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THEMA
Magie
Magie wordt in de Cursus gebruikt om aan te duiden dat Gods Zoon geprobeerd heeft om op
Gods troon te gaan zitten. En vervolgens probeert hij tevens om alle gevolgen van de
afscheidingsgedachte tot enige oorzaak te benoemen en aldus op te lossen. Dat houdt in dat
hij alles wat zich in werkelijkheid op het niveau van het gevolg bevindt (de droom of de film
in zijn eigen denkgeest) beziet als iets autonooms, en hij probeert op dát vlak alle mogelijke
problemen op te lossen. Dat gaat ontegenzeggelijk met angst en dus ook met woede gepaard,
omdat hij aanvoelt dat hij niet werkelijk controle heeft over wat zich binnen de droom
afspeelt. De Cursus reikt aan dat wij ons eerst weer verbinden met de enige werkelijke
Oorzaak, God, en vervolgens door middel van vergeving ons losmaken van de droom en zo
onze angst en woede kwijtraken.

CITATEN
“De hele vervorming waardoor magie ontstond, berust op de overtuiging dat er in de materie
een scheppend vermogen schuilt waarover de denkgeest geen zeggenschap heeft” (T2.IV.2:8).
“Het is wellicht nuttig te onthouden dat niemand kwaad kan worden op een feit. Het is altijd
een interpretatie die aanleiding geeft tot negatieve emoties, ongeacht hun ogenschijnlijke
rechtvaardiging door wat feiten lijken te zijn. … Woede als reactie op vermeende magische
gedachten is een grondoorzaak van angst” (H17.4: 1,2,5:1).
“Wat de wereld als genezen beschouwt is slechts wat het lichaam ‘beter’ maakt. … Haar
vormen van genezing vervangen dus onvermijdelijk de ene illusie door de andere. … Hij is
niet genezen. Hij heeft alleen een droom gehad dat hij ziek was en in de droom vond hij een
magische formule die hem beter maakte” (WdI.140.1:2,4, 2: 1,2).
“Dus leggen we onze amuletten, onze bezweringen en medicijnen, onze toverzangen en
stukjes magie terzijde, welke vorm ze ook aannemen. We zullen stil zijn en naar de Stem van
genezing luisteren, die alle kwalen als eender zal genezen en de Zoon van God zijn innerlijke
gezondheid terug zal geven. Geen stem dan deze kan genezen” (WdI.140.10:1-3).
“Wie is de dokter? Alleen de denkgeest van de zieke zelf. Het resultaat is wat hij [de
denkgeest] beslist dat het resultaat zal zijn. Speciale middelen [medicijnen e.d.] lijken hem te
helpen, maar ze geven slechts vorm aan zijn eigen keuze. Hij kiest ze om zijn verlangens in
een tastbare vorm te gieten” (H5.II.5-9).
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LEESTIPS
WdI.140 Alleen van de verlossing kan worden gezegd dat ze geneest (Werkboek p. 271)
T9.V. De ongenezen genezer (Tekstboek p.175)
H17 Hoe gaan Gods leraren om met magische gedachten? (Handboek p.46)

OEFENING
Op basis van werkboekles 140:
Alleen van de verlossing kan worden gezegd dat ze geneest
Ga rustig zitten, sluit je ogen en ontspan. Vraag hulp aan je innerlijke leraar, Jezus of de
Heilige Geest.
Neem nu een specifieke situatie in gedachten die op dit moment speelt en die je als
problematisch ervaart. Denk na over de oplossingen en remedies die jijzelf bedacht of
uitgeprobeerd hebt om het probleem op te lossen… Neem hier even de tijd voor…
…
Leg nu alle eigen oplossingen terzijde, en richt je tot de Heilige Geest met deze woorden:
Met niets in onze handen waar we ons aan vastklampen, met verheven hart en een
luisterende denkgeest bidden we:
Alleen van de verlossing kan worden gezegd dat ze geneest.
Spreek tot ons, Vader, opdat wij mogen worden genezen.
Wees een tijdje stil, en word je gewaar wat er gebeurt.
…
Daarna sluit je je meditatie af.
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