grote inspiratiebron. Tolle zei ooit: ‘Het is een vorm van het
universele curriculum. Ik houd echt van dit boek!’ De invloed van de Cursus is dan ook
duidelijk te herkennen in Tolles boeken en lezingen.

de Cursus met elkaar in contact
brengt, geeft onder andere
Willem Glaudemans op
17 november een lezing
over de Cursus in De Flint in
Amersfoort. Kijk voor meer
informatie en kaarten op
www.inspirerendleven.nl
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Wonderen bestaan

Wat is dit dan voor boek, dat Tolle zo heeft geïnspireerd? En wat zijn dan de wonderen die de Cursus ons leert? Over water lopen, of water veranderen in wijn? Nee. De
wonderen zijn de fundamentele omslagen in onszelf. Hoe die tot stand komen, legt de
Cursus als volgt uit:
We leven allemaal met het misverstand dat we afgescheiden zijn van de rest van de
schepping. We denken dat God buiten ons staat – en wij buiten God. Dat gevoel van
afzondering maakt dat we (lees: onze ego’s) bang zijn om te worden vernietigd door
God. Maar met de Heilige Geest als gids en Jezus als innerlijke leraar, leert de Cursus
je om je niet langer te identificeren met het ego. Dan herinner je je wie je werkelijk
bent: een schuldeloos kind van God. Door middel van vergeving, waarmee in de Cursus
zelfacceptatie wordt bedoeld, is het mogelijk om de relatie met jezelf, anderen en

God te herstellen. Dan zie je dat je helemaal niet afgescheiden bent, maar onderdeel
uitmaakt van het grote geheel van allesomvattende liefde. Je kunt de Cursus dus zien
als een westerse versie van de leer van non-dualiteit.
God, Jezus, de Heilige Geest ... waarom moet non-dualiteit worden verpakt in christelijke terminologie? Willem Glaudemans, Cursus-kenner en een van de vertalers van het
boek, legt uit dat het is bedoeld voor mensen die in de westerse (christelijke) cultuur
zijn opgegroeid. ‘Wij hebben een verwrongen begrip van de Bijbel. Negatief beladen
christelijke begrippen als ‘schuld’ en ‘zonde’ bestaan eigenlijk niet, dat is iets wat wij
(onze ego’s) hebben bedacht.’ Daarom is het nodig om de christelijke termen te ontdoen
van alle misverstanden die eraan kleven. De Cursus is dus geen christelijk boek, maar
het gebruikt wel dat vocabulaire omdat in het christendom de misverstanden zijn ontstaan. Daar moeten ze ook weer worden gecorrigeerd. Kortom, de inhoud is universeel,
maar de vorm is in eerste instantie gericht op de westerse mens.

Een weg naar duurzame verandering

Wat brengt de Cursus ons uiteindelijk? Het antwoord is: een lichter leven. Niet tijdelijk,
maar permanent. Juist omdat dit verre van een zelfhulpboekje is waaruit je even wat
tips oppikt – heeft het zo’n diepe, blijvende uitwerking. Het Tekstboek legt uit wie je
werkelijk bent. Het praktische en uitgebreide studieprogramma van het Werkboek leert
je om écht anders te gaan denken. En dat is waar de echte transformatie plaatsvindt.
Het kost misschien tijd en toewijding, want het is een dikke pil, maar uiteindelijk bereik
je duurzame verandering in je leven. ‘Je gaat meer innerlijke rust ervaren en je kunt
allerlei situaties en relaties beter aan’, vertelt Glaudemans.
Blijvende lichtheid in je leven, wie wil dat nu niet? Geen wonder dat Eckhart Tolle, en
velen met hem, in dit werk een gids voor het leven hebben gevonden.

Ingangen tot Een Cursus in Wonderen
Willem Glaudemans
176 blz. pb.
€ 14,95
97890 202 10293

In november verschijnen bij AnkhHermes drie nieuwe uitgaven:
•	De vernieuwde uitgave van Een Cursus in Wonderen bevat naast het Tekstboek, het Werkboek en het Handboek voor leraren ook de in de oorspronkelijke
uitgave niet opgenomen Aanvullingen, een specifieke toepassing van de Cursus
ten aanzien van psychotherapie en gebed.
•	Een leven geen geluk, de biografie van Helen Schucman, verhaalt over haar
bewogen leven en het fascinerende ontstaansproces van de Cursus. Naast
bijzondere persoonlijke dagboekfragmenten van Helen toont biograaf Kenneth
Wapnick niet eerder gepubliceerd materiaal dat aan Helen werd doorgegeven.
• Ingangen tot Een Cursus in Wonderen (Willem Glaudemans) is een begeleidende gids bij de Cursus die verheldering en verdieping biedt, zowel voor ‘beginners’ als voor ervaren lezers.
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Een leven geen geluk
Het ontstaan van Een Cursus in Wonderen
Een biografie van Helen Schucman
Kenneth Wapnick
528 blz. pb.
€ 39,95
97890 202 09426
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