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Voorwoord

Toen mijn boek De Kracht van Acht in 2009 uitkwam, dacht ik
“mijn waarheid” op dat moment in woorden te hebben gevat.
Dat wil zeggen mijn waarden, dat wat ik belangrijk achtte als
het gaat om respectvol te willen leven met mezelf en
anderen.
De beschreven waarden draag ik nog steeds bij me, maar mijn
kijk erop en op het leven ervan is veranderd. Er is zogezegd
een ander licht op gaan schijnen, waardoor mijn gedachten
en gedrag als mens ook zijn veranderd.
Ik heb in De Kracht van Acht een verbinding proberen te
leggen tussen de acht beschreven krachten en spiritualiteit,
zoals ik het op dat moment beleefde, erover las en
bestudeerde. Wat ik niet wist toentertijd, was dat mijn
spirituele ontwikkeling een sprong zou nemen in de richting
van het worden en zijn van een student in Een Cursus in
Wonderen (ECIW).
Het hemelsblauwe dikke boek was al eerder in mijn blikveld
geweest, doch ik had niet eerder de gelegenheid genomen
om haar inhoud tot me te nemen, door te laten dringen, laat
staan er iets schriftelijk over te willen delen.
Het radicale gedachtengoed van ECIW maakt, dat ik met
andere ogen naar mijn eerder verschenen boek kijk en het
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verlangen voel om een uitbreiding in een of andere vorm te
schrijven.
Inmiddels glijdt de tijd voorbij, we zijn jaren verder en ik raak
steeds meer doordrongen van de waarde die dit spirituele
werk en pad heeft in mijn eigen leven. Ik ervaar een
verlangen naar verbinding met God, oftewel Eenheid, Liefde,
de Bron, het goddelijke in mijzelf en iedereen en alles om mij
heen. De hamvraag bij dit verlangen is dan: welke blokkades
heb ik tussen mij en God geplaatst?
Ik ben me bewust, dat mijn persoonlijke ego-deel tijdens deze
zoektocht zich waarschijnlijk zal roeren en zich ermee zal
“bemoeien”, waarbij haar motto zal zijn “zoek en vind niet”.
Mijn intentie is om dit deel steeds meer te herkennen, erom
te glimlachen en het aan te bieden ter correctie.
Jij herinnert je niet meer hoe je naar binnen kunt kijken,
want je gelooft niet dat daar jouw thuis is. Maar de Heilige
Geest herinnert het zich voor jou en Hij zal jou naar huis
leiden, omdat dat Zijn opdracht is. Terwijl Hij Zijn opdracht
vervult, zal Hij jou de jouwe leren, want jouw opdracht is
dezelfde als die van Hem.(T12.IV. 5: 4-6). Ik doe een stap
terug en laat Hem de weg wijzen. Doe in vertrouwen een
stap terug en laat de waarheid jou de weg wijzen.
(WdI 155).
Mijn dank gaat uit naar de Goddelijke Liefde die me voedt,
vormt en leidt naar waar ik wezenlijk thuishoor.
Wie weet kom ik je tegen als reisgenoot……..
Margrete, november 2018
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Inleiding
Verhaal Het geschenk
uit “Ik ben de poort” van Paul Ferrini (2001)
God heeft je voor onderweg één geschenk gegeven, niet meer.
Hij zei: Mijn zoon, onthoud dat je altijd van gedachten kunt
veranderen.” Hij zei niet: “Ga niet weg, zoon.” Hij zei niet:
“Zoon, je zult je ellendig voelen, totdat je terugkomt bij Mij.”
Hij zei louter: “Onthoud dat je altijd van gedachten kunt
veranderen.”
Je kunt je standpunt wat betreft elke pijnlijke en nietvergevingsgezinde gedachte die je denkt, herzien. Je kunt elke
ontevreden gedacht in twijfel trekken en een andere gedachte
denken die je vrij maakt en je hart laat volstromen van
vreugde.
God heeft niet gezegd: “Ik zal Mijn zoon geen fouten laten
maken.” Hij zei: “Ik vertrouw erop dat je terugkomt en geef je
een geschenk waarmee je de weg naar huis vindt.”
Al jouw fouten betekenen niets voor God. Voor Hem ben je
gewoon een kind dat zijn omgeving verkent en zich met vallen
en opstaan de regels die er gelden, eigen maakt.
God heeft die regels niet opgesteld. Die heb jij gemaakt. Je
vergat slechts één ding en dat gaf God je, tezamen met zijn
zegen. Hij zei: “Waar je tocht je ook heen voert, zoon, onthoud
dat je altijd van gedachten kunt veranderen.”
Met één enkele liefdevolle gedachte maakte Hij iets wat jij
definitief wilde maken, tot iets tijdelijks. Hij maakte wat jij
werkelijkheid wilde maken, tot onwerkelijkheid. Jij hebt de as
van de dood geschapen. Hij schiep de vleugels van de feniks.
Op elke ontevreden gedachte die jij placht te denken, gaf God
een eenduidig antwoord: “Onthoud, zoon, dat je altijd van
gedachten kunt veranderen.”
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Je probeerde, net als Prometheus, het vuur van de goden te
stelen. Maar Hij heeft je daarvoor niet gestraft. Hij heeft je
niet aan een rots vastgeketend, waar je tot in de eeuwigheid
je dagen moet slijten, met de gieren als enig gezelschap. Hij
zei: “Neem het heilige vuur, zoon, maar wees voorzichtig en
onthoud dat je altijd van gedachten kunt veranderen.”
Net als Adam en Eva stond je in de tuin en werd nieuwsgierig,
je wilde meer weten over goed en kwaad. Toen Hij wist dat je
verlangen naar kennis niet over zou gaan, stuurde Hij de
heilige slang naar je toe met een appel, en nodigde je uit
ervan te eten. Hij heeft je – in tegenstelling tot de
wijdverbreide opvatting – niet slinks tot de zonde overgehaald
en vervolgens uit de hof verdreven. Hij zei alleen: “Voorzichtig,
mijn zoon. Als je deze vrucht eet, zul je de wereld anders gaan
zien. Het kan zijn dat deze tuin er dan plotseling uitziet als een
droge woestijn, waar helemaal niets groeit. Je lichaam, met al
zijn onschuldige gratie en heelheid, kan duistere verlangens
lijken te herbergen, waarvoor je je schaamt. Je denkgeest, die
nu deel heeft aan al Mijn gedachten, denkt wellicht gedachten
die tegengesteld zijn aan de Mijne. Je belevingswereld en al
wat je meemaakt wordt doordrongen van dualiteit en
gevoelens van afgescheidenheid. Uit het kleine hapje dat je op
het punt staat te nemen kan dit alles, en meer, voortkomen,
maar onthoud, zoon, dat je altijd van gedachten kunt
veranderen.”
Het is niet alleen zo dat God je niet veroordeelt om je fouten,
hij houdt zich er zelfs niet mee bezig. Hij weet dat het kind zich
brandt aan een open vuur. Maar Hij weet ook dat het kind zal
leren het vuur voorzichtig brandende te houden en te
benutten om zichzelf te verwarmen en zijn pad te verlichten.
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Hij weet dat jouw besluit om te willen “weten” je in
gevaarlijke situaties zal brengen, situaties waarin je denkt dat
je geluk afhankelijk is van de manier waarop iemand anders je
behandelt, situaties waarin je vergeet dat je geen kwetsbaar
organisme in een dorre en vijandige omgeving bent.
Hij weet dat je je oorsprong zult vergeten en dat er momenten
zullen komen waarop het hof slechts een vage herinnering is,
en dat zelfs het bestaan ervan twijfelachtig is. Hij weet dat er
momenten zullen komen waarop je Hem de schuld geeft van
al je moeilijkheden en vergeet dat jij degene was die verkoos
te “weten”.
Maar daar houdt Hij zich helemaal niet mee bezig. Want vlak
voordat jij vastbesloten vertrok voor je tocht der afscheiding,
zei Hij: “Nog even, zoon. Het kan lang duren eer we elkaar
weer zien. Wil je alsjeblieft dit eenvoudige geschenk van Me
aannemen en het waar je ook gaat bij je houden, ter
herinnering aan Mij?
De meesten van jullie herinneren zich niet dat je antwoordde:
“Ja, Vader.” Maar ik verzeker je dat je dat zei. En dus ging de
stem van God met je mee toen je in ballingschap ging. En die
is nog steeds bij je.
Dus als je je eenzaam en verlaten voelt, als je vergeet dat jij
deze tocht gekozen hebt, onthoud dan: je kunt altijd van
gedachten veranderen.
Ik ben hier om je te helpen je dat te herinneren. Dit is niet mijn
geschenk, maar Gods geschenk aan jou. Omdat ik het
geschenk van Hem gekregen heb, kan ik het aan jou geven. En
als jij het van mij krijgt, kun jij het aan een ander geven.
Maar ik waarschuw je: houd je niet bezig met de identiteit van
de gever. Ik ben niet van belang. Ik ben het geschenk niet,
maar degene die het aanreikt, zoals ook jij dat bent. Laat ons
de oorsprong van het geschenk in gedachte houden, zodat we
het vrijelijk kunnen geven en ontvangen.
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God gaf je het geschenk van vergeving. Dat geschenk reist,
waar je ook gaat, met je mee. Wanneer je er niet op
vertrouwt, stuurt Hij je Zijn zoon om je aan het geschenk te
herinneren. Er zijn vele lichtwezens neergedaald, die dat
simpele geheugensteuntje meebrachten. Ze hebben allemaal
hetzelfde doel en zijn boodschappers van de liefde. Hij straalt
licht uit, omdat hij zich in de duisternis van de wereld het licht
herinnert. Hij straalt liefde uit, omdat hij het geschenk
ontvangen heeft en heeft geleerd het zonder voorwaarden te
geven aan eenieder die het wil ontvangen.

NB. Wij zijn allemaal die ene Zoon van God…….versplinterd in
miljarden vormen…..op weg naar Huis.
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Wat is Een Cursus in Wonderen?
Het is zowel een boek, als een spiritueel pad. Het boek
begeleidt je op je spirituele pad, met als doel het ontwaken
oftewel het her-inneren van wie en wat ik ben / we zijn.
Ik heb inmiddels van vele Cursus-leraren mogen leren.
Een ervan was Margot Krikhaar, die in haar uitleg en teksten
voor mij helder en helpend is geweest. Om de structuur van
Een Cursus in Wonderen kort te kunnen aangeven, maak ik
dan ook dankbaar gebruik van haar woorden:
“Een Cursus in Wonderen is geen ‘gewoon’ boek, en het heeft
dan ook een structuur die afwijkt van wat wij gewend zijn.
Meestal hebben boeken die een denksysteem uiteenzetten
een lineaire theoretische opbouw. Ze beginnen met een uitleg
van de basisbegrippen, en dan wordt dat langzamerhand
opgebouwd naar steeds complexere ideeën.
De Cursus heeft echter een heel andere structuur. De tekst
ontwikkelt zich niet lineair maar circulair. De verschillende
ideeën en thema’s, die samen het denksysteem van de Cursus
vormen, worden gepresenteerd als in een symfonie. Thema’s
worden geïntroduceerd, terzijde gelegd, en later opnieuw
opgepakt en verder uitgewerkt. Je kunt het ook vergelijken
met een geweven vloerkleed:
de draden in verschillende kleuren komen aan de oppervlakte
en verdwijnen weer, en komen elders weer aan de
oppervlakte.
Van dichtbij kan dat heel verwarrend lijken, maar wanneer je
wat afstand neemt, zie je de patronen die samen het geheel
vormen. Zo zit de Cursus ook in elkaar. De tekst is als een
matrix, waarbij alles in elkaar grijpt. Elk tekstdeel is essentieel
voor het geheel, terwijl elk onderdeel impliciet het geheel
bevat.
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Op het eerste gezicht lijkt het of deze opbouw de Cursus extra
moeilijk maakt. Het denksysteem van de Cursus vinden wij op
zich al moeilijk, en deze presentatie lijkt het nog ingewikkelder
te maken. Toch is deze opbouw niet voor niets. Het gaat hier
niet om een cognitief (denk)proces, zoals dat geldt voor
‘kennis’ van deze wereld. De Cursus heeft een heel ander doel.
Hij wil geen theoretisch systeem uiteenzetten, maar jou, als
student van de Cursus, in een diepgaand leerproces brengen.
Een leerproces dat je terugbrengt bij je werkelijkheid en bij
God.
Dit proces is als het omhoog lopen van een wenteltrap. Als
lezer word je meegevoerd in een circulair patroon. Je maakt
steeds weer een omwenteling omhoog, en zo kom je steeds
hoger, tot de top van de spiraal is bereikt. En de top van die
spiraal opent voor God.
Je hersens kunnen dat circulaire patroon niet altijd volgen en
vinden het onoverzichtelijk. Maar dat is ook de bedoeling! De
Cursus wil je juist uit de ‘werkelijkheid’ voeren die je hersens
(dus: het ego) voor ‘waar’ houden, maar die niets met de
echte werkelijkheid te maken hebben.
Vandaar dat het niet om een cognitief proces gaat (al heb je
óók je hersens nodig wanneer je de Cursus bestudeert).
Het gaat om een leerproces van een heel ander niveau.
Het is een proces dat uiteindelijk leidt tot het loslaten van je
ego (je persoonlijkheid, degene die je denkt te zijn) en je
ontwaken.
De werkelijke lessen binnen het pad van de Cursus spelen zich
af in je dagelijkse leven. En hier kom je precies hetzelfde
circulaire patroon tegen als in het boek: steeds weer komen
dezelfde vergevingslessen op je pad, en zo kun je deze les op
een steeds dieper niveau leren.
Bijvoorbeeld: je komt telkens opnieuw in aanraking met
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mensen, die jij als dominant ervaart en die bij jou irritatie en
onzekerheid oproepen. Dat is jouw les die steeds terugkomt
en je zo de kans geeft op een steeds dieper niveau in jezelf te
kijken (naar je ego) en te vergeven.
De lessen blijven terugkeren tot je dit helemaal in jezelf
vergeven hebt. Zo loop je de wenteltrap omhoog.
Dat betekent dat dezelfde lesstof voortdurend terugkomt,
zowel in de Cursus als denksysteem als in de leerkansen in je
persoonlijke leven. Elke omwenteling brengt je als het ware
dichter bij je spirituele doel, bij de top van de spiraal.
Het Tekstboek van de Cursus vraagt om zorgvuldige studie,
terwijl het Werkboek voorziet in dagelijkse
praktijkoefeningen. Beide zijn nodig. Op die manier word je
als student geleidelijk voorbereid op de diepere ervaringen
van God, waar de Cursus op uit is.
Het is niet voldoende om het denksysteem van de Cursus
intellectueel te begrijpen.
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Het doel van de Cursus is immers een volledige
transformatie in waarneming en ervaring.
De Cursus bestuderen is in praktijk vooral een intuïtief proces,
waarbij je studeert en de begrippen in je opneemt met de hulp
van je innerlijke leraar, de Heilige Geest of Jezus.
Op die manier komt de informatie binnen.
De afstemming op je innerlijke leraar zorgt ervoor dat je je
opent, terwijl je leest en studeert. En dat leidt langzamerhand
tot een dieper begrip van het denksysteem van de Cursus”.

(door Akiana, 8 jaar)
Op de volgende pagina’s tref je mijn gedachten aan, waarbij
je variatie in taalvorm aantreft, die de inhoud ondersteunt.
Ik maak gebruik van tekst, verwijzingen naar lessen en ook
tref je hier een daar een werkvorm aan, die in mijn Cursusgroep helpend is geweest.
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KRACHT 1 WIE BEN IK?
8 krachten bijeen:
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 vraag “Mag ik er zijn?” impliceert aan de ene kant, dat
we ons hier welkom willen voelen (geaccepteerd) en een
soort toestemming vragen om steeds opnieuw van start te
kunnen gaan in een lichaam.
Aan de andere kant is het een vreemde vraag, als we het
vanuit ECIW bekijken. Het doet denken aan kleinheid, mag ik
er eigenlijk wel zijn? ECIW stelt ons echter gerust, als we leren
dat we er Altijd al zijn geweest, als grootse uitbreiding en
schepping van God! Ik weet, dat ik als kind soms dacht aan
waar ik was toen ik nog niet geboren was en daar een
antwoord op kreeg, in het gevoel van grootse
onbegrensdheid, een soort kijkje in de eeuwigheid…..
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De vraag “Wie ben ik?” had ik eerder via een gedicht1
proberen te beantwoorden:
Ik zie mezelf lopen, rennen, spelen en nog duizend dingen
meer. Ik ontdek in mezelf wat ik leuk vind bij alles wat ik leer.
Maar wie ben ik dan? Alles wat ik zie, in mij en om mij heen,
laat zien wie ik ben.
Ik hoor mezelf praten, denken, fluisteren en zingen over
wat ik wil, waarom en hoe.
Soms zijn het heel veel woorden en word ik daarvan moe.
Maar wie ben ik dan? Alles wat ik zeg, denk, fluister of zin,
laat horen wie ik ben.
Ik voel mezelf soms bang, boos, bedroefd, bezorgd of blij
en er is nog zoveel meer gevoel, daar diep binnenin mij. Dat
zijn allemaal signalen; ze zeggen “sta even stil” en voel goed
wat je hiermee wil. Maar wie ben ik dan? Alles wat ik voel,
laat weten wie ik ben.
Want ik heb allerlei spullen, in kleur, groot en klein, die
allemaal iets zeggen over dijn en mijn.
Ben ik wat ik heb, of ben ik meer?
Zo heb ik veel gedachten, donkere en lichte, er zit van alles bij,
die gaan over anderen en ook heel vaak over mij. Ben ik mijn
gedachten of ben ik meer? En ik doe een heleboel, vaak
1

De Kracht van Acht pagina 32-33, uitgeverij Andromeda, 2009
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omdat het leuk is en soms omdat het moet. In mijn hoofd hoor
ik een stem die zegt: doe ik het zó wel goed?” Ben ik wat ik
doe of ben ik meer?
Is het Zijn de kern, de bron waaruit ik leef? Ben ik dan uniek in
hoe ik mijzelf gestalte geef?
JA, ik ben mijn eigen kleur in het spectrum van het geheel. Ik
ben blij dat ik IK ben en dat is heel veel!
In de laatste zin heb ik “Ik” met een hoofdletter geschreven,
waarmee ik de verbinding met mijn goddelijke kern zichtbaar
wilde maken. Toch staat in dezelfde zin nog twee keer het
woord “ik” met een kleine letter, verwijzend naar mijn egoikje, die naarstig op zoek is naar haar identiteit, los van de
eenheid. Ik zou de vraag nu eerder als “Wat ben ik?” willen
stellen.
God schiep ons om Zichzelf2 uit te drukken. Komende vanuit
Eenheid droom ik van afscheiding en leef ik samen met
miljarden afgescheidenen hier op aarde. Totdat ik mijn geloof
in illusies en afscheiding opgeef en leer (zoals Willem
Glaudemans schrijft in “Ingangen tot ECIW”)3 “Wie we ten
diepste zijn, onze ware Identiteit, delen we met elkaar.
Daarin zijn we volkomen gelijk, volkomen één. D.w.z. dat
wanneer we die Identiteit in de ander herkennen, wij onszelf
zien”.
ECIW noemt die Identiteit ook wel ons ware Zelf, met een
hoofdletter en de “jij” die vaak in de Cursus wordt benoemd
verwijst hiernaar.
Terwijl ik in De Kracht van Acht nog bij de 1e kracht de vraag
Wie ben ik? stelde en onderzocht, stelt ECIW op een gegeven

2

Daar waar een verwijzing is naar Hij, kan ook Zij worden gelezen.
Ingangen tot Een Cursus In Wonderen, Willem Glaudemans,
uitgeverij AnkhHermes, 2013 (pagina 99)
3
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moment de vraag in het Werkboek “Wat ben ik?”
(Wd II. 351-360 inleiding alinea 1).
Ik ben Gods Zoon, compleet, genezen en heel, stralend in de
weerspiegeling van Zijn Liefde. In mij is Zijn schepping
geheiligd en van eeuwig leven verzekerd. In mij is de liefde
vervolmaakt, angst onmogelijk en vreugde gegrondvest
zonder tegendeel. Ik ben de heilige woning van God Zelf. Ik
ben de hemel waar Zijn Liefde huist.
Ik ben Zijn heilige Zondeloosheid zelf, want in mijn
zuiverheid woont de Zijne.
Een krachtige verklaring, die me stil laat worden en me
verbind met wie ik in wezen ben. Het Ik zegt: “Ik ben”.
De persona (de rol, de kleine ik, de persoonlijkheid, het
masker) zegt: “Ik ben dit,” of “Ik ben dat.” Het Ik leeft en uit
zich onvoorwaardelijk. De persona leeft en uit zich
voorwaardelijk. Het Ik wordt gemotiveerd door liefde en zegt:
“Ik kan.” De persona leeft in angst en zegt: “Ik kan niet.”
De persona klaagt, verontschuldigt zich en komt met
uitvluchten. Het Ik accepteert, integreert en geeft wat hij te
geven heeft. Jij bent je Ik, je Zelf, maar gelooft van jezelf dat
je je persona bent.
Zolang je optreedt als persona, maak je dingen mee die jouw
overtuigingen aangaande jezelf en anderen bevestigen.
Wanneer je beseft dat alle personae slechts maskers zijn die
jij en anderen hebben afgesproken te zullen dragen, leer je
daardoorheen kijken. Zodra dat gebeurt, vang je een glimp op
van het stralende Ik in je en buiten je: een stralend wezen, de
liefde in hoge mate waard en uitstekend in staat tot
liefhebben, dynamisch, creatief, vrijgevig en zelf vervullend:
je diepste aard!
In ECIW zijn er talloze werkboeklessen, die een antwoord
15

geven op de vraag Wie of wat ben ik? Bijvoorbeeld:
Werkboek-les 61
Ik ben het licht van de wereld.
Werkboek-les 94 /110 /237
Ik ben zoals God mij
geschapen heeft.
Werkboek-les 95
Ik ben één Zelf, verenigd met mijn
Schepper.
Werkboek-les 97
Ik ben geest.
Werkboek-les 154
Ik ben een van de dienaren van God.
Werkboek-les 191
Ik ben de heilige Zoon van God Zelf.
Werkboek-les 199
Ik ben niet een lichaam. Ik ben vrij.
Werkboek-les 229
Liefde, die mij geschapen heeft, is wat
ik ben.
Werkboek-les 248
Wat lijdt is geen deel van mij.
Werkboek-les 283
Mijn ware Identiteit woont in U.
Toen ik deze lessen met hun woorden voor het eerst
tegenkwam, moest ik eerlijk gezegd wennen aan de
stelligheid die erin huist. Het hardop zeggen van deze zinnen,
vormt soms een soort mantra, dat krachtig aanvoelt. En hoe
vaker ik het zeg, hoe meer waarheid ik erin herken en het dan
vanuit een andere laag benoem, dan vanuit mijn ikje.
Lichaam

Het gedicht Wie ben ik? hierboven heeft als
basis, dat ik eerder mezelf als lichaam zag en via ECIW heb
ontdekt, dat het echter niet zo is. Een radicale betekenis, die
o.a. in Werkboek-les 199 uiteen gezet wordt; ik ben niet een
lichaam, ik ben vrij!
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En toch denk en handel ik vaak vanuit deze vorm hier op
aarde. Ik projecteer mijn verhaal met al zijn gedachten en
overtuigingen ook op mijn lichaam, dat op haar beurt van
alles kan reflecteren in bv. de vorm van kwaaltjes, pijnen,
ziektes en ook gezondheid, vreugde en balans. Mijn lichaam is
dan als het ware een spiegel van hoe ik mij voel en wat er
speelt in mijn denkgeest.
Ik kan het lichaam nu zien als een instrument, een leerschool,
een communicatiemiddel om mijn rol en functie hier op aarde
te kunnen volbrengen. Ik heb bij de aanvang van De Kracht
van 8 gemeend om elke kracht aan een deel van het lichaam
te koppelen. Bij kracht 1 staan bv. de voeten centraal.

Voeten die ons een basis geven, waarmee we ons
staande houden en die we nodig hebben om onze weg in
deze wereld te kunnen gaan, om in beweging te komen.
Ik geef U mijn voeten, Vader, om daar waar nodig uw
Liefde te kunnen brengen. Mijn tred is licht, daar ik weet
dat U mij draagt. Ik zal daar zijn, waar U mij brengt.
Mijn lichaam, vader, kan Uw Zoon niet zijn. Laat me deze
droom dan gebruiken om bij te dragen aan Uw plan, opdat
we ontwaken uit alle dromen die wij hebben gemaakt.
(WdII.294.2:1-3)
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Parabel De mens als wijze visser
Het Thomas-evangelie, het 2000 jaar oude geschrift, dat in
1945 in Nag Hammadi (Egypte) werd opgegraven, bevat 114
uitspraken van Jezus, die volgens de tekst zijn opgeschreven
door Didymus Judas Thomas. Volgens onderzoekers is dit
evangelie het oudste christelijke document.
De rol die Jezus in dit evangelie heeft, is een andere rol dan
de rol die hij in de overgeleverde evangeliën heeft. De
interpretatie van Jezus’ rol in dit evangelie door Jos Stollman4
heeft me inzicht geboden in een Jezus als mens en mystiek
leraar, die ons inwijdt in de diepere lagen (waarheden) van
ons bestaan. Op deze manier kwam Jezus voor mij dichterbij,
dan ik tot dan toe via religie had meegekregen. Hetzelfde
overkomt me nu bij het student-zijn in ECIW.
Ook in dit evangelie heb ik verbinding met de acht krachten
gevonden. Zo gaan veel uitspraken over de zoektocht naar
onze bron (“het Koninkrijk”), naar een weg naar binnen (“het
Koninkrijk is binnen in u”) die ons kan verbinden met de
Bron- met daarbij een duidelijk verzoek om niet te blijven
kleven aan de woorden van Jezus, want het gaat niet om de
woorden. De woorden zijn alleen bedoeld om ons te richten
op de innerlijke leraar, om ons aan te zetten tot de zoektocht
naar binnen, naar onze ware kern.
Jezus zei over deze zoektocht eens: “De mens is als een wijze
visser die zijn net uitwierp in de zee. Toen hij het ophaalde,
zat het vol kleine vissen. Tussen deze ontdekte de wijze visser
een grote, goede vis. Hij wierp alle kleine vissen terug in de
zee en koos zonder moeite de grote vis. Wie ore heeft om te
horen, hij luistere.”

4

Zenmeester Jezus, Jos Stollman, Kosmos-Z&K/ Servire, 2001
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Deze uitspraak gaat over de keuze die we in ons leven hebben
te maken. De kleine vissen verwijzen naar alle dingen die we
najagen (materie, aanzien, succes) en die ons uiteindelijk
geen echte vervulling geven; de grote vis is onze diepere,
ware kern. Het gaat erom dáár oog en oor voor te hebben.
Maar als we de grote vis niet goed kunnen onderscheiden,
durven we de kleine vissen niet weg te gooien.

Ik ben wat ik ben
In een prachtige tuin verdorden hartje voorjaar de bladeren, de
bloesem aan de struiken verwelkte nog voor de bloei echt op
gang was gekomen en de bloemen lagen geknakt op de grond.
De tuinman begreep er niets van en vroeg aan de eik wat er aan
de hand was. Die zei dat hij niet meer wilde leven, omdat hij geen
druiven kon dragen. Toen de tuinman naar de wijnstok ging,
schudde die droevig de kale takken en fluisterde dat hem niets
restte dan te sterven, omdat hij nooit zo groot kon worden als
een cipres.
En de cipres stond er verpieterd bij, omdat die niet kon bloeien en
geuren als een roos. Maar de roos wilde juist niet langer leven,
omdat de schoonheid van de bloemen maar zo kort duurde. Ten
slotte zag de tuinman een klein plantje midden op het grasveld,
dat meebewoog op de wind en bloeide en er even fris uitzag als
altijd. “Hoe komt het, dat jij de enige bent die bloeit?”, vroeg de
tuinman aan het madeliefje.
“Ik zie en hoor waar de roos en de wijnstok, de eik en de cipres
over klagen, maar ik begrijp er niets van. Want ik kan gewoon
niets anders zijn dan wat ik ben, dus ik geniet ervan dat ik een
madeliefje ben.”
www.zinnigeverhalen.nl
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KRACHT 2 IK BEN EERLIJK

Deze kracht laat me aansluiten bij Waarheid, wat waar is
(voor mij) en wat waarde (voor me) heeft.
Ik ervaar steeds meer en meer dat ECIW van grote waarde is
in mijn leven en ik daarin een waarheid tegenkom, dat eerlijk
gezegd “staat als een huis”. De durf en bereidheid om er
volledig in te kunnen en willen geloven is mijn dagelijkse
oefening. Elke dag opnieuw heb ik een keuze om te
aanvaarden dat ik ben zoals God mij geschapen heeft; als
heel, compleet, onschuldig en vol Liefde.
De waarheid is voor mij ook, dat ik verantwoordelijk ben voor
wat ik denk en me te realiseren dat mijn denkgeest zeer
krachtig is en nooit haar scheppende kracht verliest.
We kunnen alleen op het niveau van de denkgeest keuzes
maken. Wat ik doe komt voort uit wat ik (veelal onbewust)
denk.
En als ik mijn gevoel als gevolg van mijn gedachte(n) ervaar
en ik bv. bang word, heb ik verkeerd gekozen en kan ik
opnieuw kiezen. Ik kan enkel mijn denken veranderen en niet
het gevolg, mijn gedrag. Daarom is ECIW een training van
onze denkgeest en niet op het niveau van de vorm (gedrag,
omstandigheden, de wereld).
In het Handboek voor Leraren wordt eerlijkheid als een van
haar eigenschappen benoemd. Het wordt naast het eerlijk
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uiten ook belicht als consistentie, wat betekent dat niets van
wat je zegt in tegenspraak is met wat je denkt of doet.
Op geen enkel niveau is een eerlijk iemand in conflict met iets
of iemand, ook zichzelf niet.
Mmmm......hierin ligt een blijvende uitdaging en les, als ik
mezelf ervaar in de wereld en iedereen en alles daarin
aanwezig.
Parabel zo binnen, zo buiten
In het Thomas-evangelie5 vroegen Jezus’ leerlingen aan hem:
“Wilt u dat we vasten? En hoe moeten we bidden? Moeten
we aalmoezen geven? En van welk voedsel moeten we ons
onthouden?” Jezus antwoordde: “Vertel geen leugens en doe
niet wat je haat, want alles zal aan het daglicht treden.
Niets is verborgen dat niet openbaar zal worden en niets zal
bedekt blijven zonder ontsluierd te worden.”
Een waar pleidooi voor oprechtheid en het afstand nemen
van uiterlijk vertoon (zoals regels ten aanzien van gedrag).
Geen leugens vertellen en niet doen wat je haat, betekent
handelen naar hoe je je voelt. Als je dat doet is de buitenkant
gelijk aan de binnenkant en is er sprake van zinvolheid en
eerlijkheid.
Ik heb eerder bij de 2e kracht binnen De Kracht van 8 emoties
en gevoelens een plaats gegeven.
Het eerlijk kunnen voelen en dat kunnen en durven uiten, kan
leiden tot kwetsbaarheid, wat op haar beurt weer eerlijkheid
en begrip kan oproepen.
Emoties zijn een beweging naar buiten. Emoties op zich
leiden niet tot bewustwording. Dat gebeurt als er
tegelijkertijd een beweging naar binnen plaatsvindt.
Die beweging noemen we voelen. Gevoelens en emoties
hebben een signaalfunctie, ze geven weer of aan onze
5

Zenmeester Jezus, Jos Stollman, Kosmos-Z&K/ Servire, 2001
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persoonlijke verlangens en behoeften wel of niet voldaan is.
Ze waarschuwen ons, maken ons wakker en helpen ons te
handelen. Onze gevoelens zijn de meest directe reactie op
wat we waarnemen, die haar oorsprong heeft in onze
gedachten. Meer hierover in het deel over waarnemen bij
kracht 3.

In ECIW wordt uitgegaan van twee emoties, angst of liefde.
En ons hele scala aan menselijke gevoelens en emoties is
onder te verdelen bij een van beide.
Je hebt slechts twee emoties: een die jij gemaakt hebt en
een die jou gegeven is. Ze zijn elk een manier van zien en uit
hun verschillende soorten zicht ontstaan verschillende
werelden. T13.V.10:1-2
ECIW laat ons bewust worden in haar denksysteem en vele
lessen, dat we steeds alleen maar de keuze hoeven te maken
tussen deze twee. Hoe wil ik deze situatie benaderen en/of
bekijken, vanuit welke gemoedstoestand? Vanuit angst of
vanuit Liefde?
Als we onze denkgeest kunnen beschouwen als een camera,
dan zien we en ervaren we in werkelijkheid onze
gemoedstoestand, die naar buiten wordt geprojecteerd op
een scherm dat wij “de wereld” noemen. Deze wereld en alles
en iedereen die daarin hun plaats hebben, wordt feitelijk de
spiegel van onze gedachten en fantasieën. Wat onze geest
projecteert, wordt onze waarneming.
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Maar onze geest functioneert alsof hij gespleten is:
- een deel handelt alsof het wordt geleid door ons ego (angst)
- een andere deel alsof het wordt geleid door Liefde
Het ego regisseert films over oorlog en conflict,
gescheidenheid. De Liefde doet dat over waarheid vereniging
en samenbinden. Als we besluiten dat alleen Liefde onze
geest zal leiden, kunnen we de macht en het wonder van de
Liefde ervaren.
Inclusiviteit
Als we leven in de duale wereld is er steeds sprake van twee.
Licht én donker, Liefde én angst, pijn én vreugde, we kennen
het allemaal. Het bewust zijn en ervaren van de een, kan niet
zonder het bewust zijn en de ervaring van het andere. Omdat
het ene er is, is het andere er ook.
Soms willen we het ene niet en verzetten ons ertegen.
Ontkennen en verdringen het naar onze schaduwkant.
Maar dat wil niet zeggen, dat het er dan niet meer is, dat het
niet meer bestaat.
Wat we van onszelf verafschuwen, niet kunnen verdragen,
wordt verdrongen en vervolgens naar buiten geprojecteerd
en dat daarbuiten (personen,, situaties etc.) geven we dan de
schuld van ons onwel bevinden.
Kijken naar jezelf: het vergt moed, eerlijkheid en
volharding. Maar als je volhardt en glimlachend naar jezelf
leert kijken, ga je gaandeweg die stille kracht ervaren, die
áchter de emoties en ónder het ego verborgen ligt: je eigen
goddelijke kern. Wie díe kern vinden mag, die vindt dáárin
antwoord op alle levensvragen – die vindt God. 6

6

Uit: Eerlijk kijken naar jezelf, Hans Stolp (Ankh Hermes, vijfde druk
2013)
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Lichaam

Er nog steeds vanuit gaande dat ik het lichaam
niet ben, doch als een instrument beschouw, waarmee ik in
de wereld kan communiceren, heb ik bij deze kracht de
adembeweging gekoppeld.

Een continue beweging van een in- en uitgaande
stroom lucht. Als we in rust zijn, is onze adembeweging laag
in de buik merkbaar en worden de grootste delen van de
longen gevuld.
Bij angst, paniek of andere vormen van heftige emoties,
schiet de adembeweging naar de bovenste toppen van de
longen en is de adembeweging snel en oppervlakkig of stokt
het zelfs even.
Daarmee is de adembeweging een aanwijzing over hoe het
aan de binnenkant van ons is gesteld, wat we denken en als
gevolg daarvan voelen.
De inademing wordt ook wel de inspiratie genoemd (t.o.v. de
uitademing- expiratie).
We kennen de term inspiratie ook als een woord met een
grootse betekenis. Spiritus is het bijbehorende Latijnse woord
en betekent 'geest'. Andere betekenissen van dit woord
inspiratie zijn bezieling, inval, ingeving en levenwekkende
kracht. De kracht die ik ervaar als ik bezield raak van bv.
ECIW.....
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“U bent altijd zo opgewekt, zo vrolijk”, zei een bezoeker tegen de
meester.
“En dat terwijl u toch de wereld en de mensen kent. Voor mij is
dat in tegenspraak, verklaar me dat eens.”
“Waarom zou dat in tegenspraak met elkaar zijn?” was de
tegenvraag van de meester.
“Omdat alles wat er op de wereld gebeurt en alles wat mensen
elkaar aandoen zo deprimerend is”, beweerde de bezoeker.
“Tenminste, zo werkt het bij mij en ik ben zeker niet de enige.
Maar waarom zie ik dat niet bij u?”
“Omdat ik in de wereld leef”, zei de meester, “maar ik laat de
wereld niet in mij leven.”
www.zinnigeverhalen.nl

Als je in ECIW verder wilt lezen over eerlijkheid, waarheid en
emoties & gevoelens , dan staan er passages in de volgende
hoofdstukken:
in hoofdstuk 13 paragraaf V “de twee emoties”
in hoofdstuk 14 paragraaf XI “de waarheidstest”
in hoofdstuk 17 paragraaf I “fantasie naar de waarheid
brengen”
in hoofdstuk 19 paragraaf IV “de blokkades voor vrede”
Hoofdstuk 28 “het ongedaan maken van angst”
En enkele werkboek-lessen, bijvoorbeeld:
5, 6, 12, 48, 68, 93, 104, 106, 107, 131, 133, 160, 188, 189,
198, 240, 248, 251, 274, 282, 284, 293, 309, 310, 323, 330,
332, 340, 347, 348, 352, 357, 359.
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KRACHT 3 IK HEB RESPECT VOOR MEZELF, DE
ANDER EN MIJN OMGEVING

Bij kracht 1 en 2 staan zelfrespect centraal, vanaf kracht 3 zijn
we in verbinding met een ander in sociaal verband en krijgt
respectvol kunnen omgaan met een ander en de omgeving
haar aandacht. Het begrip RESPECT betreft een zogenaamd
“containerbegrip”, waar meerdere betekenissen aan
gekoppeld worden.
Ik ga binnen deze kracht uit van waardering en acceptatie, in
de betekenis van kunnen aanvaarden dat een ander “anders”
is en doet en ik niet alle betekenis van een situatie kan weten
en overzien.
Bij elk contact krijg ik de kans om iemand te leren kennen als
een mogelijke spiegel van mezelf…
Lichaam

Bij deze 3e kracht heb ik de ogen
gekoppeld. Met onze ogen nemen we van alles waar, kijken
we naar de wereld om ons heen.
Er is vanuit ECIW een andere kijk op waarneming: we zien de
wereld niet zoals ze is, we zien de wereld zoals we zijn!
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Neutrale gedachten zijn onmogelijke, want alle gedachten
bezitten kracht.
Alles wat je ziet is het resultaat van je gedachten. En mijn
gedachten zijn beelden die ik heb gemaakt. (les 15 ECIW)
Ik ondervind uitsluitend de gevolgen van mijn gedachten
(les 338 ECIW).
Over de gehele wereld groeit de erkenning, dat we behoefte
hebben aan een gevoel van innerlijke vervulling, dat we niet
kunnen steunen op de uiterlijke tekenen van succes.
Als we iets van iemand of de wereld wensen te ontvangen en
we krijgen dat niet, dan is het resultaat:
spanning, die zich uit in frustratie, depressie, gevoelens van
pijn, ziekte en dood.
De meesten van ons willen de pijn, de ziekte en frustraties
heus wel kwijtraken, maar we willen tegelijkertijd ons oude
beeld van onszelf vasthouden. Misschien draaien we in een
kringetje rond, omdat we star vasthouden aan ons oude
waardesysteem.
De wereld die zo krankzinnig lijkt, is het resultaat van ons
waardestelsel dat niet goed werkt.
We mogen ons waardesysteem wijzigen, willen we de
wereld anders kunnen waarnemen.
Laat het verleden wegglijden, ontwikkel je gevoel voor het nu
en los de angst in je geest op.
Deze veranderende waarneming doet ons inzien dat we niet
gescheiden zijn, maar altijd verbonden zijn geweest. Dan
krijgt de zegswijze: Wat je zegt ben jezelf een andere
betekenis!
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Waarnemen kan op verschillende manieren en we doen dat
meestal met behulp van onze vijf (of zes) zintuigen, maar
waar reageren we nu eigenlijk op? Wat zien of horen we nu
precies? Is dat objectief of bestaat dat niet en zien we
meestal wat we denken te zien, omdat onze denkgeest (mind)
al onze (on)bewuste gedachten, overtuigingen en emoties
naar buiten projecteert?
Wat gebeurt er dan als we anderen beoordelen, veroordelen?
Dan zenden we in feite een boodschap over onszelf naar
onszelf!
Wat we van anderen vinden, vinden we eigenlijk van
onszelf…….wat je zegt ben jezelf.
Zowel het “positieve”, als het “negatieve” oordeel. Dat kan
ons raken en ons verwarren. Wat hierbij helpend kan zijn is
mededogen naar jezelf en vergeving.
Krishnamurti: “Waarnemen zonder oordelen is de hoogste
vorm van menselijke intelligentie”.
Er is iets bijzonders met waarneming: we denken dat onze
zintuigen prikkels van buiten af opvangen en decoderen. Het
omgekeerde is het geval: mijn innerlijke wereld is de oorzaak
van de uiterlijke: we projecteren ons denken (denkgeest) naar
buiten en nemen die vervolgens waar.
Al wat ik denk te zien, weerspiegelt een idee (Les 325 ECIW)
Het lijkt alsof onze fysieke zintuigen informatie uit de
buitenwereld doorvoeren naar ons verstand.
Onze innerlijke gemoedstoestand wordt daardoor beheerst
door hetgeen we denken te ontvangen.
Het gevolg is dat we denken dat we op ons zelf staan;
geïsoleerd, eenzaam in een onverschillige en verdeelde
wereld. De buitenwereld zien we dan als de oorzaak voor
onze gemoedsrust en wij zijn het gevolg ervan.
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Dit is precies verkeerd om gedacht!
Wat als we kunnen aannemen, dat wát we zien wordt
bepaald door onze gedachten.
Onze gedachten zijn dan de oorzaak en wat we waarnemen
het gevolg.
> Dan heeft het geen zin de wereld en haar bewoners de
SCHULD te geven van alles wat we ervaren aan ellende en
pijn!
> Dan is het mogelijk om waarneming te beschouwen als een
SPIEGEL en niet als een feit.
Onze geest kunnen we zien als een filmcamera, die onze
innerlijke toestand projecteert op de wereld: -als onze geest
vol is van verwarrende gedachten, zien we een wereld als iets
wat ons overstuur maakt. -Als onze geest vredig is, lijken de
wereld en haar bewoners vredelievend.

Elke ochtend hebben we de keus:
een vriendelijke wereld zien door een bril die alles weg filtert,
behalve de Liefde.
ECIW stelt, dat we zelf bepalen hoe de wereld eruit ziet. We
zijn een schepping van God, oneindig creatief.
Als angst kijkt, als ik verkies vanuit angst te kijken, als een
ego, dan zie ik een angstwereld met alle narigheid. Verkies ik
anders te kijken, vanuit Liefde, dan zie ik een wereld die
vervuld is van liefde.
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Dus hoe kijk ik naar alles om me heen en in mezelf? Met
afwijzing, oordelen, schuld, verwijt etc. of met Liefde? Ik ben
zelf de oorzaak van welke wereld ik zie; kijk ik met mijn
beperkte blik als ego of vanuit innerlijke vrede en Liefde, dat
wat ik in wezen ben?
Ik ben vastbesloten anders naar de wereld te kijken.
Binnen ECIW is “het wonder” een omslag in waarneming. We
zien dan met “andere ogen”; niet met de ogen van het
lichaam (die de wereld en alles erin ziet in het licht van
illusies), maar met de ogen van onze ware Zelf, die Liefde is.
Dit wordt ook ware visie genoemd. Het enige wat voor visie
nodig is, is ons besluit om te zien. Wat we verlangen zullen
we zien. En je mag vertrouwen dat liefde…liefde voortbrengt!
Binnen het bewustwordingsproces met welke bril op we de
wereld en alles erin waarnemen, zijn onze gevoelens een
belangrijke graadmeter. Kijken vanuit ego, angst levert
onprettige gevoelens op en kijken vanuit Liefde levert vrede,
vreugde, kracht, positiviteit etc. op. Wat wil je?
Door vergeven kunnen we onze waarnemingen veranderen
en onze angsten, veroordelingen en grieven loslaten.
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Door vergeven kunnen we onze “verkeerde” waarneming
(laten) corrigeren; het maakt dat we in anderen en onszelf
alleen de Liefde zien en niets anders.
Willen we vastberaden streven naar innerlijke vrede, dan
moeten we een wereld waarnemen waarin iedereen
onschuldig is.
Hoe kunnen we anderen anders bekijken?
> beginnen met alles uit het verleden als onbelangrijk te
beschouwen, behalve de liefde die we hebben ondervonden
> we kunnen de wereld bekijken door de bril van liefde en
niet door die van angst; we zien de positieve kanten van
mensen (en niet hun zwakheden)
> blijven bedenken, dat wat ik in de buitenwereld zie een
weerspiegeling is van wat ik eerst in mijn eigen denkgeest heb
waargenomen (ik projecteer ALTIJD díe gedachten, gevoelens
en zienswijzen die mij bezighouden op de wereld).
De Ander?
Jij lijkt de ander, een raadsel, ondoorgrondelijk, verschillend van
mij. Toch wil ik je me “eigen” maken, eenheid voelen, de “ander”
voorbij. Unieke persoon, hoe kan ik je begrijpen, jouw eenzaam
zijn verbinden met mij?
Delen, geven, samen stil zijn……niet alleen, maar zij aan zij.
Want diep in mij geworteld ligt het weten, dat ook jij
onlosmakelijk verbonden bent.
Met dezelfde bron die ik mag ervaren, ergens daar waar je geen
tijd meer kent. Gekomen zijn we om te groeien, glimlachend op
weg naar de overkant. Niet gescheiden, we mogen samen, dus
kom lieve ander, reik mij je hand.
Voel nu de stromende, geruststellende kracht, laten we zo op reis
gaan, onbegrensd en niet alleen.
Met een innerlijk weten, dat er geen “ander” is, om dan het
wonder te ervaren van: een en een is EEN.
Want ik ben die ander en de ander ben ik……….
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ECIW werkboeklessen over waarnemen
In vele lessen (en m.n. in de eerste 50 lessen) van het
Werkboek is de gedachte, dat we met onze ogen niets zien
uitgewerkt en worden we uitgenodigd om op een andere
manier (visie) te leren kijken en het wonder te ontvangen.
Wat we “zien” in de normale betekenis van het woord is
“niets”. We moeten ons realiseren, dat het betekenisloos is
en het loslaten, zodat visie ervoor in de plaats kan komen. We
zien geen dingen, we zien onze oordelen erover.
Om visie te verwerven moeten we ons realiseren, dat onze
oordelen onjuist zijn en ze niet langer toestaan ons zicht te
bepalen. Als we iets als “verkeerd” hebben beoordeeld,
hebben we het ook verkeerd begrepen. Ons “begrip” is niet
gebaseerd op de werkelijkheid, maar op onze projecties.
We kunnen er echter voor kiezen ons onbegrip in te ruilen
voor werkelijk begrijpen, dat gebaseerd is op Liefde in plaats
van op oordelen.
Uit de studiehulp van Margot Krikhaar (begrippen uit ECIW):
Het wonder als omslag in waarneming
“Wanneer je kiest voor de Heilige Geest in je denkgeest,
ontstaat een omslag in waarneming.
Het ego (onjuiste gerichtheid-van-denken) ziet schuld en
koestert grieven, de Heilige Geest (juiste gerichtheid-vandenken) ziet alleen de waarheid.
De waarneming van het ego komt voort uit de gedachte van
afscheiding en daarmee is schuld altijd de oorzaak van de
waarneming vanuit het ego. Het is deze schuld in onze
denkgeest die ons onvrede geeft, niet iets of iemand buiten
ons. Het wonder zet dit recht.
De Heilige Geest kan geen afscheiding en dus ook geen schuld
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zien, want deze zijn niet werkelijk. Wanneer de illusoire
oorzaak (schuld) is verdwenen, verdwijnt het gevolg ook
(iemand als schuldig zien). Nu kijk je niet meer naar een ander
door je eigen bril van schuld, maar kijk je zoals de Heilige
Geest kijkt en zie je de weerspiegeling van de werkelijkheid.
Hij ziet maar één Oorzaak: God, onze Bron, Liefde. En maar
één Gevolg: ieder is een schepping van God en schuldeloos.
Het wonder heft dus de denkbeeldige oorzaak op die onze
waarneming bepaalt: schuld, en daarmee ook angst. En geeft
een nieuwe waarneming die alleen voortkomt uit liefde.”
Het wonder doet niets. Al wat het doet is: het maakt
ongedaan… Het voegt niets toe, maar neemt alleen weg
[nl. schuld]’ (T28.I.1:1-2,4).
WERKVORM bij deze 3e kracht:
Wees eerlijk en bekijk de volgende gedachten / aannames.
In hoeverre geloof jij wat hier staat?
•
•
•
•
•

Ik ben verantwoordelijk voor mijn ervaringen.
Ik heb op het hoogste niveau de intentie gehad om
iets te willen ervaren.
Ik ben voor 100% verantwoordelijk voor mijn wijze
van reageren op mijn ervaringen.
De wereld is een spiegel van mijn interne wereld en
mijn niveau van bewustzijn.
Als ik iets van mezelf niet accepteer, projecteer ik het
naar buiten toe.
Alles wat mij raakt is een verwonding in mezelf, die
om heling vraagt. Iedere “schade” die ontstaan is
door (zelf)kritiek, schuld, (zelf)verwijt, spijt en/of
verbittering is door liefde te helen. Ik ben zelf
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verantwoordelijk voor deze heling.
•
•
•
•
•

Elke gedachte is een creatie.
Elk oordeel een oordeel is van en over mezelf.
Het verleden achtervolgt me, met als doel geheeld en
losgelaten te worden.
Zelfacceptatie is de basis voor heling.
Wat in en van mezelf accepteer ik wel / niet?
De wereld is geschapen om te testen in hoeverre ik
me van dit alles bewust ben en er congruent mee
ben.

WERKVORM bij deze 3e kracht:
Wat neem je voor waar aan?
We nemen waar – bv. denken – een gedachte wordt herhaald
en geloofd - het wordt een overtuiging en tenslotte “jouw
waarheid”, waar je vanuit handelt.
Welke overtuigingen, vanuit je gezin van herkomst, draag je
nog steeds met je mee en sturen nog steeds (onbewust) je
gedrag aan?
Wat werd er bv. vaak tegen je gezegd en heb je geloofd /
geloof je nog steeds?
Maak aan het einde een top 3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
34
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KRACHT 4 IK HELP, DEEL EN WERK SAMEN

Ik geef mijn handen aan Christus (mijn Ware Zelf) om
daarmee de wereld met wonderen te zegenen. (uit Les 353)
Deze 4e kracht sluit naadloos aan bij de Wet van Liefde: geven
= ontvangen. Waarom komt alles wat we geven bij ons terug?
Omdat we in werkelijkheid één van denkgeest zijn.
Lichamelijk lijken we van elkaar gescheiden, maar in
werkelijkheid, op het niveau van de denkgeest, zijn we
allemaal met elkaar verbonden. Geven betekent dan dat we
Liefde schenken zonder voorwaarden, zonder verwachtingen
en zonder grenzen. Innerlijke vrede valt ons ten deel als we al
onze aandacht besteden aan geven en niet verlangen iets van
iemand te ontvangen of te veranderen.
Alles wat ik geef, wordt mijzelf gegeven
De wet van Liefde: geven = ontvangen. Deze wet is
gebaseerd op overvloed; we zijn altijd volledig gevuld met
Liefde en onze voorraadschuur is altijd vol en puilt uit.
Door Liefde te schenken, neemt de Liefde binnenin ons toe.
Als we anderen onvoorwaardelijk onze Liefde schenken,
zonder dat we er iets voor terug verwachten, groeit de Liefde
binnen in ons, ze breidt zich uit en verenigt. De wet van de
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Liefde houdt in, dat wij Liefde zijn en dat je jezelf leert wat je
bent, als je anderen Liefde (vrede en vergeving) schenkt (i.p.v.
ze aan te vallen). Het NU is altijd het moment om te geven.
De wetten van de wereld (het ego) zeggen ons: wat we
weggeven verliezen we.
Deze wetten zijn gebaseerd op het geloof in schaarste. We
houden een gevoel van leegte als we de vrede en liefde
zoeken in uiterlijke zaken…….
Het probleem is natuurlijk, dat niets in de buitenwereld ons
voortdurend en volledig vervuld.
De wetten van de wereld maken, dat we altijd blijven
zoeken en nooit vinden.
De oplossing ligt dan niet in het vinden van iemand die ons
Liefde schenkt. Het helpt wel als wij iemand volledig
liefhebben, zonder verwachtingen. Die Liefde geven we dan
tegelijkertijd aan onszelf. De ander hoeft niet te veranderen;
hij hoeft ons niets te geven.
Over wederkerigheid
Zijn verlossing is de jouwe (hoofdstuk 6 uit “Ingangen tot een
Cursus In Wonderen”)
Als ons “enige” probleem afscheiding is, zoals ECIW ons leert,
dan is de enige oplossing verbinding en eenwording, vanuit
het inzicht dat we gelijk zijn. ECIW probeert via zijn teksten in
ons afscheiding denken binnen te dringen, zodat daar de
correctie kan plaatsvinden. Zodat we langzaam, maar zeker,
gaan inzien dat ECIW écht bedoelt dat we niet van onze
broeders verschillen, sterker nog, dat we de ander nodig
hebben voor onze verlossing. Ons oude denken wordt
hiermee onderste boven gegooid, wat het doel van de Cursus
is!
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Wederkerigheid laat zien dat er geen
scheiding is tussen ik en de ander, het laat zien dat er een
heen en weer gaande beweging is, een spiegeling: in de ander
vind ik mijzelf, wat ik aan de ander geef, ontvang ik. Maar
ook: wanneer ik de ander veroordeel, veroordeel ik mezelf.
Dat is niet zoals we er gewoonlijk over denken. Dan zeggen
we eerder: “in de ander verlies ik mezelf, wat ik aan de ander
geef ben ik kwijt, ik ondervind zelf geen nadelige gevolgen
van mijn oordeel”.
Het principe van wederkerigheid is ons niet helemaal vreemd.
We kennen het uit “de Gulden Regel”, die zegt dat we de
ander zo zouden moeten behandelen, zoals we zelf graag
behandeld willen worden. Voor ECIW gaat de Gulden Regel
echter niet ver genoeg.
Zoals vaak kijkt de Cursus liever naar wat aan gedrag vooraf
gaat, wat het motiveert of bepaalt, het denken over iets of
iemand: verander je denken over de ander en je gedrag zal als
gevolg ervan mee veranderen.
En ook hierna gaat ECIW verder: het gaat niet alleen over de
ander, het gaat ook vooral over ons zelf.

Zoals je de ander ziet, zo zie jij jezelf;
zoals je de ander behandelt, zo behandel jij jezelf. (T8)
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Er is geen onderscheid tussen jou en de ander. We zijn
immers “gelijkwaardige leden van één familie”. De oude
Maya’s wisten dit ook, zij begroetten elkaar met In La’kesh,
wat betekende: Jij bent een ander mij, ik ben een ander jou.
Vanuit ECIW leren we dat dit letterlijk waar is! Hoe kunnen
we dit principe van geen onderscheid tussen mij en de ander
werkzaam maken in ons leven? Door te geven, ontvang je.
(Werkboek-les 344.t)
Het principe van wederkerigheid kan maken, dat we bijzonder
alert worden op wat we geven, omdat we beseffen dat we
het altijd ook aan onszelf geven.
Vanuit dit besef kan het verlangen ontstaan anderen het
allerbeste te geven, in de wetenschap dat wij het eveneens
ontvangen. Het gaat hierbij niet om materiële zaken, maar
om de inhoud, de intentie.
Onderzoek: waar en wanneer heb ik vanuit de intentie om te
geven iets gegeven, zonder iets ervoor terug te verwachten?
Je kunt veel doen t.b.v. je eigen genezing en die van
anderen, als je in een situatie die om hulp vraagt, daar als
volgt over denken kan:
> Ik ben hier alleen om werkelijk behulpzaam te zijn.
> Ik ben hier om Hem te vertegenwoordigen die mij
gezonden heeft.
> Ik hoef me geen zorgen te maken om wat ik zal zeggen of
wat ik moet doen, want Hij die mij gezonden heeft zal mij
leiden.
> Ik ben tevreden daar te zijn waar Hij me wenst, wetend
dat Hij me vergezelt.
> Ik zal genezen zijn, wanneer ik toelaat dat Hij mij genezen
leert. (T2.V.18)
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Lessen uit ECIW die een link hebben met de 4e kracht:
50. Ik word gedragen door de Liefde van God.
65. Mijn enige functie is die welke God mij gaf.
108. Geven en ontvangen zijn in waarheid één.
123. Ik dank mijn Vader voor Zijn gaven aan mij.
155. Ik doe een stap terug en laat Hem de weg wijzen.
158. Vandaag leer ik te geven zoals ik ontvang.
159. Ik geef de wonderen die ik ontvangen heb.
194. Ik leg de toekomst in Gods Handen.
242. Deze dag is van God. Het is mijn geschenk aan Hem.
339. Ik zal ontvangen wat ik maar vraag.
344. Vandaag leer ik de wet van liefde: wat ik mijn broeder
geef is mijn gave aan mij.
345. Vandaag bied ik niets dan wonderen aan, want ik wil
graag dat ze tot mij terugkeren.
Jij bent mijn stem, mijn ogen, mijn voeten, mijn handen,
waarmee ik de wereld verlos. Het Zelf van waaruit ik tot je
roep, is niets anders dan het jouw. Naar Hem zijn we samen
op weg. Neem je broeders hand, want dit is geen weg die
we alleen gaan. In hem ga ik met jou, en jij met mij. Onze
vader wil dat Zijn Zoon één is met Hem. (WdI.hV.In.9:1-9)
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KRACHT 5 IK LUISTER

-

Een mens heeft twee oren en één mond. Om twee
keer meer te luisteren dan te praten- Confucius

Deze uitspraak geeft naar mijn idee aan, dat luisteren eerst
nodig is in communicatie (de verbinding aangaan) en daarna
eventueel een (non)verbale reactie.
Luisteren gaat over ontvangen en gaat verder dan horen. Bij
werkelijk luisteren spelen verschillende elementen een rol:
* de bereidheid tot luisteren en daarmee de volledige
aandacht hebben voor iets of iemand
* het waarnemen met alle zintuigen, die tot je beschikking
staan
* de hoeveelheid beschikbare luisterenergie, die kan bestaan
uit lichamelijke, emotionele en/of intellectuele energie
* emoties hebben invloed op het luistervermogen, vaak
verminderen ze het vermogen om te luisteren
* tijd en geduld hebben we erbij nodig
* niet afgeleid worden door interne of externe prikkels
* vragen stellen geeft belangstelling en betrokkenheid aan
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LUISTEREN
Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij begint mij
adviezen te geven, dan doe je niet wat ik je vraag.
Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij begint mij te
vertellen, waarom ik iets niet zo moet voelen, zoals ik het
voel, dan neem je mijn gevoelens niet serieus.
Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij denkt dat jij iets
moet doen om mijn probleem op te lossen,
dan laat je mij in de steek, hoe vreemd dat ook moge lijken.
Misschien is dat de reden waarom voor sommige mensen
bidden werkt,
omdat God niets terug zegt en hij geen adviezen geeft of
probeert om de dingen voor je te regelen.
Hij luistert alleen maar en vertrouwt erop dat je er zelf wel
uitkomt.
Dus, alsjeblieft, luister alleen maar naar me en doe je best
me te verstaan.
En als je wilt praten, wacht dan even en ik beloof je dat ik
op mijn beurt naar jou zal luisteren.
Vertaling uit:'Loving each other, Leo Buscaglia

Luisteren in het licht van Een Cursus In Wonderen
De Godsherinnering komt tot een denkgeest in rust (T23.I.1:1).
In ECIW is luisteren een steeds terugkerend thema.
We lezen (horen) dan, dat we een keuze hebben in het
luisteren. Of we luisteren naar een angstige stem, die
afkomstig is van onze afgescheiden ik, of we kiezen ervoor om
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de stem van Liefde (ons hart) te volgen en ervaren vrede,
eenheid, vreugde of rust. Jezus is heel specifiek als het gaat
om hoe we de Stem namens God, ook wel genoemd onze
innerlijke Stem / Gids , de stem van de Heilige Geest of onze
intuïtie, kunnen horen.
HOE?
> wees / word stil; met alertheid, aandacht en vol
verwachting
> leg alle gedachten terzijde over wat jij bent en wat God is,
alle ideeën die je hebt geleerd ten aanzien van de wereld, alle
beelden die je van jezelf hebt
> maak je denkgeest leeg van alles waarvan hij denkt da het
waar of onwaar, goed of slecht is, van iedere gedachte die hij
waardevol acht en van alle ideeën waarvoor hij zich schaamt
> houd vast aan niets, breng geen enkele gedachte met je
mee die het verleden je heeft geleerd en geen enkele
overtuiging die je vroeger ooit aan wat ook hebt ontleend
> luister met geduld, geef niet te gauw op
> wanneer je eenmaal een vraag aan je Gids (Heilige Geest)
gesteld hebt, wacht dan geduldig op antwoord
> herhaal je verzoek als je je vertrouwen voelt afnemen
> vertrouw dát je zult “horen”
WdI.75: maak aanspraak op Gods antwoord / WdI.72: je
zult gehoord worden en je zult een antwoord ontvangen
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Wat trachten we te horen?
Hiervoor moeten we terug naar het begin, dat het ware begin
leek op te volgen. In het onheilige ogenblik, waarin je
geloofde dat je je van je Schepper en bron had afgescheiden,
scheidde je je ook af van het lied van de schepping, een
oneindige harmonie en samenklank van de Liefde die Zij
Elkaar voor eeuwig geven. En hierin breidt de schepping zich
uit….. In dat onheilige ogenblik van afscheiding was je
bovendien niet alleen doof voor het lied van de Hemel, maar
ook voor de herinnering ervan van de Heilige Geest. Zo werd
het lied vergeten, maar zijn melodie bleef je bij, ondanks de
zeer inventieve inspanningen van het ego om het buiten jouw
herinnering te houden.
Maar het herinneren van het aloude lied van liefde en
eenheid, betekende het vergeten van je nieuwe
gecomponeerde lied van speciaalheid en afscheiding: een
`offer` dat je niet bereid was te maken. En zo werd
communicatie verbrijzeld en wanklank kwam in de plaats
van harmonie: de rechtstreekse communicatie was
verbroken, omdat jij een andere stem had gemaakt
(T5.II.5:7).
De afscheiding was geen verlies aan volmaaktheid, maar
een communicatiestoornis. Een scherpe en schrille vorm
van communicatie ontstond als de stem van het
ego….(T6.IV.12:5-6).
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☺ Terwijl ik deze tekst maak, hoor ik “You’ve got a
friend”……by Carole King!

When you're down and troubled
And you need a helping hand
And nothing, nothing is going right
Close your eyes and think of me
And soon I will be there
To brighten up even your darkest night
You just call out my name
And you know wherever I am
I'll come running, oh yeah baby, to see you again
Winter, spring, summer or fall
All you've got to do is call
And I'll be there, ye, ye, ye
You've got a friend
If the sky above you
Should turn dark and full of clouds
And that old north wind should begin to blow
Keep you head together
And call my name out loud now
Soon you'll hear me knocking at your door
You just call out my name
And you know wherever I am
I'll come running, oh yes I will, to see you again
Winter, spring, summer or fall, ye
All you have to do is call
And I'll be there, ye, ye, yeah
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Ain't it good to know that you've got a friend
When people can be so cold
They'll hurt you, and desert you
And take your soul if you let them, oh yeah, don't you let 'em
now
You just call out my name
And you know wherever I am
I'll come running to see you again, oh baby, don't you know
Winter, spring, summer or fall
Hey now, all you have to do is call
And I'll be there, yes I will
You've got a friend
You've got a friend, yeah
Ain't it good to know you've got a friend
Ain't it good to know you've got a friend
Oh, ye yeah, you've got a friend
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WERKVORM: Het verlangen naar stilte
vul onderstaande aan…..
Stilte is…..
Stilte geeft…..
Het heerlijke aan stilte is…..

Ik ben bang voor stilte, want……
In stille momenten…..
Ik hou niet van stilte, want….

Als ik stil ben, dan…..
Als ik niet stil ben, dan…..
Het lukt me niet om stilte in mijn leven te brengen, want…..

Het lukt me wel om stilte in mijn leven te brengen, want…..
Voor innerlijke stilte heb ik nodig ………
Mijn verlangen is………
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Werkboeklessen die verbonden zijn met deze 5e kracht:
106. Laat ik stil zijn en naar de waarheid luisteren
125. In stilte ontvang ik vandaag Gods Woord
151
Alle dingen zijn een weerklank van de Stem namens
God
155
Ik doe een stap terug en laat Hem de weg wijzen
182
Ik zal een ogenblik stil zijn en naar huis toegaan
221
In vrede zij mijn denkgeest. Laat al mijn gedachten stil
zijn
232
Wees in mijn gedachten Vader, heel de dag door
254
Laat elke stem in mij verstommen, behalve die van
God
286
De stilte van de Hemel omhult vandaag mijn hart
291
Dit is een dag van stilheid en vrede
327
Ik hoef slechts te roepen en U geeft me antwoord
358
Geen enkel beroep op God kan onverhoord en zonder
antwoord blijven. En hiervan kan ik zeker zijn: Zijn antwoord
is het antwoord dat ik werkelijk wens
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KRACHT 6 Communicatie IK ZEG WAT IK
GRAAG WIL

Wij mensen leven in contact met alles en iedereen om ons
heen, we leren onze levenslessen door in contact te treden
met andere mensen of met situaties.
We hebben elkaar en situaties nodig, o.a. als spiegel om over
onszelf te kunnen leren.
Middels communicatie kunnen we wat er in ons leeft bewust
worden, naar buiten brengen en delen met anderen,
waardoor er een reactie komt en wij daar weer op kunnen
reageren; een continue spel van verbinden!
Wat van buitenaf komt volgt een route binnenin ons (de reis
van een prikkel):
1. een externe gebeurtenis............
Via onze zintuigen komen prikkels ons neurale systeem
binnen.
2. door filters............
Deze filters verwerken een enorme hoeveelheid informatie
en zorgen ervoor dat prikkels/informatie worden weggelaten,
vervormd en gegeneraliseerd.
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We hebben verschillende filters met inhouden als
herinneringen, beslissingen, persoonlijkheid, identiteit,
(beperkende)waarden en overtuigingen, (niet) functionele
emoties, attitudes, vaardigheden op basis van kwaliteiten,
taal, tijd/ruimte/materie/energie. Op elk niveau kunnen we
vragen stellen en om een wonder vragen.
Afhankelijk van hoe jij informatie hebt opgeslagen, wordt
informatie gefilterd. Na verwerking ontstaat er een
gedachtepatroon en die is bij iedereen verschillend!
3. naar een interne voorstelling...............Beelden, geluiden,
gevoelens, geur, smaak en woorden (interne dialoog) vormen
samen een interne voorstelling en gedachtepatroon dat leidt
tot…...
4. stemming.............Een positief getint gedachtepatroon zal
een andere stemming teweeg brengen, dan een negatief
gedachtepatroon. (naar welke stem luister ik?)
5. fysiologie..............Een gedachtepatroon heeft ook invloed
op lichaamshouding, gebaren, mimiek en biochemische
processen van een persoon. Aan houding en gebaren kun je
soms afleiden wat er in iemand omgaat. En wie weet heeft de
fysiologie ook invloed op onze gedachten; dan is er sprake
van een wederzijds beïnvloeden. (laat mij Uw instrument
zijn….)
6. tot gedrag (wat wilt U dat ik doe? Waarheen wilt U dat ik
ga?)
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De vicieuze cirkel
Als ik blijf kijken
zoals ik altijd heb gekeken
blijf ik denken
zoals ik altijd heb gedacht.
Als ik blijf denken
zoals ik altijd heb gedacht
blijf ik geloven
zoals ik altijd heb geloofd.
Als ik blijf geloven
zoals ik altijd heb geloofd
blijf ik doen
zoals ik altijd heb gedaan.
Als ik blijf doen
zoals ik altijd heb gedaan
blijft mij overkomen
wat mij altijd overkomt.
Maar als ik nu mijn ogen sluit
en mijn ware zelf voel van binnen
dan kom ik deze cirkel uit
en kan ik steeds opnieuw beginnen.
(auteur onbekend)
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Communiceren in het licht van Een Cursus In Wonderen
In de reis van een prikkel wordt voornamelijk de route door
het lichaam bedoeld. In ECIW leren we dat we geen lichaam
zijn, maar geest. Het lichaam is bedoeld om ons hier op aarde
afgescheiden te houden van elkaar, terwijl we dat in wezen
niet zijn.
Onze uitdaging is om het lichaam als een instrument te
kunnen zien en te ervaren, met als doel het uitbreiden van
liefde.
Op elk niveau van de reis van een prikkel kun je vanuit het
gedachtegoed van ECIW in je achterhoofd kijken of het ook
anders bedoeld is.
Bij 1. Is wat we buiten ons lijken waar te nemen niet eerder
een staat van ons innerlijk?
We zien namelijk wat we denken en geloven.
Het lijkt alsof onze fysieke zintuigen informatie uit de
buitenwereld doorvoeren naar ons hersenen. Onze innerlijke
gemoedstoestand (punt 4) wordt daardoor beheerst door
hetgeen we denken te ontvangen.
Het gevolg is dat we denken dat we op ons zelf staan;
geïsoleerd, eenzaam in een onverschillige en verdeelde
wereld. De buitenwereld zien we dan als de oorzaak voor
onze gemoedsrust en wij zijn het gevolg ervan. Dit is precies
andersom gedacht!
Wat als we kunnen aannemen, dat wat we zien wordt
bepaald door onze gedachten.
Onze gedachten zijn dan de oorzaak en wat we waarnemen
het gevolg.
> Dan heeft het geen zin de wereld en haar bewoners de
SCHULD te geven van alles wat we ervaren aan ellende en
pijn!
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> Dan is het mogelijk om waarneming te beschouwen als een
SPIEGEL en niet als een feit.
Onze geest kunnen we zien als een filmcamera, die onze
innerlijke toestand projecteert op de wereld:
-als onze geest vol is van verwarrende gedachten, zien we een
wereld als iets wat ons overstuur maakt.
-als onze geest vredig is, lijken de wereld en haar bewoners
vredelievend.

Elke ochtend hebben we de keus:
een vriendelijke wereld zien door een bril die alles weg filtert,
behalve de Liefde. En waar we aandacht op richten, gaat
groeien (de basisgedachte onder De Kracht van 8)!
In deze 6e kracht staat onze wil centraal.
En zijn gevoelens signalen van wel of niet vervulde behoeften,
die we op velerlei vlakken hebben (fysiek, emotioneel,
relationeel, spiritueel).
De Cursus moedigt ons aan gebruik te maken van de macht
van onze wil. Hij spoort ons steeds weer aan om opnieuw te
kiezen (tussen waarheid en illusie) en zegt: “De macht om te
beslissen is de enige vrijheid die jou als gevangene van de
wereld rest” (T12.VII.9:1)
We kunnen willen – of kiezen – dat er licht is. Natuurlijk komt
dit overeen met de Wil van God. Onze enige luiste leuze is de
beslissing om het eens te zijn met Gods Wil. Les 74 luidt:
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Er is geen wil dan Die van God (in het Onze Vader klinkt het
als “Uw wil geschiedde….”)
En wat wil God voor ons?
Liefde, vrede, vreugde, heelheid, genezing / verlossing,
vergeving, kracht, visie, volmaakt geluk en thuis zijn bij Hem.
In ECIW telde ik zo al 22 werkboeklessen, die gaan over wil.
Behoeften in het licht van ECIW:
(T1.VI.1: 2) Tot aan de “afscheiding” ontbrak het aan niets.
Er waren helemaal geen behoeften. Behoeften ontstaan
alleen wanneer jij jezelf iets ontzegt.……Het gevoel van God
afgescheiden te zijn is het enige gebrek dat je echt dient te
corrigeren. Dit gevoel van afscheiding zou nooit zijn ontstaan,
als jij je waarneming van de waarheid niet had vervormd en
jezelf daardoor als behoeftig was gaan zien.”
WERKVORM: welke vraag kan ik stellen, om tot een wonder
te kunnen komen?
In ECIW staat een “wonder” voor een omkering in
waarneming, we leren “anders te kijken” naar wat wij als
“werkelijkheid” beschouwen.
Het lijkt dat ons in deze Cursus vele vragen worden gesteld,
het handboek voor leraren staat er zelfs vol mee!
Als we vanuit de juiste gerichte denkgeest willen kijken,
ontdekken we dat er weliswaar vele vormen van vragen zijn,
die qua inhoud op de ene belangrijke vraag terug te voeren is:
naar welke stem luister ik, naar die van het ego of naar die
van Liefde?
Hieronder staan allerlei vormen van vragen verzameld (in
willekeurige volgorde), die ons helpend kunnen zijn en
wellicht terug kunnen voeren naar die ene belangrijke vraag.
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-

-

Wat zie ik in deze situatie? (wat heb ik naar buiten
geprojecteerd?)
Ben ik bereid hier anders naar te kijken en te
luisteren naar de stille stem van de Heilige Geest?
Wil ik het probleem of wil ik het antwoord?
Wil ik gelijk hebben of gelukkig zijn?
Voel ik me hierbij vreugdevol of voel ik me rot?
Wie ben ik? De persoon die ik denk te zijn of zijn we
samen de Zoon van God?
Is er alleen een werkelijkheid gebaseerd op de
informatie van onze zintuigen of kunnen we dat wat
geen einde heeft (Liefde) als onze werkelijkheid
aanvaarden?
Waarom vinden wij het ego zo belangrijk?
Wat vind ik het lastige aan deze situatie en wat
betekent het voor mij?
Waar zit de angel; waar geloof ik nog in, in deze
situatie?
Herken ik dit in mijn leven of is dit nieuw voor me?
Waar helpt me dit bij , waar is deze situatie
dienstbaar voor?
Wat ben ik voor mezelf aan het bewijzen?
Kan ik een andere keuze maken?
Ik vraag om de Hemel!
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KRACHT 7 Vergeving als sleutel
ik geef mezelf en een ander een nieuwe kans

Vergeven is een innerlijke kwestie. Het gaat om jou en niet
om een ander. Dat is de grootste misvatting over vergeving:
dat het over de ander gaat, dat we vergeving moeten
schénken en dat we de ander nodig hebben om te kunnen
vergeven.
Het is driemaal niet waar! Het leidt je driemaal weg naar waar
vergeving niet kan werken en dat is buiten je.
Het doel van de Heilige Geest, ons hogere Zelf is om in alles
een vergeving les te zien. In dat licht bekijkt Hij alles. Hij ziet
één doel en dat maakt de waarneming stabiel.
Vergeving betekent dat je verantwoordelijkheid neemt voor
je eigen projecties vanuit schuld, en deze laat corrigeren.
In ECIW worden de termen vergeving, verlossing en
verzoening voor hetzelfde gebruikt, namelijk het
basisprincipe dat inhoudt, dat elk schijnbaar afgescheiden
deel van de Zoon van God zich voor zichzelf gaat realiseren,
dat de afscheiding niet echt kan zijn en nooit heeft
plaatsgevonden.
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Vergeving ziet in dat wat je dacht dat een ander jou heeft
aangedaan, niet heeft plaatsgevonden.
(W II, 221; Een Cursus in Wonderen).
Vergeven betekent dus niet, dat we een gebeurtenis
ontkennen, maar dat we onszelf zien in relatie tot die
gebeurtenis. We dachten dat deze gebeurtenis invloed op ons
had, dat we erdoor gekwetst of beschadigd waren. In feite
hebben de daden van anderen echter geen enkele invloed,
alleen onze gedachten erover.
Vergeving begint met het anders zien van jezelf in relatie tot
een gebeurtenis of persoon.
En is een geschenk aan jezelf! Wat ver was (innerlijke vrede)
schenk je aan jezelf……..

Het wonder van vergeven is van angst naar liefde gaan…..de
1e stap is bereid te zijn je te openen voor dit wonder.
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Binnen De Kracht van 8 heeft deze kracht de
gouden kleur meegekregen en is gekoppeld aan ons brein,
daar waar we de keuze maken om opnieuw te kijken en
opnieuw te kiezen voor liefde.
Goud is zuiverheid en vraagt ons durf en vertrouwen te
hebben in overgave, zodat we kunnen ontvangen. Goud is
wijsheid en de kleur van ervaring……brengt vreugde en geluk.
Werkboeklessen die verbonden zijn met deze 7e kracht:
62. Vergeving is mijn functie als het licht van de wereld
64. Laat me mijn functie niet vergeten
96. Verlossing komt vanuit mijn ene Zelf
99. Verlossing is mijn enige functie hier
121. Vergeving is de sleutel tot geluk
122. Vergeving biedt alles wat ik wens
132. Ik bevrijd de wereld van al wat ik haar heb toebedacht
134. Laat me vergeving zien zoals ze is
192. Ik heb een functie die God me graag vervullen ziet
In deel II gaat het eerste hoofdstuk over Wat is vergeving?
(lessen 221-230)
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121. Vergeving is de sleutel tot geluk (het kernpunt van de
Cursus)
Uit: Toelichtingen op het Werkboek van Een Cursus in
Wonderen (deel 3)
Omdat wij onszelf het idee van zonde hebben aangeleerd,
moet ons nu het tegendeel worden geleerd: vergeving.
Vergeving moet verworven worden.
Maar de niet-vergevingsgezinde denkgeest kan zichzelf geen
vergeving leren, hij gelooft in de realiteit van zonde en op die
basis is vergeving onmogelijk. Alles wat hij in de wereld
waarneemt is “het bewijs dat al zijn zonden werkelijk zijn”.
Gevangen in niet-vergevingsgezindheid zijn we ervan
overtuigd dat onze waarneming correct is, daar twijfelen niet
aan.
Vanuit dat perspectief is er geen enkele manier waarop onze
denkgeest zich werkelijke vergeving voor kan stellen. Daarom
hebben we hulp nodig in de vorm van de Heilige Geest, een
andere leraar dan jijzelf, die het andere Zelf in jou
vertegenwoordigt. Hij leert ons vergeven. Door iedereen en
alles “buiten onszelf” te vergeven, vergeven we onszelf.
Achter elke verschijningsvorm ligt iets wat niet verandert.
Verschijningsvormen veranderen snel, zowel fysieke als de
meer subtiele. De geest verandert echter niet, omdat hij
onveranderlijk is geschapen.
Vergeving is een manier om voorbij de uiterlijke
verschijnselen naar de onveranderlijke werkelijkheid te
kijken. Het is dan het opgeven van alle redenen die we
hebben bedacht om liefde tegen te houden. Wanneer
vergeving blokkades heeft verwijderd die ons bewustzijn van
de aanwezigheid van liefde tegenhouden, zien we overal
liefde. Liefde is onveranderlijk en onveranderbaar. Het is dus
geen wonder, dat vergeving ons alles geeft wat we willen:
vrede, geluk, rust, zekerheid.
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WERKVORM: de 6 stappen naar innerlijke vrede
Neem iets wat je uit vrede haalt

1. Herkennen en opmerken van gedachten (oordelen)
en gevoelens

2. Het heeft altijd alleen met mezelf te maken
(zelfbeschuldiging loslaten)

3. Voel het gevoel. (ik kies voor wat ik voel, door wat ik
over mezelf geloof)

4. Is dit een bekend gevoel? (wanneer voelde ik mij
eerder zo?)

5. Wat was het oordeel op dat moment over mezelf?
6. Ik ga mijn geloof corrigeren (anders kijken en
vergeven)

Vergeef me dat ik vergat, dat ik onveranderlijk onschuldig
ben. Vergeef me dat ik vergat, dat mijn waarde
onveranderlijk is en niet bestaat uit wat ik denk…
Vergeef me dat ik vergat dat ik één ben en God zij dank dat
dit zo is!
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KRACHT 8 Ik hoor bij alles en iedereen

Eenheid is al wat is!
De eenheidsgedachte vormt de essentie van De Kracht van 8.
We komen vanuit eenheid. In dit leven gaan we als individu
op reis en ervaren we van tijd tot tijd opnieuw de eenheid
wanneer we verbinding hebben met anderen binnen een
gezamenlijk streven.
Intuïtief weten we én vanuit de wetenschap wordt steeds
meer ontdekt, dat alles met elkaar verbonden is en
bijeengehouden wordt door een enorme kracht: het
zogenoemde “informatieveld” wat Eenheid is. (Het Akasha
Veld, door Erwin Laszlo).
Als alles met elkaar verbonden is, betekent dat dat we niets
van wat we doen alleen op onszelf effect heeft, en dat alles
effect heeft op de rest van de mensheid en de natuur op onze
wereld.
Dit impliceert dat we onze verantwoordelijkheid mogen
nemen ten aanzien van ons denken en doen in ons leven. Een
Cursus In Wonderen (in combinatie met de acht krachten)
kunnen hierbij een leidraad zijn!
In de eeuwigheid, waar alles één is sloop een nietig dwaas
idee binnen, waarom de Zoon van God vergat te lachen.
(T27.VIII.6:2)
Alleen Liefde is sterk, omdat ze onverdeeld is. (T12.V.1:1)
Liefde kan niet oordelen. Omdat ze zelf één is, ziet ze alles
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als één. Haar betekenis ligt in eenheid.
Er is geen liefde, dan die van God en alle liefde is de Zijne.
(WdI.127.3:1 en 5)
God is incompleet zonder jou, want Zijn grootsheid is
totaal, en jij kunt daar niet aan ontbreken. (T9.VIII.9:8)
Geen enkel wonder kan ooit worden ontkend aan hen die
weten dat ze één zijn met God. (WdI.124.6:1)
Het ego probeert steeds te verdelen en te scheiden. De
Heilige Geest probeert steeds te verenigen en te helen.
(T7.IV.5:2)
Zie niemand als een lichaam. Begroet hem als de Zoon van
God die hij is, en erken dat hij in heiligheid één is met jou.
(WdI.158.8:4)

Het gebed van het Hart:
een open hart dat bidt, is een wereld van verschil met een
biddend oordelend verstand.
Misschien bidt het eerste wel uit liefde en het tweede uit
angst. Het hart bidt open, inclusief en ongefragmenteerd.
Het verstand bidt met plannen, ideeën, oordelen en wil
resultaat….(uit het voorwoord van Els Thissen, in MIC
magazine 3/17 “Het gebed van het hart”)
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Binnen De Kracht van 8 heeft deze 8e kracht de rode kleur
meegekregen, de kleur van ons hart, het vuur van liefde.
Liefde is voelbaar als iedereen erbij mag horen. Rood staat
voor moed, stimulering en beweging; soms is er actie nodig
om iedereen en alles erbij te betrekken. Rood is een
opbouwende kleur.
Vraag je Hart want op alle vragen die je jezelf stelt, ligt het
antwoord al in jouw onderbewuste besloten.
Hoor je Hart zodat je weet wat de antwoorden op jouw
vragen zijn en wat je nodig hebt.
Volg je Hart want dat klopt en leidt je verder op je
levenspad.

Geen afgescheidenheid, maar eenheid
Hoe worden we ons bewust van onze eenheid met alles en
iedereen?
We bewegen ons in deze tijd van een periode waarin
individualiteit de boventoon voerde, naar een tijd van
broederschap, samenwerking en eenheid. Ons bewustzijn
wordt vergroot, waardoor we gaan begrijpen dat alles wat
door of voor één persoon wordt gedaan, door of voor ons
allen wordt gedaan, omdat we allen Een zijn……Er bestaat
niets in het universum dat gescheiden is van iets anders; alles
is energie in verschillende uitingsvormen. “Zo binnen, zo
buiten” en “zo boven, zo beneden”.
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De heilige drie eenheid;
gevormd door God (onze Vader en Schepper), samen met de
Heilige Geest, (onze vriend) en wij als Zijn Zoon, met Jezus als
onze oudere broer. We zijn niet alleen…..we zijn al-een!

Werkboeklessen die verbonden zijn met deze 8e kracht:
29.
God is in alles wat ik zie
30.
God is in alles wat ik zie, want God is in mijn
denkgeest
35.
Mijn denkgeest is deel van Die van God. Ik ben heel
heilig.
36.
Mijn heiligheid omsluit al wat ik zie.
50.
Ik word gedragen door de Liefde van God.
67.
Liefde schiep mij als zichzelf.
95.
Ik ben één Zelf, verenigd met mijn Schepper.
124. Laat me mij herinneren dat ik één ben met God.
164. Nu zijn we één met Hem die onze Oorsprong is.
181. Ik vertrouw mijn broeders, zij zijn één met mij.
264. Ik ben omringd door de Liefde van God.

Veel grote leermeesters uit ’s werelds
spirituele tradities omschrijven het hart als de bron van ware
kracht.
> “De weg bevindt zich niet in de hemel. De weg ligt in het
hart” – Boeddha
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> “Wat je hand ook te doen vindt, doe het met heel je hart”
– Jezus
Via je hart vind je je weg in de wereld…..
> “Je zult je volle potentie nooit en te nimmer kunnen
aanspreken, als je niet je hart opent” – Paulo Coelho
> “De waarheid van wie we zijn, is de waarheid van het hart.
De waarheid van wie we zijn, is de liefde die ons lichaam
overstijgt” – Marianne Williamson

WERKVORM: van ego naar eenheid
Bekijk hieronder de ego-tactieken (om in stand te blijven) en
zie of je er een eigen voorbeeld bij hebt.
Bedenk (of vraag van binnen) hoe je het kunt omzetten naar
een eenheidsgedachte of handeling.
EGO

EENHEID

Vergelijken:
Oordelen:
Voorwaarden:
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Analyseren:
Gelijk willen krijgen:
Schuld zien:
Zorgen:
Vasthouden aan gedachten:

WERKVORM:

Waarderen is je hart gebruiken

Wat waardeer ik van en in mezelf?

Wat waardeer ik in
anderen?

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.
8.

7.
8.
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Deze Licht-wijzer is ten einde. Ik wens je vele licht-wijzers toe
op je weg door het leven. En mochten ze bedekt zijn door wat
dan ook, schuif “de gordijnen” open en laat het licht in!

Mocht je willen reageren? Dank je wel.
info@al-licht-5.nl
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