
Jaargroep Een Cursus In Wonderen in de praktijk  sept.2017 – juni 2018 

Waar hebben we kracht bij nodig als we als mens hier op aarde leven? 
- voor (zelf)acceptatie, omdat we onschuldig, heel en compleet zijn 
- voor (zelf)bewustwording, om te worden wie we in wezen zijn, namelijk Liefde; dat wat we 
vergeten zijn! 
- voor (zelf)vergeving, bij alle vergissingen die we denken te (hebben) begaan 
- voor het anders leren kijken naar onszelf, anderen en de wereld, te zien dat alles een projectie is 
van onze gedachten / overtuigingen en emoties in onze binnenwereld 
- voor het kunnen bevrijden van al onze “ballast”, die we vanuit ons verleden meedragen in de vorm 
van emoties, gedachten en herinneringen, dan zullen we op zoek mogen gaan naar onze ware 
Kern….. 

Als ik eerlijk voel, weet ik wat ik ben, namelijk Liefde. Het is mijn verlangen om innerlijke vrede te 
zien in, en te delen met iedereen. Ik luister naar mijn innerlijke Goddelijke Stem, die me leidt naar 
waar ik nodig ben. Hij zal me helpen bij wat er gezegd mag worden. Ik vraag hulp en kracht om 
mezelf te vergeven voor mijn vergissingen in gedachten, die zichtbaar worden in de wereld om me 
heen. Ik zal verlost ervan zijn, als een vergeven wereld me toe straalt. (De acht krachten van De 
Kracht van 8 opnieuw verwoord. Margrete, 2017) 

Innerlijke vrede en ware kracht zijn belangrijke doelen van ECIW.  
Kracht hebben we nodig om de blokkades te kunnen verwijderen, die we tussen God en ons Zelf 
hebben geplaatst en om ons bewust te worden wie we werkelijk zijn. ECIW benoemt dat die kracht in 
ons is, maar die niet van ons is (H4.I.1:5). Als we deze kracht ervaren, dan is het onmogelijk om nog 
op onbeduidende (ego)vermogens te vertrouwen.  
> Wie zou proberen met de nietige vleugels van een mus te vliegen, wanneer hem de machtige kracht 
gegeven is van een adelaar?< 

 Data en inhoud Jaargroep 2017 – 2018  
Behouden Huis, Oudkarspel (van 09.30 tot 11.30 uur) 
Elke maand zijn er drie activiteiten rondom Een Cursus In Wonderen: 

01 Maandthema; inleiding, tekst, werkboek-les, werkvorm 
02 Opstelling met het maandthema 
03 Miracle choice Spel (met een vraag of ervaring uit deze maand; max. 8 personen 

per keer)  NB. bij overschrijding van het aantal personen, kan er tevens in de 
avond worden gespeeld.  

01 en 03 worden begeleid door Margrete Stoute van Al-licht-5 en 02 wordt begeleid door 
Paulien Hartog van Veelgoeds.  Vergoeding: losse onderdelen bedragen € 20,- per keer. 
Kiest u voor de combinatie van 01, 02 en 03 dan bedraagt het totaal € 50,00 per maand 
(opgave vooraf per mail en betaling hiervan kan in 3 delen plaatsvinden: voor sept./ voor 
januari en voor april.  



Start in september 2017 
05-09  Maandthema (inleiding, de weg via vergeving middels ECIW) 
19-09  Opstelling  
26-09  Miracle Choice Spel 

Oktober 2017 
03-10  Maandthema (kracht 1: wie ben ik?) 
17-10  Opstelling 
24-10  Miracle Choice Spel 

November 2017 
07-11  Maandthema (kracht 2: eerlijkheid - gevoelens) 
14-11  Opstelling 
28-11  Miracle Choice Spel 

December 2017 
05-12  Maandthema (kracht 3: waarnemen - projectie en oordelen) 
12-12  Opstelling 
19-12  Miracle Choice Spel 

Februari 2018  
30-01  Maandthema (kracht 4: geven en ontvangen) 
06-02  Opstelling 
20-02  Miracle Choice Spel 

Maart 2018 
06-03  Maandthema (kracht 5: luisteren naar je innerlijke stem) 
20-03  Opstelling 
27-03  Miracle Choice Spel 

April 2018 
03-04  Maandthema (kracht 6: communicatie vanuit het hart) 
17-04  Opstelling 
24-04  Miracle Choice Spel 

Mei 2018 
08-05  Maandthema (kracht 7: vergeving) 
15-05  Opstelling 
22-05  Miracle Choice Spel 

Juni 2018 
05-06  Maandthema (kracht 8: eenheid) 
12-06  Opstelling 
19-06  Miracle Choice Spel 

 

Tot ziens in het Behouden Huis!  Kracht- en lichtgroet,  Margrete & Paulien 

Inlichtingen en opgave via info@al-licht-5.nl /06-30146699 

mailto:info@al-licht-5.nl

