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DE METAFYSICA VAN EEN CURSUS IN WONDEREN* 
 
 
Ontstaan en opzet van de Cursus 
Een cursus in wonderen (A Course in Miracles) werd in de jaren zestig van de vorige eeuw 
doorgegeven aan Helen Schucman, een Amerikaanse psychologe. Zij hoorde een innerlijke 
stem - de stem van Jezus - die haar in zeven jaar de Cursus dicteerde. Zij werd hierin 
ondersteund haar collega William Thetford, die haar aantekeningen uittypte. In 1976 kwam 
het tot een eerste uitgave in boekvorm. De Cursus is vervolgens in vele talen vertaald. In 1999 
verscheen de Nederlandse vertaling.  
Een cursus in wonderen komt dus van Jezus en handelt over liefde. Het gaat over hoe wij 
kunnen terugkeren naar onze werkelijkheid, die liefde is. Het is een boek voor zelfstudie dat 
drie delen bevat. Het Tekstboek geeft een omschrijving van de theorie van de Cursus en van 
alle begrippen die erin voorkomen. Het Werkboek bevat 365 lessen, één voor elke dag. Dit 
deel is bedoeld om te oefenen en in praktijk te brengen wat je in het Tekstboek gelezen hebt. 
Het Handboek voor leraren geeft een samenvatting van de belangrijkste punten, en richtlijnen 
voor leraren die de Cursus onderwijzen 
Een cursus in wonderen is een compleet spiritueel pad. De Cursus is opgezet als een 
ervaringsgerichte training, om je te leren door middel van vergeving anders te denken en 
anders naar dingen te kijken. Onder leiding van je innerlijke leraar, Jezus of de Heilige Geest, 
voert het pad van de Cursus je uit je ervaringen van angst naar de universele ervaring van 
liefde, die je enige werkelijkheid is.  
 
Taalgebruik  
Kenmerkend voor de Cursus is het christelijk taalgebruik. De ‘christelijke’ termen worden 
echter wezenlijk anders ingevuld dan binnen het traditionele christendom. Het taalgebruik 
heeft binnen het pad van de Cursus een belangrijke functie in het kader van vergeving. De 
begrippen en namen die in de Cursus gebruikt worden, zijn voor veel mensen symbolen van 
angst geworden, ook voor wie niet religieus is opgevoed. De Cursus kan je helpen ze tot 
symbolen van liefde te maken. Wanneer je jezelf de kans geeft te wennen aan de taal, zul je 
gaandeweg bemerken dat wat deze begrippen in jou oproepen, jouw vergevingslessen zijn. 
Wanneer je meer vertrouwd raakt met de woorden en begrippen, en met hun betekenis binnen 
het denksysteem van de Cursus, worden ze je wellicht steeds dierbaarder. Je gaat de woorden 
dan anders ervaren, want ze wijzen de weg naar liefde. 
 
Nog een opmerking over de taal van de Cursus: het is belangrijk in te zien dat het taalgebruik 
metaforisch is. Daarmee wordt bedoeld dat je de namen en begrippen symbolisch moet zien 
en niet letterlijk nemen. De metafysica van de Cursus geeft duidelijk aan dat de enige 
werkelijkheid volmaakte eenheid is, zonder enige differentiatie. Daarbuiten bestaat er niets. 
Geen enkele taal kan de werkelijkheid beschrijven of benoemen. De Cursus wil ons echter 
bereiken in de toestand waarin wij denken te zijn: op het niveau van tijd, ruimte, waarneming, 
lichamen, verschijnselen en vormen. En dus gebruikt hij een dualistische taal, met als enig 
doel ons te brengen naar onze werkelijkheid als geest, die volkomen abstract en vormloos is. 
De Cursus is dus een non-dualistische leer die gebruik maakt van dualistische taal.  
Zo gebruikt de Cursus de namen God, Christus, de Heilige Geest en Jezus om de toestand van 
de Hemel te beschrijven. Hij maakt daarbij gebruik van begrippen uit de westerse traditie 
waarmee we vertrouwd zijn en die bij ons ‘binnenkomen’. Je moet deze taal echter niet 
letterlijk nemen. Er zijn geen verschillende ‘Personen’ in de Hemel: ze verwijzen naar een 
toestand van volmaakte eenheid. Datzelfde geldt ook voor beschrijvingen waarin God een 
Persoon lijkt die een Plan maakt voor onze verlossing waarin Jezus en de Heilige Geest een 



 4

actieve rol spelen. Ook dat is metaforisch taalgebruik, bedoeld om ons te bereiken. De Heilige 
Geest is de herinnering van God in onze denkgeest. Jezus is Zijn manifestatie, wiens naam het 
symbool is van de transformatie die ons terugbrengt naar de liefde en naar God. Zij doen niet 
letterlijk iets, wij richten ons steeds meer op Hen, aanwezig als licht in onze denkgeest. Het 
taalgebruik als vorm is dus symbolisch, maar het verwijst rechtstreeks naar de inhoud van 
liefde: de enige werkelijkheid. Jezus’ abstracte liefde wordt zo in de Cursus uitgedrukt in een 
vorm die wij kunnen begrijpen en langzamerhand steeds meer aanvaarden. Daarom spelen de 
woorden, namen en begrippen een belangrijke rol binnen het pad van de Cursus om je verder 
te voeren naar de liefde.   
 
Metafysica: het theoretische fundament   
De metafysica of onderliggende filosofie van de Cursus is het theoretische fundament van de 
weg van vergeving. Daarom is het als student van de Cursus belangrijk de metafysica te 
begrijpen. Alleen dat maakt duidelijk wat vergeving inhoudt en waarom vergeving 
noodzakelijk is om te ontwaken. 
Hoewel de metafysica van de Cursus op het eerste gezicht misschien moeilijk en complex 
lijkt, is hij heel eenvoudig samen te vatten. De kern is dit: 
 
 We hebben het ego zelf gemaakt, en kunnen het te allen tijde loslaten. 
 
Vanuit deze kerngedachte kunnen we nu de metafysica wat uitgebreider bekijken. 
Zoals Kenneth Wapnick aangeeft, is de Cursus geschreven op twee verschillende niveaus. Net 
als hij benoem ik deze als ‘niveau één’ en ‘niveau twee’. Deze twee niveaus worden niet als 
zodanig benoemd in de Cursus, maar het is behulpzaam te zien dat de Cursus een theoretische 
laag en een praktische laag heeft. Wanneer er bijvoorbeeld staat: “Mijn lichaam is iets 
volkomen neutraals” (WdII.294) verwijst dat naar het praktische niveau. In werkelijkheid ís er 
helemaal geen lichaam (niveau één), maar binnen de vergevingsweg van de Cursus (niveau 
twee) krijgt het lichaam óf het doel van het ego óf van de Heilige Geest. 
Niveau één vertelt duidelijk en compromisloos wat waar is en wat niet waar is. Het maakt 
onderscheid tussen werkelijkheid (volmaakte eenheid) en illusie (afscheiding). Dit is het 
compromisloze non-dualistische fundament van de Cursus. Maar de Cursus laat het daar niet 
bij, want hij wil een praktische weg aanbieden. Daarom kent de Cursus een tweede niveau. 
Niveau twee concentreert zich op de illusoire wereld van het ego en van afscheiding: de 
wereld van waarneming, tijd en ruimte. Hierbinnen hebben we de keuze tussen de onware 
waarneming van het ego en de ware waarneming van de Heilige Geest. Deze laatste is de 
‘brug’ die ons terugvoert naar huis: de vormloze werkelijkheid van liefde. Door deze twee 
niveaus combineert de Cursus een zuivere metafysica met een zeer praktische weg die begint 
waar wij denken te zijn: als een ‘persoon’ in een lichaam, levend in een wereld vol andere 
personen.  
Hieronder volgen de belangrijkste elementen uit de metafysica van de Cursus. 
 
Niveau een: werkelijkheid en illusie 
De enige werkelijkheid is de eenheid van God. Niets buiten dat bestaat. God is totale liefde. 
God en Zijn Zoon, Christus, zijn volkomen één en niet van elkaar te onderscheiden. Binnen 
deze eenheid is er een voortdurende uitbreiding van liefde. God breidt zich uit tot Christus, en 
ook Christus breidt zich uit. Dat zijn de scheppingen van God en van Christus. In onze 
huidige staat van bewustzijn kunnen wij echter niet echt begrijpen wat volkomen vormloze 
eenheid is.   
In contrast hiermee is er de illusoire droom van het ego waarin wij ons menen te bevinden. 
Deze is onmogelijk en nooit gebeurd. De Cursus beschrijft het als een droom in de denkgeest 
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(Engels: mind) van de (ene) Zoon van God, die begon met een onware en onmogelijke 
gedachte, de gedachte van afscheiding. 
Wat er vervolgens gebeurde beschrijft de Cursus als een mythe van het ego die in 
werkelijkheid nooit heeft plaatsgevonden, maar waarvan wij denken dat het echt is gebeurd. 
In de denkgeest van de Zoon lijkt het werkelijk, en verklaart het hoe wij hier gekomen zijn, in 
een lichaam en in de wereld.  
 
De mythe van het ego komt in het kort hierop neer:  
In de denkgeest van de Zoon van God sloop de gedachte binnen dat hij zich zou kunnen 
afscheiden van Zijn Schepper. Omdat de Zoon de gedachte serieus neemt lijkt zijn denkgeest 
nu gesplitst in drie delen: het ego (het geloof afgescheiden te zijn van God), de Heilige Geest 
(de herinnering van God die nog altijd aanwezig is) en een keuzemakend vermogen dat 
voortdurend kiest of hij luistert naar het ego of naar de Heilige Geest (de keuzemaker). Het 
ego gaat nu functioneren als een soort ‘persoon’ die zijn eigen voortbestaan veilig wil stellen. 
Dat doet het door de Zoon twee leugens voor te spiegelen. De eerste leugen is dat de 
afscheiding van zijn Vader mogelijk is en ook echt gebeurd. Om afgescheiden te zijn heeft hij 
echter wel God moeten vernietigen. Nu is hij voor eeuwig een zondige en schuldige 
moordenaar. De tweede leugen is dat God niet volledig is vernietigd: Hij is woedend en uit op 
wraak op de Zoon. De Zoon wordt hierdoor doodsbang voor de vernietigende straf van zijn 
Vader en ziet Hem nu als een enorme bedreiging.  
Het ego vertelt dit om te voorkomen dat de Zoon terugkeert naar zijn Vader, wat het einde 
van het ego zou zijn. Maar het ego bouwt een extra ‘veiligheid’ voor zichzelf in. Hij wil dat 
de Zoon met zijn bewustzijn de denkgeest verlaat. De denkgeest is immers de plaats waar niet 
alleen het ego zetelt, maar ook de Godsherinnering – de Heilige Geest. Daarmee is het de 
plaats waar de keuze gemaakt wordt naar wie de Zoon luistert. Zolang hij met zijn bewustzijn 
binnen de denkgeest is, is de keuze voor de Heilige Geest nog altijd binnen handbereik. 
Wanneer hij echter uít de denkgeest is en zelfs vergeet dat hij een denkgeest heeft, lijkt er 
geen keuze meer te zijn. En daarmee heeft het ego zijn eigen voortbestaan veiliggesteld. Dus 
besluit het ego de Zoon te verleiden om de denkgeest te ontvluchten, en wel naar het niveau 
van het lichaam.  
Daarom vertelt het hem dat hij moet vluchten voor God. De Zoon – die de afscheiding nog 
altijd heel serieus neemt, en nu dus denkt in termen van zonde, schuld en straf - slikt het 
verhaal van het ego voor zoete koek, evenals de oplossing die het aanreikt. Dus volgt hij het 
plan van het ego: wegvluchten uit de denkgeest naar het niveau van het lichaam.  
 
Deze denkbeeldige vlucht (want in feite blijft de Zoon gewoon in de denkgeest) gebeurt door 
middel van projectie.  Projectie betekent dat iets waarvan wij denken dat het in de denkgeest 
is daarbuiten wordt gezien. Deze vlucht van de Zoon uit de denkgeest is gelijk te stellen aan 
de Big Bang, wat wetenschappers zien als het ontstaan van het universum. Tegelijk hiermee 
vindt er een versplintering plaats in talloze fragmenten. De ene denkgeest van de Zoon 
versplintert (schijnbaar) en zo lijkt door middel van projectie een universum te ontstaan, met 
een enorm aantal vormen en verschijnselen, waaronder wij mensen. Toch bevat elk deel nog 
altijd het geheel.  
De Zoon van God ziet zichzelf nu als een lichaam, aangestuurd door een brein. Dat kun je 
zien als een enorme verlaging van het bewustzijn.  
En hier vinden wij onszelf dus terug: als een lichaam, met een wereld vol andere lichamen en 
een enorm universum buiten ons. En met – meestal volkomen buiten ons bewustzijn – ieder 
een individuele denkgeest, een fragment van de ene denkgeest van de Zoon. Onze individuele 
denkgeest bevat echter nog altijd de herinnering aan het geheel: de Heilige Geest. En dit is de 
sleutel tot onze terugkeer. 
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De wereld waarin we denken te leven weerspiegelt heel getrouw de staat van onze denkgeest. 
Door ons geloof in de mythe van het ego – onze ‘moord’ op God en Zijn dreigende wraak - is 
onze denkgeest een slagveld geworden vol strijd. En dus zien wij een wereld vol strijd buiten 
ons. Zonde, schuld en angst (voor straf) ervaren wij als lineaire tijd: zonde staat voor het 
verleden (toen de zonde van afscheiding begaan werd), schuld voor het heden (nu voelen we 
ons schuldig), en angst staat voor de toekomst (we zijn bang voor de straf die onvermijdelijk 
zal volgen). In onze wereld van tijd loop alles uiteindelijk uit op de dood: de ultieme straf. 
Onze denkbeeldige strijd met God leidt in de wereld tot het principe van ‘de een of de ander’: 
er zijn altijd winnaars en verliezers, en om iets te krijgen moet altijd iets of iemand worden 
opgeofferd, zoals wij denken dat we God hebben geofferd om ons individuele bestaan te 
verkrijgen.  
Het ego is bijzonder succesvol in zijn strategie. De plaats van keuze, de denkgeest, is uit ons 
bewustzijn gewist. Het lichaam en de wereld om ons heen lijken maar al te echt. Toch is niets 
van dit alles waar. De Cursus wil dat we ons dat gaan realiseren. Het is uitsluitend projectie, 
een droom binnen de denkgeest, zoals onze nachtelijke dromen zich binnenin ons hoofd 
afspelen. Wij zijn in werkelijkheid nog altijd op het niveau van de denkgeest. De denkgeest is 
als een projector, de wereld met allerlei lichamen daarin is de film die geprojecteerd wordt. 
Wanneer we ons dat weer bewust worden kunnen we terugkeren naar de plaats (de denkgeest) 
waar we alsnog kunnen kiezen voor de Heilige Geest. De weg die de Cursus aanbiedt om 
opnieuw voor Hem te kiezen – wat leidt tot het ontwaken uit de droom – is niveau twee van 
de Cursus. 
 
Niveau twee: het egodenksysteem 
Dit niveau gaat over de illusoire afgescheiden egowereld. Dit is ons leer- en werkterrein, want 
hier denken we te zijn. Het egodenksysteem dat ten grondslag ligt aan de wereld wordt in de 
Cursus uitgebreid beschreven. Daartegenover wordt het denksysteem van de Heilige Geest 
gezet. Dit corrigeert het egodenksysteem. Deze correctie wordt vergeving of het wonder 
genoemd. Vergeving vindt dus plaats binnen onze illusoire wereld, maar leidt ons er 
uiteindelijk helemaal uit. Het scherpe contrast tussen beide denksystemen helpt ons te 
beseffen dat we een keuze moeten maken tussen het ego en de Heilige Geest. 
Jezus beschrijft het denksysteem van het ego tot in zijn gruwelijke details. Een groot deel van 
het ego is onbewust omdat we de lagen van agressie, pijn en angst niet volledig in ons 
bewustzijn kunnen verdragen. De Cursus wil echter dat we het ego helemaal onder ogen zien, 
met als doel dat we er niet langer meer voor kiezen. Het ego doet zich voor als onze grootste 
vriend en raadgever. Maar dat is alleen de oppervlaktelaag. De beschrijvingen van de diepere 
lagen van ons ego kunnen behoorlijk confronterend zijn en natuurlijk biedt het ego hier veel 
weerstand tegen. Het is echter een essentieel onderdeel van het pad van de Cursus hiernaar te 
kijken.  
 
Hieronder volgen de belangrijkste elementen van het egodenksysteem.  
Als ego’s, levend in een lichaam in de wereld, blijven we met elkaar het spel van projectie 
spelen. Immers: ik wil wél een afgescheiden, individueel bestaan, maar ik wil níet de 
bijbehorende kwellende schuld. Dus die schuld leggen we nu bij anderen, met het idee er dan 
zelf vanaf te zijn. Schijnbaar zijn we allemaal verschillende personen (of andere ‘bezielde’ of 
‘onbezielde’ wezens), dus hebben we voortdurend de mogelijkheid onze onbewuste schuld op 
anderen af te schuiven. We projecteren op alles en iedereen: mensen, volkeren, landen, dieren, 
dingen, de natuur, het weer, God. Dat doen we door aanleidingen te zoeken – al dan niet 
denkbeeldige vergissingen van anderen – zodat we hen ‘gerechtvaardigd’ kunnen 
beschuldigen. Dat is het schuldspel van het ego.  
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Dat betekent (en we hebben een enorme weerstand dat te erkennen!) dat wij allemaal een 
investering hebben in slachtofferschap. We koesteren heimelijk ons slachtofferschap en willen 
‘onrechtvaardig behandeld’ worden, omdat we denken dat dat ons vrijpleit van onze schuld. 
Want als anderen schuldig zijn, dan zijn wij onschuldig, zo redeneert ons ego. Ons lichamelijk 
bestaan is daarmee een constante cyclus van aanvallen op anderen vanuit schuld.  
Onze aanvallen kunnen verschillende vormen aannemen, die de Cursus onderscheidt als 
speciale haatrelaties en speciale liefdesrelaties. Speciale haat betekent dat ik openlijk agressief 
ben en aanval, met altijd een ‘rechtvaardiging’, zodat ik onschuldig lijk en de ander de 
boosdoener is. Speciale liefde gaat subtieler te werk. De dynamiek van speciale liefde zit in 
alle ontmoetingen en relaties – niet alleen liefdesrelaties - onder leiding van het ego. Het 
uitgangspunt is emotionele afhankelijkheid van de ander. Ik voel een tekort in mijzelf (in 
werkelijkheid veroorzaakt doordat ik me Gods Liefde niet meer herinner), en het ego vertelt 
me dat wat ik mis wel gestolen móet zijn door de ander. Een van de ‘wetten’ van het ego is 
namelijk dat alles wat ik mis van mij geroofd is door een ander (zie T23.II). Dat is een 
afspiegeling van de gedachte dat wij ons individuele bestaan gestolen hebben van God. Mijn 
onderliggende gevoel is dus altijd dat ik beroofd ben, en daarom heb ik het recht van een 
ander terug te pakken wat me ontnomen werd. In een speciale liefdesrelatie doe ik dat door 
ruilhandel: ik wil dat de ander me geeft wat ik meen nodig te hebben (dat kan van alles zijn: 
geld, erkenning, waardering, liefde…) en in ruil geef ik hem of haar wat de ander wil (maar 
liefst zo weinig mogelijk). Ik ‘geef’ dus uitsluitend om te krijgen, om de ander te ‘verplichten’ 
ook aan mij te geven en zo door schuld aan mij te binden.  
Speciale liefde betekent dus dat elke ontmoeting en elke relatie gebaseerd is op individueel 
eigenbelang en egoïsme (het principe van: de een of de ander) waarbij ik onderhuids de ander 
gebruik en aanval, en dit verpak in een ‘sociaal aanvaardbare’ vorm. Geen wonder dat onze 
(privé- en werk)relaties vaak een slagveld zijn! Het is een ontluisterend beeld dat de Cursus 
schetst van onze relaties, althans zolang ze onder leiding van het ego staan.  
Onze voortdurende aanvallen op anderen bevrijden ons niet bepaald van onze schuld, zoals 
het ego ons voorspiegelt. Integendeel, ze versterken die alleen maar. Bovendien worden we 
bang voor wie we aanvallen, want we verwachten een tegenaanval. Nu moeten we ons 
verdedigen tegen anderen, tegen de vijanden die we buiten ons menen te zien. En zo ontstaat 
een bijna eindeloze cyclus van aanval en verdediging, waarin onze uitgeputte en doodsbange 
denkgeest voorgoed gevangen lijkt te zitten. 
 
Ons ego heeft er tevens voor gezorgd dat wij zeer minderwaardig over onszelf zijn gaan 
denken. De onbewuste schuld over de vermeende afscheiding van God vertaalt zich in allerlei 
zelfbeelden van kleinheid en minderwaardigheid. Op de bodem van ons ego, vaak onbewust, 
hebben we dan ook een heel negatief zelfbeeld en sterke gevoelens van minderwaardigheid. 
Zo ervaren we onze denkbeeldige zonde en schuld. Vaak zijn die negatieve zelfbeelden van 
minderwaardigheid bedekt door andere lagen. De Cursus heeft het over lagen van 
grootheidswaan die de lagen van kleinheid bedekken. Het (onderhuidse) zelfbeeld van 
kleinheid en minderwaardigheid ligt ten grondslag aan alle egostrategieën van projectie, 
slachtofferschap en speciale relaties en wordt hierdoor in stand gehouden en bevestigd. 
 
In het kort kun je zeggen dat het ego een ‘dubbel schild van vergetelheid’ heeft geplaatst. Dat 
dubbele schild moet ervoor zorgen dat wij voorgoed zijn slaaf blijven. De schuld en de angst 
voor God in onze denkgeest vormen een eerste schild voor de toegangsdeur naar de Hemel. 
Het tweede schild is de projectie daarvan: het lichaam in een wereld vol problemen en 
afleidingen. Die zorgen ervoor dat de Zoon constant zijn aandacht naar buiten richt, wég van 
het werkelijke probleem (de schuld in de denkgeest) en de werkelijke oplossing (de 
Verzoening).  
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Niveau twee: het denksysteem van de Heilige Geest 
De situatie zou hopeloos zijn, ware het niet dat de Godsherinnering altijd nog in denkgeest is 
gebleven. En we kunnen leren hiernaar terug te keren. Dat is het doel van de Cursus. Deze 
herinnering – de Heilige Geest – is onze Leraar en Gids naar huis. Hij geeft een alternatief 
denksysteem: dat van vergeving. Wanneer onze pijn zo groot is geworden dat we uitroepen: 
‘Er móet een andere weg zijn’,  beginnen we de bereidheid te voelen om de stille Stem van de 
Heilige Geest weer te horen en Hem als Leraar aan te nemen. Meestal staan we dan pas open 
voor een andere waarneming. 
Vergeven is precies het tegenovergestelde van projecteren. Het is de uitweg uit onze wereld 
van projecties. De Heilige Geest leert ons onze projecties terug te nemen, bij onszelf naar 
binnen te kijken, terug te keren naar het niveau van de denkgeest en Hem om correctie te 
vragen. Het doel van vergeving of het wonder is om weer bewust te worden van de denkgeest 
als bron van wat we buiten ons menen te zien: de wereld is de uiterlijke weergave van een 
innerlijke toestand (zie T21.In.1:5). Ons leed en onze pijn komen niet door wat anderen ons 
aandoen (we zijn dus nooit slachtoffer), maar door de keuze in onze denkgeest voor het ego 
en dus voor schuld. Die keuze kunnen we herzien door – telkens weer en uiteindelijk 
voorgoed - te kiezen voor de Heilige Geest. Dan kunnen we het principe van Verzoening 
aanvaarden: de afscheiding heeft nooit plaatsgevonden, er is geen schuld, we zijn voor eeuwig 
één met God en met elkaar.  
Elke keer dat we kiezen voor de Heilige Geest voelen we innerlijke vrede en rust, wat er ook 
buiten ons lijkt te gebeuren. We hebben (op dit niveau, waar we denken te zijn) meestal geen 
directe invloed op wat er in ons leven gebeurt, maar we hebben altijd een keuze in hoe – met 
welke leraar - we waarnemen.  
‘Waarneming’ betekent in de Cursus niet fysieke waarneming, dat wat onze fysieke ogen zien 
(dat verandert niet). ‘Waarneming’ betekent interpretatie. Het gaat om hoe je naar iets kijkt. In 
de waarneming (interpretatie) van de Heilige Geest zien we alleen gezamenlijke belangen en 
de eenheid van Gods Zoon: we delen hetzelfde ego en dezelfde Heilige Geest, ongeacht 
uiterlijke verschillen.  
 
De Cursus verklaart de genezende werking van vergeving vanuit het principe van oorzaak en 
gevolg. Uitgangspunt is dat iets wat geen gevolgen heeft geen oorzaak is. Wat geen gevolgen 
heeft bestaat dus niet. Als iets bestaat moet het een oorzaak zijn met echte gevolgen.  
Daarom betekent vergeving dat je op aanvallen reageert met een houding van volkomen 
verdedigingloosheid. Als jouw aanval op mij geen gevolg heeft op mij, dan is ze niet echt. Als 
ik niet reageer op jouw ego, is jouw ego niet echt, en is dus mijn ego ook niet echt: wat geen 
gevolgen heeft bestaat niet. Het ego lijkt alleen echt als ik het serieus neem en erop reageer, 
zoals de afscheiding echt leek toen we deze serieus namen en erop reageerden. (Deze houding 
van verdedigingloosheid staat los van je eventuele gedrag op het niveau van de vorm. Het kan 
noodzakelijk zijn je grenzen aan te geven, maar dat kan vanuit een houding van volkomen 
liefde en van verdedigingsloosheid. Het gaat om je manier van kijken). Wanneer ik vergeef 
zie ik alle aanvallen als een ontkenning van liefde. Ik herken de aanval als het illusoire 
dubbele schild (uiterlijke aanval, voortkomend uit innerlijke schuld) dat het ego heeft 
opgeworpen tegen de liefde. En dus zie ik de aanval als een roep om liefde, een roep om hulp. 
Dat is de waarneming van de Heilige Geest.  
Vergeving laat zien dat geen enkele aanval effect heeft op de werkelijkheid, zoals de ‘dwaze, 
nietige’ afscheidingsgedachte geen enkel effect heeft op God en op onze werkelijkheid. We 
stoppen ermee het serieus te nemen. We kijken ernaar, herinneren ons de liefde en 
glimlachen. 
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Vergeving houdt dan ook in dat je terugkeert met je bewustzijn naar het niveau van de bron of 
de oorzaak: de denkgeest. De Cursus benoemt dit proces ook in de beeldspraak van de dromer 
en de droom. Dat houdt in dat alles wat op het niveau van het gevolg plaatsvindt, als een 
droom wordt benoemd, en dat je als Cursusstudent leert om je niet langer meer te 
identificeren met de figuren in de droom, inclusief de droomfiguur die je zelf meent te zijn. In 
plaats daarvan identificeer je je met de dromer - d.w.z. de denkgeest - die de droom aan het 
dromen is en zich er in de meeste gevallen niet meer bewust van is dat hij zijn eigen droom 
gefabriceerd heeft. Nadat je bent teruggekeerd naar het niveau van de denkgeest, wordt je 
gevraagd onder ogen te zien dat je de meeste tijd voor het ego hebt gekozen. En nu word je 
uitgenodigd een nieuwe keuze te maken voor de andere Leraar, de Heilige Geest. 
 
Volledig met ons bewustzijn terugkeren naar het niveau van de denkgeest (of de dromer), en 
naar de Heilige Geest als Leraar, is een proces dat in praktijk tijd kost en dat we dienen te 
oefenen. Daarom krijgen de wereld, ons dagelijks leven en onze speciale relaties nu een 
nieuw doel. Ze worden onze leerschool, ons klaslokaal waarin we steeds weer de kans hebben 
te leren terug te keren naar de denkgeest en niet meer voor het ego te kiezen maar voor de 
Heilige Geest. Er vindt dus een verschuiving van het doel plaats van alles wat plaatsvindt in 
jouw dagelijkse leven, zonder enige uitzondering. Het geldt dus voor álles in je leven. 
Dat houdt in dat wanneer je gaat vergeven, je inziet dat alles wat jou onvrede oplevert alleen 
maar jouw eigen projectie is (jouw denkgeest is de oorzaak), en dat het niet werkelijk gaat om 
het vergeven wat een ander heeft gedaan, maar uitsluitend om dat wat jij, door middel van 
jouw projectie, in de ander hebt gezien. Want als er geen sprake was van projectie, dan zou 
het gedrag van een ander jou geen onvrede opleveren. Dus het ervaren en onderkennen van 
enige vorm van onvrede is altijd het criterium om te weten voor jezelf of er sprake is van 
projectie en of je ervoor gekozen hebt te luisteren naar de stem van het ego of naar de Stem 
van de Heilige Geest.  
Alle vergeving is dus zelfvergeving, want je vergeeft altijd je eigen projecties (voortkomend 
uit je zelfbeeld van schuld en minderwaardigheid). Hoe je naar anderen kijkt, is altijd een 
weerspiegeling van hoe je ten diepste naar jezelf kijkt, en vergeving betekent altijd ook het 
loslaten en laten corrigeren van je eigen valse zelfbeelden van kleinheid en schuld. 
Dat betekent dat wanneer je voor jezelf onderkend hebt dat er inderdaad sprake was van 
projectie, je je snel tot de Heilige Geest in je denkgeest wendt om de projectie te laten 
corrigeren. De Heilige Geest is nooit in staat om op enigerlei wijze schuld te zien, want Hij 
ziet alleen de waarheid en dat betekent onschuld. Hij ‘verwijdert’ de schuld uit jouw 
waarneming en hierdoor vindt een omslag plaats van jouw waarneming vanuit het ego naar 
Zijn waarneming die altijd vanuit liefde plaatsvindt. Dit is wat vergeving behelst, en wanneer 
je ermee doorgaat dit te beoefenen zul je geleidelijk je eigen ego gaan ‘afpellen’, omdat het 
licht de duisternis langzamerhand weg schijnt. Dit is het uiteindelijke doel van de weg van de 
Cursus. Het houdt in praktijk in dat je steeds meer bij diepere lagen van je ego zult 
terechtkomen, waarbij het onbewuste bewust gemaakt dient te worden, omdat het onder ogen 
moet worden gezien om te worden gecorrigeerd door de Heilige Geest.  
 
Wanneer onze vergeving compleet is en we de Verzoening aanvaard hebben, bereiken we de 
werkelijke wereld. Dat is ons ontwaken of verlichting en het doel van de Cursus. Het is een 
nieuwe staat van bewustzijn waarin de denkgeest geheeld is en buiten de egodroom van 
afscheiding is. Je bent dus altijd op het niveau van de denkgeest. Je loop nog gewoon rond in 
de wereld, maar je bent je ervan bewust dat het een droom is en je bent je voortdurend bewust 
van de werkelijkheid, van de eenheid met elkaar én met God. En dus voel je innerlijke vrede. 
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De Cursus brengt ons dus eerst binnen onze droom van onware waarneming (vanuit schuld en 
angst) naar ware waarneming (vanuit liefde). Dat is een tussenstap. Daarna zal waarneming 
geheel verdwijnen, en zullen we weer worden opgenomen in de eenheid.  
 
Samenvattend 
Een cursus in wonderen bevat een zeer heldere en consistente non-dualistische metafysica  
(filosofie) waarin een scherp onderscheid wordt gemaakt tussen wat werkelijk is (God, 
eenheid, liefde) en al het andere dat níet werkelijk is.  
De Cursus heeft een theoretisch en een praktisch niveau en gebruikt ons dagelijks leven als 
leerweg en werkterrein. Vergeving wordt toegepast binnen ons leven als lichaam in de wereld 
(de droom), waar wij menen te zijn, en heeft op dit niveau ook gevolgen (je wordt meer 
ontspannen en liefdevol, de angstdroom verandert in een ‘gelukkige droom’). Maar de 
wérkelijke gevolgen van vergeving vinden plaats binnen de denkgeest: het ego (en daarmee 
de onbewuste schuld) wordt stukje bij beetje ongedaan gemaakt, je ontwaakt uit de droom en 
keert terug naar je ware thuis in God. 
Het ‘wonder’ is de omslag in waarneming die plaatsvindt elke keer dat je kiest voor de Stem 
van de Heilige Geest en niet meer vanuit angst en schuld maar vanuit liefde waarneemt. 
De theorie van de Cursus is het fundament van de praktijkweg van vergeving. De Cursus is 
een pad van liefde. Je gaat het met elkaar, hand in hand met je broeder. Wat een ander in je 
oproept, is een vergevingsles voor jou. Er wordt een grote bereidheid tot zelfwaarneming en 
zelfreflectie gevraagd: ieder moet het ego in zichzelf onder ogen zien, inclusief de diepere 
duistere lagen. Pas dan kan het stukje bij beetje worden losgelaten. Dit kan bij tijden ervaren 
worden als een intensief proces. Hierbij word je echter altijd geholpen door je innerlijke 
leraar, Jezus of de Heilige Geest. 
 
* Noot: Voor deze tekst heb ik dankbaar gebruik gemaakt van het werk van Kenneth Wapnick, in het bijzonder 
zijn ‘Prelude’ in ‘Yourney through the Workbook of A Course in Miracles’. Deze tekst valt echter geheel onder 
mijn verantwoordelijkheid. 
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CITATEN UIT EEN CURSUS IN WONDEREN 
 
Taalgebruik 
 
Woorden kunnen de waarheid niet uitdrukken, alleen de richting aangeven:  
 

“Alle termen zijn in aanleg controversieel, en zij die de controverse zoeken zullen die 
vinden. Maar zij die verheldering en verklaring zoeken zullen die eveneens vinden. … 
Deze cursus blijft binnen het kader van het ego [de waarneming], waar hij nodig is. 
Hij houdt zich niet bezig met wat voorbij alle dwaling ligt, omdat hij alleen ontworpen 
is om de richting daarnaar aan te geven. Daartoe gebruikt hij woorden, die symbolisch 
zijn en niet kunnen uitdrukken wat achter symbolen schuilgaat” (VvT.in.2:1,2,3:1-3) 
 
“…woorden zijn slechts symbolen van symbolen. Ze zijn daarom dubbel van de 
werkelijkheid verwijderd” (H21.1:9,10) 
 

De taal van de Cursus is bedoeld om ons tegemoet te komen: 
 

“… want zijn [Jezus’] woorden hebben je bereikt in een taal die je kunt liefhebben en 
begrijpen” (H23.7:1).   

 
 
Niveau een: werkelijkheid en illusie 
 
Er is alleen volmaakte eenheid: 
 

“God is zowel Middel als Doel. In de Hemel zijn middel en doel één, en één met Hem. 
Dit is de staat van ware schepping, die niet in tijd, maar in de eeuwigheid wordt 
gevonden. Dit valt aan niemand hier te beschrijven. Ook is er geen manier om te leren 
wat deze toestand inhoudt. Pas wanneer je aan het leren voorbijgaat naar het 
Gegevene, pas wanneer je voor jouw scheppingen opnieuw een heilige woning maakt, 
pas dan wordt het begrepen. 
Een medeschepper met de Vader moet een Zoon hebben. Maar die Zoon moet 
geschapen zijn naar Zijn gelijkenis. Een volmaakt wezen, alomvattend en door alles 
omvat, waaraan niets toe te voegen en waarvan niets af te nemen valt; niet ontstaan uit 
omvang, plaats of tijd, en evenmin gehouden aan enig soort beperkingen of 
onzekerheden. Hier verenigen middel en einddoel zich als één, en kent dit ene ook 
totaal geen einde. Dit alles is waar, en toch heeft het geen betekenis voor iemand die 
nog één enkele niet-geleerde les, één enkele gedachte met een doel dat nog onzeker is, 
of één enkele wens met een verdeeld doelwit in zijn geheugen bewaart” (T24.VII.6:5-
7:5). 
 

De afscheidingsgedachte is een illusie die niet serieus te nemen is: 
 

“In de eeuwigheid, waar alles één is, sloop een nietig dwaas idee binnen waarom de 
Zoon van God vergat te lachen. Door dit te vergeten werd de gedachte een serieus 
idee, in staat tot zowel verwezenlijking als werkelijke gevolgen” (T27.VIII.6:2-3).   
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Door de afscheiding gaat de abstracte denkgeest denken in concrete vormen: 
 

“Ego-illusies zijn heel concreet, hoewel de denkgeest van nature abstract is. Een deel 
van de denkgeest wordt echter concreet wanneer hij zich splitst. Het concrete deel 
gelooft in het ego, omdat het ego op het concrete aangewezen is. Het ego is dat deel 
van je denkgeest dat gelooft dat jouw bestaan door afscheiding wordt bepaald” 
(T4.VII.1:2-5).  

 
De wereld is uitsluitend projectie: 
 

“Projectie maakt waarneming. De wereld die jij ziet is wat jij haar gegeven hebt, niets 
meer. … Ze getuigt van de staat van jouw denkgeest, de uiterlijke weergave van een 
innerlijke toestand” (T21.In.1:1,2,5).  
 

Waarneming is nooit neutraal maar is in feite een interpretatie: 
 

“Op elk niveau gaat ze [waarneming] met selectiviteit gepaard. Waarneming is een 
voortdurend proces van aanvaarden en verwerpen, ordenen en herordenen, wisselen en 
veranderen” (T3.V.7:6,7). 

 
God en de wereld sluiten elkaar uit; maar één van beide kan werkelijkheid zijn (non-
dualisme): 
 

“Laten we terugkeren naar wat we eerder hebben gezegd, en dat zorgvuldig 
overdenken. Het moet zo zijn dat ofwel God gek is, of deze wereld een plaats van 
gekte. Niet één van Zijn Gedachten heeft in deze wereld ook maar iets zinnigs. En 
niets van wat deze wereld voor waar houdt heeft in Zijn Denkgeest enige betekenis. 
Wat zin noch betekenis heeft, is krankzinnig. En wat waanzin is kan niet de waarheid 
zijn. Als één enkele overtuiging die hier van zo grote waarde wordt geacht waar was, 
zou iedere gedachte die God ooit heeft gehad een illusie zijn. En als slechts één van 
Zijn Gedachten waar is, dan zijn alle overtuigingen waaraan de wereld enige betekenis 
hecht onwaar, en volledig zonder zin. … Eén enkele waarde rechtvaardigen die deze 
wereld hooghoudt komt neer op het ontkennen van je Vaders wijsheid en die van jou. 
Want God en Zijn geliefde Zoon denken niet verschillend. … Als hij er dus voor kiest 
één enkele gedachte te geloven die zich tegen de waarheid verzet, dan heeft hij 
besloten niet zijn Vaders Zoon te zijn omdat die Zoon krankzinnig is, en moet 
wijsheid wel losstaan van zowel de Vader als de Zoon. … Wie meent dat de wereld op 
enigerlei wijze gezond en wijs is, gerechtvaardigd is in al wat ze denkt, of in stand 
wordt gehouden door enige vorm van rede, gelooft dat dit waar is. Zonde is niet 
werkelijk, omdat de Vader en de Zoon niet krankzinnig zijn. Deze wereld heeft geen 
betekenis, omdat ze op zonde rust. Wie zou het onveranderlijke kunnen scheppen, als 
dat niet op de waarheid rust?” (T25.VII.3:1-8,4:1-2,4, 7-10) 
 

Het ego wist de denkgeest uit het bewustzijn en verplaatst het bewustzijn naar het lichaam: 
 

“Denkgeest en lichaam kunnen niet beide bestaan. Doe geen poging de twee te 
verenigen, want de een ontkent dat de ander werkelijk kan zijn. Als jij lichaam bent, is 
je denkgeest uit je zelfconcept verdwenen, want hij heeft dan geen plaats waar hij 
werkelijk deel van jou zou kunnen zijn. Als jij geest bent, kan het lichaam voor jouw 
werkelijkheid geen enkele betekenis hebben” (WdI.96.3:4-7).  
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Niveau twee: het egodenksysteem 
 
Door de afscheiding wordt God als vijand gezien: 
 

“Louter door haar aanwezigheid bevestigt een magische [afscheidings]gedachte een 
afscheiding van God. Ze verklaart in de duidelijkst mogelijke vorm dat de denkgeest 
die gelooft dat hij een afgescheiden wil heeft die de Wil van God kan weerstaan, 
tevens gelooft dat hij daarin kan slagen. Dat dit allerminst een feit kan zijn, ligt voor 
de hand. Maar dat kan worden geloofd dat het een feit is, ligt evenzeer voor de hand. 
En hier staat de wieg van schuld. Wie zich de plaats van God toeëigent en die zelf 
inneemt, heeft nu een dodelijke ‘vijand’. En hij staat in zijn bescherming 
noodgedwongen alleen en moet voor zichzelf een schild maken om zich te beveiligen 
tegen razernij die nooit bekoeld kan worden en wraak die nooit kan worden verzadigd. 
… Een boze vader achtervolgt zijn schuldige zoon. Doden of gedood worden, dat is 
hier immers de enige keuze” (H17.5:3-9,7:10,11) 

 
Wij projecteren de wereld om schuld af te schuiven: 
 

“De wereld demonstreert slechts een oeroude waarheid: je zult geloven dat anderen 
jou precies datgene aandoen wat jij denkt dat jij hun hebt aangedaan. Maar als je 
eenmaal jezelf zover hebt gebracht hun de schuld te geven, zul je de oorzaak niet zien 
van wat ze doen [van wat jij denkt dat ze doen], omdat jij verlangt dat de schuld op 
hen rust. Hoe kinderachtig is de koppige manoeuvre om je onschuld te behouden door 
de schuld naar buiten af te schuiven, maar nooit los te laten” (T27.VIII.8:1-3).  

 
Het ego bezit alleen wat het genomen of geroofd heeft. Wat ik heb, heb ik verworven ten 
koste van een ander. Wat ik in mij mis, mis ik doordat een ander het mij heeft ontnomen, en 
dus ben ik gerechtvaardigd het terug te pakken. Aldus het egodenksysteem: 
 

“Het ego verleent alleen waarde aan wat het neemt. Dit leidt tot de vierde wet van de 
chaos… Deze schijnwet is het geloof dat je bezit wat je genomen hebt. Hierdoor wordt 
andermans verlies jouw winst, en zo wordt niet ingezien dat je nooit iets kunt 
wegnemen, behalve van jezelf. … de zachtaardigen kunnen in een wrede wereld niet 
overleven, en dus moeten ze nemen of er wordt van hen genomen” (T23.II.9:1-4,10:4).    
 

Het ego plaatst een ‘dubbel schild van vergetelheid’. Het eerste schild is de droom van zonde 
en schuld binnen de denkgeest (de geheime droom), het tweede schild is de projectie ervan in 
een schuldige wereld vol aanvallers die buiten ons lijkt te zijn (het dromen van de wereld): 
 

“Een eerlijke keuze zou nooit gezien kunnen worden als een waarin de keuze is 
opgesplitst in een nietig jij en een enorme wereld, met uiteenlopende dromen over de 
waarheid in jou. De kloof tussen werkelijkheid en dromen ligt niet tussen het dromen 
van de wereld [2e schild] en jouw geheime dromen [1ste schild]. Dat is een en 
hetzelfde. Het dromen van de wereld [2e schild] is slechts een deel van jouw eigen 
droom [1ste schild] dat jij hebt weggegeven [geprojecteerd], en aanzag voor zowel het 
begin als het einde ervan. Toch begon dit door je geheime droom, die jij niet 
waarneemt [1ste schild] hoewel hij dat deel veroorzaakt heeft dat jij ziet [2e schild] en 
waarvan je de werkelijkheid niet in twijfel trekt. Hoe zou je eraan kunnen twijfelen 
zolang je ligt te slapen, en heimelijk droomt dat zijn oorzaak [1ste schild, zonde en 
schuld] werkelijk is?” (T27.VII.11.3-8)  
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Niveau twee: het denksysteem van de Heilige Geest 
 
Onze enige vrijheid hier is de keuze naar welke stem we luisteren: 
 

“In deze wereld is de enige resterende vrijheid de vrijheid van keuze: steeds tussen 
twee keuzen of twee stemmen” (VvT.1.7:1).  

 
Alles binnen de illusie kan worden gebruikt voor het doel van de Heilige Geest en wordt 
daarmee een klaslokaal voor vergeving: 
 

“De test voor alles hier op aarde luidt eenvoudig als volgt: ‘Waartoe dient het?’ Het 
antwoord maakt het tot wat het voor jou is. Het heeft van zichzelf geen betekenis, 
maar naargelang het doel dat je dient kun jij er werkelijkheid aan verlenen” 
(T24.VII.6:1-3).  
 
“Iedereen hier is de duisternis binnengegaan, maar niemand deed dat alleen [d.w.z. de 
Heilige Geest als Godsherinnering is aanwezig gebleven]. En evenmin hoeft hij er 
langer dan een ogenblik te blijven. Want hij is gekomen met in zich de Hulp van de 
Hemel, klaar om hem op elk moment uit het duister in het licht te leiden. Het moment 
dat hij kiest kan elk moment zijn, want er is hulp die slechts op zijn keuze wacht. En 
wanneer hij ervoor kiest te benutten wat hem gegeven is, dan zal hij elke situatie 
waarvan hij vroeger meende dat ze een middel was om zijn woede te rechtvaardigen, 
zien veranderen in een gebeurtenis die zijn liefde rechtvaardigt. Hij zal duidelijk horen 
dat de oproepen tot oorlog die hij vroeger hoorde, in werkelijkheid oproepen tot vrede 
zijn. Hij zal waarnemen dat waar hij een aanval leverde, slechts een nieuw altaar staat 
waar hij, met evenveel gemak en veel meer blijdschap, vergeving kan schenken. En hij 
zal alle verleidingen herinterpreteren als evenzovele kansen op vreugde” (T25.III.6).  
 

Het ego draait oorzaak en gevolg om. Op de eerste plaats gebeurt dat op metafysische niveau. 
Het ego doet alsof (een kwade en wrekende) God de oorzaak is van de schuld en angst die de 
afgescheiden Zoon voelt (de afgescheiden Zoon kan hier dus ‘niets aan doen’), terwijl de 
werkelijke oorzaak van de angst en schuld de afgescheiden Zoon zélf is die de 
afscheidingsgedachte serieus nam. Het beeld van een kwade en wrekende God is het 
onvermijdelijk gevolg van de afscheidingsgedachte. 
Dit mechanisme wordt vervolgens binnen de droom herhaald (praktisch niveau). De 
kwaadaardige en schuldige aanvallers die je buiten je meent te zien (droomfiguren in de 
droom), zijn volgens het ego de oorzaak van jouw onvrede en angst. Jij kunt er dus zelf ‘niets 
aan doen’ dat je je zo voelt. De werkelijke oorzaak van je onvrede en angst is echter je 
dromende denkgeest zelf, die zijn schuld projecteert. Beelden van kwaadaardige en schuldige 
aanvallers zijn het onvermijdelijke gevolg van een denkgeest die voor afscheiding en het ego 
kiest. Vergeving en het wonder zetten deze omdraaiing weer recht, benoemen de werkelijke 
oorzaak in de denkgeest (afscheiding en schuld) en laten zien dat deze oorzaak niet echt 
bestaat. Ons wordt gevraagd aan de niet-bestaande gevolgen ervan voorbij te zien, zodat 
duidelijk wordt dat de oorzaak niet kan bestaan. 

 
“Het wonder doet niets anders dan hem tonen dat hij niets heeft gedaan. Wat hij vreest 
is een oorzaak zonder de gevolgen die haar tot oorzaak zouden maken. En dus is die er 
nooit geweest. … Gevolg [droom en droomfiguur] en oorzaak [dromende denkgeest] 
worden eerst uit elkaar gehaald [n.l. door het ego] en dan omgekeerd, zodat het gevolg 
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[droom] oorzaak wordt, en de oorzaak een gevolg. Dit is de laatste stap van de 
afscheiding, waarmee de verlossing, die de andere kant uitwerkt, begint. … Het 
wonder is de eerste stap om aan de oorzaak [dromende denkgeest] de functie van 
oorzakelijkheid terug te geven, en niet van gevolg” (T28.II.7:10,11,8:8,9:1,3).     

 
Vergeving en het wonder nemen de niet-bestaande oorzaak (de afscheidingsgedachte) van de 
illusie weg: 
 

“Het idee voor vandaag [Ik kan ontsnappen aan de wereld die ik zie door 
aanvalgedachten op te geven] introduceert de gedachte dat je niet gevangen zit in de 
wereld die jij ziet, omdat de oorzaak ervan kan worden veranderd. Deze verandering 
vereist eerst dat de oorzaak herkend en daarna losgelaten wordt, zodat die kan worden 
vervangen. Bij de eerste twee stappen in dit proces is jouw medewerking vereist. Bij 
de laatste niet. Jouw beelden zijn al vervangen. Door de eerste twee stappen te zetten 
zul je zien dat dit zo is” (WdI.23.5).  
 
“Bezie jouw broeder met deze hoop in je, en je zult begrijpen dat hij geen vergissing 
kan begaan die de waarheid in hem kan veranderen. Het is niet moeilijk aan 
vergissingen voorbij te zien die geen gevolgen hebben gekregen” (T30.VI.10:1,2).  
 
“Jouw functie is je broeder te tonen dat zonde geen oorzaak hebben kan” (T27.I.9:1). 
 
“Zij die niet genezen zijn, kunnen niet vergeven. Want zij zijn de getuigen dat 
vergeving onrechtvaardig is. Ze willen de gevolgen vasthouden van de schuld waaraan 
ze voorbijzien. Maar niemand kan een zonde vergeven die naar zijn overtuiging 
werkelijk is. En wat gevolgen heeft, moet werkelijk zijn, want wat het heeft aangericht 
is voor iedereen zichtbaar. … Je dient ervan te getuigen dat zijn zonden op jou geen 
effect hebben, om aan te tonen dat ze niet werkelijk zijn. … Een wonder van genezing 
bewijst dat de afscheiding zonder gevolg is” (T27.II.2:1-5,4:2,5:2).  
 

De werkelijke wereld is het einddoel van de reis: 
 

“Er is een grensgebied van denken dat tussen deze wereld en de Hemel ligt. … Hier is 
de ontmoetingsplaats waar gedachten bijeen worden gebracht, waar tegenstrijdige 
waarden elkaar ontmoeten en alle illusies naast de waarheid worden neergelegd, waar 
ze als onwaar worden beoordeeld. … Hier wordt de zonde afgewezen, en al wat is in 
plaats daarvan verwelkomd. Dit is het einde van de reis. We hebben die aangeduid als 
de werkelijke wereld. … Verlossing is een grensgebied waar plaats en tijd en keuze 
nog steeds betekenis hebben, terwijl toch kan worden gezien dat ze tijdelijk zijn, niet 
op hun plaats, en dat iedere keuze al is gemaakt” (T26.III.2:1,3,5,3:1,2,6).  
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SCHEMA 1 : DE TWEE NIVEAUS VAN EEN CURSUS IN WONDEREN  
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SCHEMA 2: DE AFGESCHEIDEN DENKGEEST 
 
 

 
 
 
 
 

SCHEMA 3: DE AFGESCHEIDEN DENKGEEST PROJECTEERT BEELDEN 
 

 
 
 

 bron/oorzaak:     gevolg: 
 gedachte van afscheiding,     ‘ik’ in een lichaam in de wereld 
 schuld       onbewust van zijn bron 
 
 
 
Het ego-gedeelte projecteert beelden van een lichamelijk bestaan in de wereld. De keuzemaker in de 
denkgeest kiest voortdurend of hij kijkt met de ogen van het ego of met de ogen van de Heilige Geest. 
Kijken met het ego betekent volledige identificatie met het ‘ik’ in het lichaam in de wereld (onbewustheid). 
Kijken met de Heilige Geest betekent dat je waarneemt en je niet meer identificeert met (loskomt van) je 
lichaam en het lichamelijk bestaan. Bewustwording en geleidelijke terugkeer naar het niveau van de 
denkgeest.  

 
 
 
 

 


