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De kracht van Liefde 
 

ECIW is een cursus en door te oefenen met de Werkboeklessen krijgen we steeds meer zicht op wat 
zich afspeelt in de denkgeest. Zo beginnen we gewoonlijk met het geloof dat een ander of een nare 
situatie ons bijvoorbeeld boos of van streek kan maken. Vervolgens krijgen we echter door dat we 
toch geen slachtoffer zijn van de externe personen of omstandigheden. Een ander kan ons in de 
niveau II werkelijkheid aanvallen met woord of daad maar wij zijn het die de keuze hebben om te 
geloven dat we een afgescheiden lichaam zijn dat echt aangevallen kan worden. We kunnen er 
steeds meer gevoel voor krijgen wat we onszelf aandoen door in de echtheid van aanval te geloven. 
Nog een stapje verder gaat het inzicht dat wij als Zoon van God Zelf gekozen hebben voor deze 
droom van dualiteit. Wij willen geloven in de echtheid van aanval, zelfs in de echtheid van de dood, 
omdat dit voor ons het bewijs is dat we echt als lichaam bestaan en de afscheiding dus gelukt is. Als 
we hier wat gevoel voor krijgen ontstaat er nogal eens een schuldgevoel. “Hoe kan ik zo stom zijn om 
mezelf pijn te doen?” Als we zo denken doen we nog steeds hetzelfde: we maken een illusie echt om 
de schuld, en daarmee het geloof in afscheiding, stevig overeind te houden.  

We leren dat liefde zowel de weg is als dat wat we zoeken. Toch is ons inzicht in waar we als Zoon 
van God mee bezig zijn nog beperkt. Wat we dan roepen is zoiets als: “Ik wil die ander wel liefhebben 
maar het lukt me gewoonweg niet!” We stellen ons dan voor dat de narigheid aan ons kleeft als een 
stuk kauwgom onder onze schoen. We willen het wel lostrekken maar de kleefkracht lijkt te groot. Ik 
doe mezelf en medestudenten die deze wanhoopskreet slaken wel eens het volgende voorstel. 
Visualiseer dat je in je boosheid jezelf opent voor het warme en vergevende licht van boven. Dat lukt 
gewoonlijk en we ontspannen een beetje. Na enige tijd nodig ik mezelf of mijn gesprekspartner dan 
uit om deze warme en vergevende liefde vrijuit te laten stromen naar degene waar we bijvoorbeeld 
ruzie mee hebben. Nu verkrampen we. “Het lukt niet!”, kunnen we dan uitroepen. Op dit moment is 
het verhelderend om onszelf de volgende vraag te stellen: “wil ik dan écht die ander nu liefhebben?”. 
Als we dan eerlijk zijn dan moeten we vaststellen dat de vergevingsbereidheid die we met de mond 
belijden niet overeenstemt met wat we echt willen. We zeggen dat we willen vergeven maar als we 
goed kijken blijken we de liefde allerminst te willen laten stromen naar die ander.  

Dit is een pijnlijke constatering. Nu blijkt dat we een vriendelijk klinkende verbale sluier hebben 
gelegd over een diepe haat die we niet willen loslaten. We willen onze grieven koesteren. Dit is niet 
zo gek als je bedenkt dat het koesteren van grieven nodig is voor het overeind houden van onze 
illusie van afgescheidenheid. Want wat vrezen we als we ons openen voor liefde met de echte 
bereidheid deze door ons een te laten uitbreiden naar onze broeders en zusters? Het gevoel van 
afgescheidenheid slinkt snel en voor ons ego voelt dit als sterven. Maar als je goed oplet gebeurt er 
iets heel anders tijdens dit wonder van vergeving. De hele bodem lijkt uit de ruzie te vallen en de oh 
zo belangrijke kwestie kan leeglopen als een ballon.  

De boosheid kleeft dus niet aan ons maar wij zijn verslaafd aan het koesteren van de boosheid. In dit 
moment van grote eerlijkheid zien we dat kleine zelf spartelen in zijn doodsstrijd. Wij zelf hebben 
niet de kracht  noch de wil om een eind aan ons zelf te maken. Maar er is bijzonder goed nieuws. De 
Liefde, ons echte Zelf, staat te trappelen om Zijn kracht te manifesteren. Geduldig heeft het gewacht 
op dit moment van eerlijkheid en bereidheid. We mogen onze hand uitstrekken naar Jezus als 
symbool voor de Liefde, en Hij zal ons direct te hulp komen. Er is geen moment van aarzeling bij de 
Liefde. Wij hoeven als klein zelf niet eerst goed genoeg te zijn. Hoe we het ook wenden of keren, de 
kwestie is niet of we als zelf al dan niet goed genoeg zijn maar dat we een krachteloze illusie zijn. Ons 
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ware Identiteit komt, gezien vanuit het perspectief van ons kleine zelf, van buiten af maar in het 
heilig ogenblik van vergeving blijkt dit Licht van reeds binnen in ons te zijn.  

Het is een wonderlijk besef dat schijnbare overgave aan iets buiten ons betekent dat we gaan zien 
dat er niks buiten ons is. We merken dat we ons ware Identiteit alleen kennen als we ons openen 
voor de liefde en deze laten stromen naar die zogenaamde ander en naar de wereld. In het oplossen 
van ons zelfbeeld rijst een woordeloos besef naar boven, een zekerheid die alle verstand te boven 
gaat. Welkom in de wonderstaat. 

  


