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Voorwoord 
 

“Hoe kan ik ontwaken uit de droom van dualiteit?” Dit is de vraag waar het in dit documentje om 
draait. Jezus vertelt ons in Een Cursus in Wonderen dat we ons op dit moment in een droomstaat 
bevinden waaruit we kunnen ontwaken. Onze droom speelt zich af in tijd en ruimte. In deze droom 
lijken we geboren te worden, van alles te doen en, na een hopelijk lang en gelukkig leven, tenslotte 
te sterven. We voelen ons in deze droom een “zelf” dat losstaat van anderen en van de wereld om 
ons heen. We ervaren een “dualiteit (tweeheid)”, ik en de rest. Volgens Jezus zijn de grenzen die wij 
ervaren in ons leven niet werkelijk en maakt ons geloof erin ons ongelukkig. Hij legt uit dat we 
daarentegen mysterieuze, tijd- en grenzeloze wezens zijn, Geschapen door God, Kinderen van een 
hemelse Vader. Wat Jezus ons leert over onze ware identiteit, ons ware Zelf, is voor ons in onze 
droomtoestand onbegrijpelijk.  

Jezus vraagt ons in ECIW niet om maar te geloven wat hij beweert over onze ware identiteit. Hij 
vraagt ons echter vriendelijk en geduldig om zijn visie eens te overwegen. Ook reikt hij ons 
oefeningen aan die ons de ervaring van liefde zouden kunnen bieden die zijn visie ondersteunen. 
Onze nieuwsgierigheid is gewekt, we stropen de mouwen op en willen nu flink aan de slag om de 
innerlijke vrede die zou behoren bij onze ware identiteit te ervaren. Geen moeite is ons te veel om 
deze Cursus succesvol af te ronden. We willen hier alles voor doen. Deze dadendrang blijkt ons 
helaas in de weg te zitten. Het is voor ons zo normaal dat we iets moeten doen om ons doel te 
bereiken. Jezus legt ons uit dat de doener, die we als onszelf beschouwen, onderdeel is van de 
droom. Onze doe-drang houdt onze duale droom in stand. ECIW is hiermee een vreemde cursus. Aan 
de ene kant krijgen we oefeningen aangeboden in de vorm van 365 Werkboeklessen en aan de 
andere kant horen we dat we niet echt iets zelf kunnen doen en slechts een klein beetje 
bereidwilligheid hoeven op te brengen. Bereidwilligheid waarvoor en hoe dan?  

Kunnen we de non-duale visie dan tenminste een beetje begrijpen? Jezus legt in het eerste deel van 
de Cursus, het Tekstboek, uit “hoe het zit”. Dit noemen we de metafysica van de Cursus. Het is geen 
gemakkelijke kost maar met een flinke dosis geduld en vasthoudendheid, lukt het uiteindelijk 
meestal wel om ons een beeld te vormen van de non-duale visie. Maar is het begrijpen van de Cursus 
en ons een beeld vormen van de metafysica wel hetzelfde als het ervaren van ons ware Zelf? Een 
veel gehoorde kritiek op ECIW is dat deze de cursisten “naar hun hoofd trekt”. Deze kritiek mogen we 
serieus nemen en gebruiken om onszelf te onderzoeken. Ik merkte dat ik als beginnend student 
genoot van de helderheid van de non-duale visie maar dat het inzicht inderdaad vooral verstandelijk 
was.  

Er moest meer zijn dan slechts een kloppend verhaal. Jezus zegt dat hij niet gekomen is om een 
nieuwe theologie te brengen. Hij wil ons een universele ervaring aanreiken. Een echte en 
authentieke ervaring van ons ware en liefdevolle Zelf. De woorden van Jezus, de hele metafysica, 
moet zakken van ons hoofd naar ons hart. Als we honger hebben dan helpt het immers ook niet om 
slechts de menukaart te lezen. We moeten eten. Na het kauwen op de teksten mogen we deze 
doorslikken zodat we werkelijk gevoed worden en de vrede gaan ervaren waar Jezus over spreekt. 
Maar hoe gaat dat doorslikken in z’n werk? Hoe komen we van verstandelijke theorie tot levende 
ervaring? 

In dit werkje zal ik je herhaaldelijk oproepen om via je innerlijke antenne contact te maken met je 
gevoel. Via het tekstboek kunnen we leren waartoe wij bijvoorbeeld geloven in schuld maar pas als 
we haast lijfelijk ervaren wat beschuldigen van anderen of van onszelf met ons doet, kunnen we 
letterlijk gevoel krijgen voor de waarheid van de Cursus. Pas dan kunnen we ervaren wat ware 
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vergeving ons te bieden heeft. Pas dan kunnen we de kracht van liefde door ons heen voelen 
stromen en ons hierover in grote dankbaarheid verheugen. Jezus blijkt niet slechts de bedenker te 
zijn van het blauwe boek maar hij is precies dat wat de Bijbel al over hem schreef: het levende 
Woord, een goede Herder. Liefde blijkt werkelijk een kracht die slechts op onze bereidheid wacht om 
de blokkades in onze denkgeest op te ruimen. Met het wegvallen van deze blokkades ontstaat er 
ruimte voor een wonderlijk licht dat met zachtheid naar binnen stroomt. Het is een paradox: we 
kunnen slechts iets doen om te ontdekken dat het echte werk, het werk van genezing, voor ons 
gedaan wordt door de Liefde zelf.   

Ik heb dit werkje geschreven voor mijn medestudenten die al een beetje vertrouwd zijn met ECIW. 
Het is dus niet bedoeld als inleiding voor nieuwkomers hoewel ik wel soms stil zal staan bij de 
kernbegrippen van ECIW. En het is al helemaal niet mijn bedoeling om een soort simpele 
samenvatting van ECIW te geven. In mijn beleving is ECIW een parel van een boek dat mij al tien jaar 
elke dag opnieuw verwondert en inspireert.  Jezus probeert in ECIW zo goed mogelijk met woorden 
een non-duale visie en de levende ervaring van liefde met ons te delen. Iets wat nooit met woorden 
beschreven kan woorden. Jezus weet dit en geeft aan dat woorden slechts symbolen van symbolen 
zijn en daarmee behoorlijk verschillen van de waarheid die hij wil duiden en de ervaring die hij wil 
bieden.  Hij omschrijft hoe het zover gekomen is dat we ons nu in een droomstaat bevinden. Hoe wij 
er gek genoeg voor gekozen hebben om te geloven dat wij lichamelijke wezentjes zijn die leven in 
een angstige wereld van tijd en ruimte.  

Jezus heeft ons ECIW gegeven om ons te helpen ontwaken uit deze angstige droom zodat we ons 
herinneren dat we geen sterfelijke mensjes zijn in een vijandige wereld maar liefdevolle Zonen van 
de Vader. Hij weet dat er geen pad bestaat tussen de droom en de werkelijkheid. Wij weten dit 
echter niet meer. Jezus spreekt vanuit liefde over die wonderlijke eenheid maar wij interpreteren zijn 
woorden vanuit een stellig geloof in dualiteit. Hiermee staat de deur voor vergissingen wagenwijd 
open.  De volgende hoofdstukken gaan over het laten opruimen van deze vergissingen die werken als 
blokkades tegen de liefde. Elke vergissing die in aan de orde komt heb ik zelf gemaakt en maak ik nog 
steeds met regelmaat. Maar laat dit je niet ontmoedigen. Door te voelen wat je jezelf aandoet met je 
vergissingen, groeit je bereidheid om de hulp de Heilige Geest te accepteren. De grote schoonmaak 
kan beginnen.  

Ik wil meer bereiken dan een verstandelijke instemming van jou, als lezer. Het is mijn grote wens dat 
ik iets mag overbrengen van de blijheid die ik ervaar als ik uit de weg stap van dat innerlijke Licht en 
vertrouw op de kracht van Liefde. Dit uit de weg stappen, deze overgave wil ik samen met je oefenen 
en ervaren. Samen met jou wil ik belemmerende overtuigingen ontmaskeren en naar het licht 
brengen. Niet om ECIW slechts beter te gaan begrijpen met ons hoofd maar om de Liefde, onze ware 
identiteit, te ervaren in ons hart. In deze liefde zijn we verbonden met elkaar en met onze Vader.  
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Inleiding 
 

Wat heeft jou ertoe gebracht om te beginnen met Een Cursus in Wonderen (ECIW)? Ik vind het leuk 
om in gesprek met medestudenten deze vraag te stellen. Dikwijls volgt er een verslag van een lange 
levensbeschouwelijke zoektocht. De precieze reden voor zo’n zoektocht is niet altijd even duidelijk. 
Misschien was er bij jou sprake van een crisissituatie zoals een ernstige ziekte. Wat vaker is de reden 
echter minder grijpbaar. Wellicht had je een gevoel van onbehagen met het leven wat je tot dan toe 
had geleid. Misschien, net als bij mij, was het een vaag besef dat er toch iets meer moest zijn dan het 
alledaagse bestaan. Maar wat kun je doen als je die weinig concrete maar toch heel reële onrust 
ervaart? Waar vind je de antwoorden en de vrede waar je diep van binnen naar verlangt?  Sta me toe 
om iets over mijn eigen zoektocht te vertellen. Niet omdat deze zo bijzonder is maar omdat je 
vermoedelijk mijn drijfveren zult herkennen zodat we deze daarna samen onder de loep kunnen 
nemen.   

Als middelbare scholier las ik de boeken van Krishnamurti, een Indiase wijze. De titels van deze 
boeken spraken tot mijn verbeelding: “Innerlijke vrijheid” en “Laat het verleden los”, om maar eens 
twee voorbeelden te noemen. Ook nu nog ervaar ik de aantrekkingskracht van deze titels. Het was 
mijn eerste kennismaking met het zogenaamde non-duale gedachtengoed. Zo kwam ik erachter dat 
er zoiets bestaat als verlichting of zelfrealisatie. Natuurlijk kon ik me ook geen echte voorstelling 
maken van wat dit in zou moeten houden. Maar toch. Tijdens het lezen van deze boeken resoneerde 
er iets diep in mij. Ik voelde gewoon dat het waar was wat Krishnamurti zei, dat het klopte op een 
manier die ik niet kon verklaren. Ik wilde ook deze staat van innerlijke vrede bereiken en mezelf los 
en vrij voelen. Van Krishnamurti leerde ik echter dat het juist ons verlangen naar verbetering van de 
huidige situatie is die ons gevoel van geluk nu, in dit moment, onmogelijk maakt. Verlichting kan niet 
bereikt worden door iets te doen maar door je heel helder bewust te zijn van alles wat om je heen en 
in jezelf gebeurt. “De wereld, dat ben jij”, is de titel van één van zijn boeken. Vervolgens deed ik dus 
mijn uiterste best om niet te streven naar deze verlichting waardoor ik mezelf juist steeds meer 
gespannen en gefrustreerd voelde. De frustratie liep zo hoog op dat ik na enkele jaren besloot één 
tip van Krishnamurti ter harte te nemen: ik besloot hem niet meer als autoriteit te zien en hem een 
plaats achterin de boekenkast te geven.  

Maar zo makkelijk liet mijn diepe verlangen naar innerlijke vrede zich niet het zwijgen opleggen. Ik 
race even door de tijd en zal je m’n ervaringen met de Antroposofie, Soefisme en de School voor 
Praktische Filosofie besparen. Ik pak de draad een jaar of vijftien later weer op. Toen kwam ik in 
aanraking met “het geloof”. Van huis uit ben ik niet godsdienstig opgevoed. Maar in mijn 
geboorteplaats Katwijk krijg je natuurlijk onherroepelijk iets mee van het Christelijke geloof. Zowel 
op mijn lagere school als de op middelbare school speelde het godsdienstonderwijs een rol. Dus ik 
kende de Bijbelverhalen uit Oude- en Nieuwe Testament. Jaren later pakte ik mijn oude Bijbeltje en 
begon te lezen. Op zondagochtend bezocht ik een vol evangelische gemeente en daar begon het 
stoffige Christelijke geloof voor mij te leven. Ook hier hoorde ik dat we genade, zoals verlichting hier 
werd genoemd, niet zelf kunnen verdienen. Maar goddank, er is een verlosser! Halleluja, dat was nog 
eens goed nieuws. Aan mijn eenzame en frustrerende zoektocht kon een einde komen want ik 
ontdekte dat ik het niet zelf hoefde te doen maar dat ik hulp kon vragen aan God, Jezus of Heilige 
Geest. Uiteindelijk liet ik me dopen in een Baptisten gemeente. Dit was een heerlijke en ontroerende 
ervaring. Ik gaf me over aan de Liefde en liet me in vertrouwen door twee broeders uit de gemeente 
onderdompelen in het water. In de jaren hierna prees ik God door blij voor Hem te zingen en ik 
ervoer hoe fijn het was om me over te geven aan Hem. Ik bleef echter worstelen met de theologische 
kant van m’n geloof, vooral in de periode dat ik een bediening mocht hebben als één van de 
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“oudsten” van de gemeente. De ervaringen van liefde en verbondenheid met God en met mijn 
broeders en zusters werden steeds meer bedekt door de schaduw van strenge dogma’s.  Euthanasie 
was een slechte zaak evenals homoseksualiteit en ongehuwd samenwonen. Het was onderdeel van 
mijn taak als oudste om broeders en zusters liefdevol maar beslist toe te spreken als ze zich hiermee 
inlieten. Dit voelde echter niet liefdevol voor mij. Maar er was één dogma waar ik telkens tegen 
aanliep: het plaatsvervangend lijden van Jezus dat nodig zou zijn geweest om de straf te dragen die 
wij eigenlijk verdienen voor onze rebellie tegen God. Ik twijfelde toen niet aan de bewering dat ik 
moreel gezien een zondig mens was. Maar waarom was het uitstrekken naar Gods liefde niet 
genoeg? Waarom moest ik verklaren dat ik geloofde in een dergelijk beeld van een bloeddorstige 
vader? Zelfs ik kon als menselijke vader mijn kinderen vergeven zonder hen te straffen; waarom zou 
mijn Goddelijke Vader dit niet kunnen? En waarom moesten mensen die dit, net als ik, niet konden 
geloven na hun dood eindigen in afzondering van de liefde? Waarom zouden ze in de hel moeten 
belanden?  

De dogma’s en theologische concepten schoven als donkere wolken voor de liefde die ik zo duidelijk 
had mogen beleven in mijn doop en die ik ervoer als ik samen met mijn broeders en zusters 
opwekkingsliederen zong ter ere van God. Vanuit de oudstenraad moest ik handelen in lijn met de 
klassiek Christelijke dogma’s en theologie. Maar dit voelde voor mij koud en harteloos. Ik kon dit niet 
rijmen met handelen vanuit de liefde in mijn hart en besloot de gemeente te verlaten.  Niet lang 
hierna kwam ECIW op m’n pad en ik zie dit als de uitkomst van de belofte die de voorganger had 
uitgesproken bij mijn doop: Gods hand maakt af waarmee Hij begint. Want wat een zegen is het om 
Jezus in ECIW zo direct aan het woord te horen. Hij geeft een andere betekenis aan klassieke 
Christelijke begrippen als vergeving, de hemel, verlossing, zonde, schuld en aan de betekenis van de 
kruisdood. Wat een heerlijke bevrijding! Alles komt voor mij samen in ECIW; waarheid en liefde. Ik 
ben hier elke dag dankbaar voor.  

Tot zover het verslagje van mijn zoektocht. Jouw eigen ervaringen zijn ongetwijfeld qua vorm anders 
dan die van mij. Toch vermoed ik dat je mijn motieven herkent en dat je ook mijn frustratie deelt bij 
je pogingen om verlichting te bereiken en liefde daadwerkelijk te ervaren.  

 Je ziet bijvoorbeeld op YouTube video’s van leraren met een kalme en gelukzalige uitstraling 
en leest hun boeken. Ze lijken innerlijke vrede te ervaren en jij wil dit ook. Maar die ultieme 
bevrijding blijft nog steeds uit.  

 Je hebt weinig met dat klassiek Christelijke idee van schuld en wil graag luisteren naar Jezus 
of naar de stem van de Heilige Geest. Je bestudeert het Tekstboek en doet oefeningen uit 
het Werkboek maar het ervaren van de wonderstaat lukt maar niet.  

 Je hebt nog steeds last van emotionele, psychische of lichamelijke klachten en je roepen tot 
de Heilige Geest lijkt tevergeefs. Je vraagt je af wat je fout doet.  

 Je leest wel dat de wereld die we zien een droomwereld zou zijn, maar zo ervaar je dat niet. 
Zeker niet als je alle ellende op tv ziet of als het lijden heel dichtbij komt en naaste 
familieleden of vrienden treft. Waar is die beloofde innerlijke vrede? Is deze wel 
realiseerbaar in deze wereld?  

Het pad van de spirituele zoekers laat zich samenvatten met de vraag: “wat kan ik doen om die 
vrede, liefde en dat geluk te ervaren?” Misschien vind je deze vraagstelling iets teveel gericht op 
jezelf en wil je het wat breder trekken. Je bent immers ook begaan met het lot van je dierbaren en je 
maakt je zorgen over het lot van je medemens en van onze kwetsbare blauwe planeet in het 
algemeen. Laten we het dan als volgt samenvatten: “Wat kan ik doen om een gelukkig, liefdevol en 
betrokken mens te worden?” 
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“Wat kan ik doen?” in non-duaal perspectief 
 

Het lijkt zo’n normale en terechte vraag: “wat kan ik doen?”. Ik nodig je uit om bij jezelf naar binnen 
te kijken en er even bij stil te staan dat dit ten diepste de vraag is die naar boven komt als je beseft 
dat er toch iets meer moet zijn dat je alledaagse leven vol problemen en zorgen. Is dit niet de reden 
dat we boeken lezen over zoiets als ontwaken? Hopen we niet telkens dat die ene leraar het op een 
manier kan uitleggen dat het kwartje plotseling valt? Is deze vraag niet de reden om ook dit stukje te 
lezen? Toch zetten juist de spirituele leraren die we zo bewonderen vragen bij je geldigheid van deze 
vraag. Ik wil graag samen met je onderzoeken hoe we hier tegenaan kunnen kijken vanuit onze non-
duale leerweg: Een Cursus in Wonderen.  

Als we de vraag “wat kan ik doen om gelukkiger te worden” stellen, dan gaan we zonder dat we ons 
daar bewust van zijn al uit van bepaalde aannames. We staan gewoonlijk niet echt stil bij deze 
aannames juist omdat ze erg vanzelfsprekend lijken.  Ik zet ze even op een rijtje: 

1. Ik voel me een zelf, een denkend, voelend en handelend wezen.  
2. Ik bevind me in een lichaam. 
3. Dat lichaam bevindt zich in een buitenwereld 
4. Ik bevind me nu in een situatie die ik niet optimaal vind. 
5. Maar ik kan hier iets aan doen. 
6. Door het juiste te doen hoop en verwacht ik later wat gelukkiger te worden.  

Zie je dat je deze punten beschouwt als vaststaande feiten? Dat je ze zo vanzelfsprekend vindt dat je 
er gewoonlijk geen aandacht aan besteedt? Dit alles beschouw je als je werkelijkheid, als de realiteit. 
Je voelt jezelf een lichamelijk wezen dat leeft in tijd en ruimte en dat verlangt naar meer geluk en 
vrede.  

Vermoedelijk kun je me tot dusver goed volgen en aanvoelen wat ik bedoel. Ik ontkom er echter niet 
aan om dit bekende terrein van ons lichaam, de wereld, tijd en ruimte even te verlaten. Jezus heeft 
ons in ECIW het Tekstboek gegeven waarin hij schrijft over een werkelijkheid die onze bekende tijd-
ruimte-werkelijkheid overstijgt. Wat moeten we met zo’n beschrijving die we niet met ons verstand 
kunnen verifiëren? Ligt nu niet het risico op de loer dat we weer uitkomen bij een nieuw geloof? Het 
klassiek Christelijk geloof is de meeste van ons wel min of meer bekend. Het bevat een aantal 
dogma’s, uitgangspunten, die we maar moeten aannemen. In de inleiding schreef ik bijvoorbeeld 
over het geloven in plaatsvervangend lijden en de beloning die we daarvoor kunnen verwachten in 
de vorm van een plekje in de hemel na onze dood. Waarin verschilt dan de inhoud van het Tekstboek 
van ECIW van het zoveelste dogmatische geloof? In het voorwoord van ECIW staat hierover het 
volgende: 

“Het Tekstboek is grotendeels theoretisch van aard en zet de concepten uiteen waarop het  
denksysteem van de Cursus is gebaseerd. Deze ideeën bevatten de grondslag voor de lessen van het 
Werkboek. Zonder de praktische toepassing waarin het Werkboek voorziet zou de tekst grotendeels 
een reeks abstracties blijven die allerminst toereikend zou zijn om de omkeer in het denken te 
bewerkstelligen die de Cursus beoogt.” 
 
Jezus geeft dus aan dat het kennisnemen van deze “abstracties” ons nauwelijks zal helpen om ons 
denken daadwerkelijk te vernieuwen. De echte verandering kan slechts plaatsvinden als we de 
oefeningen gaan doen uit het zogenaamde Werkboek, het tweede deel van ECIW. Waarom trekt 
Jezus dan toch honderden bladzijden uit in ECIW om iets te beschrijven wat zover af staat van de ons 
bekende wereld?  
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Deze laatste vraag bevat in feite al het antwoord. Juist omdat de werkelijkheid die Jezus ons wil laten 
zien zover afstaat van wat wij beschouwen als de normale wereld dient ons denken gecorrigeerd te 
worden. En hiermee druk ik me nog te zwak uit want Jezus spreekt niet van “correctie” maar van 
“omkeer”. Hij wil een omkeer in het denken teweeg brengen en daartoe dient onze gebruikelijke 
manier van denken fundamenteel veranderd te worden. Het Tekstboek leert ons dat wij als het ware 
vol zitten met vooroordelen hoe de werkelijkheid in elkaar steekt. De visie van Jezus op de 
werkelijkheid verschilt radicaal de onze.  

Het Tekstboek is te zien als een uitgebreide correctie van onze vooroordelen over de werkelijkheid. 
De correcties die we te horen krijgen klinken ons bizar in de oren. Jezus vraagt ons slechts om ons te 
openen voor de mogelijkheid dat ons gebruikelijke denken niet klopt. Vervolgens biedt hij ons in het 
Werkboek allerlei oefeningen aan die, als we onze denkgeest hiervoor geopend hebben, ons een 
geheel nieuwe ervaring kunnen bieden. Hij biedt ons dus de inzichten die we nodig hebben om 
ontvankelijk te worden voor een nieuwe visie plus de bijbehorende oefeningen waarmee deze 
inzichten daadwerkelijk binnen kunnen komen, ervaren kunnen worden en ons leven transformeren.  

Het bestuderen van het Tekstboek zonder de oefeningen te doen uit het Werboek leidt tot het 
zoveelste theoretische, theologische bouwwerk dat niet in staat is om je leven echt te veranderen. 
Maar het doen van oefeningen zonder kennis van het Tekstboek lijkt op het trainen voor een lange 
wandelingen zonder dat je weet waar je naar toe moet, wat je doel is. En juist dat doel van je leven is 
iets waar je mogelijk zelf allerlei gedachten over hebt maar waarvan Jezus ons zegt dat er maar één 
werkelijk doel is en dat wij dit ultieme doel uit het oog verloren hebben.  

Na deze uitleg over het belang van het corrigeren van onze gebruikelijke manier van denken, voel ik 
me vrij om aandacht te geven aan enkele abstracte concepten uit het Tekstboek. Het Tekstboek 
beslaat honderden bladzijden en ik verbeeld me niet dat ik dit even kort kan samenvatten.  Maar ik 
meen dat het voor het beantwoorden van de vraag “wat kan ik doen” van essentieel belang is om, al 
is het in eerste instantie slechts oppervlakkig, inzicht te hebben in de non-duale visie van ECIW.  

Ik noemde dat we er stilzwijgend vanuit gaan dat we als handelend, lichamelijk wezentje de handen 
uit de mouwen kunnen steken om te gaan werken aan een verbetering van onze huidige, 
ongewenste situatie. Wellicht meen je dat je eerst nog bepaalde traumatische jeugdervaringen moet 
verwerken. Misschien heb je een negatief zelfbeeld en wil je leren hoe je wat meer van jezelf kunt 
gaan houden. Of je vindt jezelf een angstig of somber persoon en wil je wat dapperder of vrolijker 
worden. De problemen en mogelijke therapieën hiervoor lijken eindeloos. Ze zijn te vangen onder de 
noemer: zelfverbetering. Deze zelfverbetering zou uiteindelijk ook goed kunnen uitpakken voor je 
omgeving. Je kent ongetwijfeld die uitspraak: “je kunt anderen alleen gelukkig maken als je zelf 
gelukkig bent.”  

Ik wil deze pogingen tot zelfverbetering niet diskwalificeren. Er is niks raars aan je wens om 
gelukkiger te worden en als je door therapie, training, oefenen, yoga, meditatie of een cursus 
zelfliefde de scherpe kantjes kunt afhalen van je dagelijkse beslommering dan hoef je dat niet na te 
laten.  Toch gaan non-duale zienswijzen zoals ECIW niet over deze vorm van zelfverbetering. 
Vermoedelijk weet je dit al, maar ik noem het toch graag expliciet omdat ik merk dat we dat oh zo 
gemakkelijk vergeten als we met de Cursus aan de slag gaan. Ik meen dat het uiterst belangrijk is om 
het verschil helder te krijgen tussen genoemde vormen van zelfverbetering en het leven vanuit die 
verlichte staat die wordt aangeduid met het woord “zelfrealisatie”. Dit zijn twee zaken van een totaal 
andere orde. Zelfverbetering gaat uit van het ons bekende duale mens- en wereldbeeld. Zelfrealisatie 
is het kernbegrip uit het non-dualisme.   
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Wat is dan precies het verschil tussen zelfverbetering en zelfrealisatie? Hoe kan ik dan stoppen met 
zelfverbetering en beginnen met zelfrealisatie? Door dit soort vragen te stellen vergeten we dat we 
hiermee altijd a priori al uitgaat van de waarheid van je zelfbeeld en wereldbeeld. We gaan er dan 
namelijk nog steeds vanuit dat we een “zelf” zijn dat kan handelen en iets voor elkaar kan boksen of 
iets kan gaan begrijpen. We blijven, anders gezegd, uitgaan van de juistheid van ons beeld van de 
werkelijkheid. Deze fysieke wereld met mensen, bomen, beestjes, de aarde, de sterren die allemaal 
bestaan in tijd en ruimte wordt in cursus-kringen wel aangeduid als de niveau-II “werkelijkheid”. Wij 
hebben de neiging om alles wat Jezus ons wil vertellen in ECIW te interpreteren vanuit ons niveau-II 
perspectief. Als we dan horen dat er nog iets beters bestaat dan zelfverbetering dan gaan we 
proberen uit te vogelen wat we kunnen doen om deze fraai klinkende zelfrealisatie te bereiken. Kun 
je zien hoe je daarmee dan denkt over zelfrealisatie als een fenomeen dat vergelijkbaar is met 
zelfverbetering? 

Dus, samenvattend, terug naar de vraag “wat kan ik doen?" Als het gaat om zelfverbetering dan 
kunnen we duizend en één dingen doen. Als het gaat om Zelfrealisatie dan gaat het om de vraag of er 
wel een doener bestaat die in tijd en ruimte iets voor elkaar zou kunnen krijgen. Voel je nu het 
verschil en kun je merken dat Zelfrealisatie ons bekende bevattingsvermogen te boven gaat? Want 
zelfs als we besluiten om dan maar niks te doen, dan nog gaan we uit van een persoontje dat in tijd 
en ruimte gaat zitten wachten tot iets dan maar vanzelf gebeurt en dit behoort allemaal nog steeds 
tot dat niveau-II. 

Vervolgens komt dan vanzelf de volgende vraag naar boven: wat is dan dat andere niveau, die 
zogenaamde niveau-I werkelijkheid? 
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De onbegrijpelijke niveau I werkelijkheid  
 

Waar zijn we ondertussen aanbeland? We hebben aandacht besteed aan de ons bekende 
werkelijkheid. Kortgezegd is dit de ons zo bekende wereld waarin we geboren worden, leven en na 
een hopelijk niet al te ongelukkig leven weer sterven. Tijdens ons leven kunnen we ons inspannen 
om er het beste van te maken en zoveel mogelijk geluk te ervaren en wellicht ook iets bij te dragen 
aan het geluk van anderen. Maar we hebben ook gehoord dat er iets veel mooiers bestaat wat ik heb 
aangeduid als verlichting of zelfrealisatie. De cursus gebruikt hiervoor begrippen als “verlossing” of 
“verzoening” of “de wonderstaat” of “bevrijding van Gods scheppingen” en “ontsnapping uit de 
duisternis” enzovoort.  

Het zijn stuk voor stuk termen die ons hoopvol stemmen. Kennelijk stelt de Cursus dat ons leven veel 
gelukkiger kan verlopen dan nu het geval is. Jezus stelt zelfs dat wij veel te weinig vragen als we ons 
beperken tot zaken die ik hierboven aanduidde als “zelfverbetering”. In hoofdstuk 26 (VII:11,7) van 
het Tekstboek staat: 

“Hier vraagt de Zoon van God niet te veel, maar veel te weinig. Hij zou zijn eigen identiteit en alles 
willen offeren om een kleine schat voor zichzelf te vinden. En dit kan hij niet doen zonder een gevoel 
van afzondering, verlies en eenzaamheid. Dat is de schat die hij probeerde te vinden” 
 
Dit korte citaat bevat een paar verwijzingen naar die niveau-I werkelijkheid waarvan ik gezegd heb 
dat deze afwijkt van de ons bekende wereld. Om te beginnen spreekt Jezus hier van “de Zoon van 
God” en niet gewoon over “mensen” van vlees en bloed. Om dit werkje enigszins leesbaar te maken 
neem ik de vrijheid om in eigen woorden iets te schetsen van de betekenis van dit soort cursus-
begrippen. De cursus stelt dat onze werkelijke identiteit heel anders is dan de persoon die we ’s 
ochtends in de spiegel zien. Binnen onze niveau-II werkelijkheid kunnen we proberen om enigszins 
een beeld van onszelf te maken door een opsomming van allerlei eigenschappen. Als ik iets over 
“mezelf” zou vertellen dan zou er zoiets kunnen volgen als:  
 
“ik ben Simon Schoonderwoerd, man, 58 jaar, 1,88m, brildragend en kalend. Ik woon in Heiloo en 
heb een partner, drie dochters en een poes. Ik heb farmacie gestudeerd en jarenlang gewerkt binnen 
de farmaceutische industrie. Momenteel voel ik me redelijk gelukkig hoewel ik wel wat last heb van 
enzovoorts”  
 
ECIW stelt dat ik echter eigenlijk een schepping ben van God. God is tijdloos ofwel eeuwig en 
grenzeloos. Er is geen enkele etiket op Hem te plakken. Ik kom uit Hem voort en ben Zijn kind maar 
toch ben ik nog steeds één met Hem. Er is geen grens tussen Hem en mij maar toch is Hij mijn 
oorzaak, mijn Vader. Als er vanuit niveau II gesproken wordt over Zelfrealisatie dan wordt hiermee 
bedoeld dat er gezien wordt dat ik niet samenval met die beschrijving die ik gebruikte om iets te 
vertellen over Simon Schoonderwoerd. Die hoofdletter Z van Zelfrealisatie wordt gebruikt om te 
wijzen op dat directe lijntje met God. Mijn ware Zelf is dus mijn mysterieuze identiteit als Zoon van 
God.  
 
Over dat kleine zelf, dat alledaagse ikje dat we zo goed kennen, wordt in het citaat gezegd dat het 
een gevoel van afzondering, verlies en eenzaamheid met zich meebrengt. Als Zelf zijn we grenzeloos 
en in onvoorstelbare eenheid verbonden met onze Vader en met Zijn schepping. Als zelf geloven we 
dat we afgescheiden zijn, een klein wezentje in tijd en ruimte dat schichtig om zich heen kijkt naar 
een buitenwereld en naar andere mensen. We ervaren vanuit dit zelf al nauwelijks verbondenheid, 
laat staan dat we een besef zouden hebben van de mysterieuze eenheid van de schepping.  
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Er staat ook in het citaat dat dit gevoel van afzondering gepaard gaat met een gevoel van verlies en 
eenzaamheid. Ergens herinneren we ons diep van binnen dat dit gevoel van vervreemding niet oké is 
en dat dit niet is wie we ten diepste zijn. Daarom kunnen we zo diep geraakt worden als we luisteren 
naar spirituele leraren. Ze raken een verborgen snaar in ons binnenste en we voelen dat waar ze het 
over hebben de waarheid is, de liefde waar we zo naar op zoek zijn.  
 
Dit zegt ECIW hierover in hoofdstuk 21 (I:6): 
 
“Luister, - misschien vang je wel een vleugje op van een aloude toestand, niet geheel vergeten; vaag, 
wellicht, en toch niet helemaal onbekend, zoals een lied waarvan de naam allang vergeten is en 
waarvan jij je de omstandigheden waarin je het hoorde totaal niet meer heugen kan. Niet het hele 
lied is jou bijgebleven, maar slechts een zweem van een melodie, niet gebonden aan een persoon, een 
plaats of iets bepaalds. Maar jij herinnert je, alleen al aan dit fragmentje, hoe lieflijk het lied was, hoe 
wonderschoon de omgeving waarin jij het hoorde, en hoezeer jij degenen liefhad die daar aanwezig 
waren en daar luisterden met jou.” 
 
Wat een prachtig en ontroerend beeld. Ik weet zeker dat jij dit ook herkent en aanvoelt waar het 
over gaat. Met de vage herinnering aan deze oude, bekende melodie komt direct het verlangen om 
hier méér van te willen ervaren. Dit verlangen wordt op de voet gevolgd door de vraag wat we 
kunnen doen om dit te bewerkstelligen. Dit is simpelweg onze standaardprogrammering: als we een 
prettige ervaring hebben dan willen we daar graag wat meer van en we zijn best bereid om daar iets 
voor te doen. Als kleine kinderen beginnen te praten en een beetje rond kunnen scharrelen dan 
zeggen ze tegen hun ouders die graag willen helpen: “zelf doen!”. Zo willen wij zelf iets doen om 
Zelfrealisatie te bereiken. Maar hoe kunnen we op pad gaan naar een doel waar we ons ten diepste 
geen voorstelling van kunnen maken? Wat is dat Zelf? Wat moet ik me voorstellen bij een besef van 
één Zijn?  
 
Ons alledaagse niveau-II denken kan heel slecht overweg met deze mysterieuze staat van louter zijn.  
Ons verstand, ons praten en onze manier van begrijpen zijn helemaal bepaald door die tastbare, 
niveau II werkelijkheid van tijd, ruimte, voorwerpen en concepten. Als we woorden gebruiken om de 
niveau I werkelijkheid te duiden dan stuiten we op vreemde en mysterieuze paradoxen waar de 
Cursus vol mee staat. Ik zal er een paar noemen: 
 

 Wij zijn Zonen van een Goddelijke Vader en tegelijkertijd één met Hem.  
 Er wordt in ECIW in meervoud gesproken over “Zonen” maar toch is er maar één Zoon. 
 Naast God en de Zoon wordt er ook gesproken over de Heilige Geest. Dit is onze Helper, de 

zachte innerlijke Stem die ons constant terugroept naar huis. Maar deze Stem is één met 
God, één met ons en onderdeel van de Heilige Drie-eenheid waarbinnen geen grens te 
vinden is.  

 Wij denken dat we een soort dubbele identiteit hebben: dat kleine wereldlijke zelf en dat 
grote Goddelijke Zelf. Maar in werkelijkheid is er alleen eenheid. 

 Wij menen dat we een spiritueel pad moeten volgen om weer thuis te komen bij onze Vader. 
Maar een pad is iets dat alleen bestaat in tijd en ruimte, in de niveau-II werkelijkheid. In 
werkelijkheid zijn we nooit op pad gegaan en zijn we nooit uit huis vertrokken.  

 
Een belangrijk doel van Jezus in ECIW is om ons geloof in de echtheid van onze niveau II werkelijkheid 
wat aan het wankelen te brengen. Dat doet hij niet om ons in de war te brengen maar om ons te 
helpen om meer open te staan voor een heel nieuwe en frisse visie. Onze oude manier van 
waarnemen en denken is niet geschikt om iets van die nog vaag bekende melodie op te merken. We 
zijn vastgeroest in ons zelfbeeld, ons beeld van anderen en van de wereld. We zijn ervan overtuigd 
dat de manier waarop we onze problemen altijd hebben aangepakt ook nu wel weer zal gaan werken 
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als we ons best gaat doen om Zelfrealisatie te bereiken. We twijfelen nauwelijks aan de validiteit, de 
geldigheid, van onze opvattingen en van onze aanpak om problemen op te lossen. 
 
Direct al in de eerste werkboeklessen van ECIW schudt Jezus ons echter krachtig door elkaar om ons 
vertrouwde zelfbeeld aan het wankelen te krijgen:  
 
Les 1: Niets wat ik deze kamer [in deze straat, uit dit raam, op deze plek] zie betekent iets 
Les 2: Ik heb alles wat ik in deze kamer [in deze straat, uit dit raam, op deze plek] zie alle betekenis 
gegeven die het voor mij heeft. 
Les 3: Ik begrijp niets wat ik in deze kamer [in deze straat, uit dit raam, op deze plek] 
Les 4: Deze gedachten betekenen niets. Ze zijn net als de dingen die ik in deze kamer [in deze straat, 
uit dit raam, op deze plek] zie. 
Les 5: Ik voel nooit onvrede om de reden die ik denk. 
 
Als we al langer bezig zijn met de Cursus dan kan het gebeuren dat we de radicaliteit van deze 
denkbeelden weer wat vergeten. We dutten een beetje in. Stel dat je bijvoorbeeld ’s avonds 
thuiskomt van een feestje en je huis is overhoop gehaald door inbrekers. Je rent naar het nachtkastje 
in je slaapkamer en kijkt direct in het onderste laatje. Je vreesde het al. Dat kleine kistje met je 
sierraden is verdwenen. Daarin zat dat prachtige kettinkje dat nog van je oma was geweest. Je bent 
ontroostbaar. Wat kun je doen in deze situatie waarin je je zo ongelukkig voelt? Natuurlijk doen we 
alle dingen die normaal zijn voor onze niveau II werkelijkheid. We doen aangifte bij de politie, we 
laten het kapotte raam repareren, bellen de verzekering en delen ons verdriet met familie en 
vrienden die hopelijk met ons meeleven, ons steunen en wat troosten. Zo bezien we deze situatie 
vanuit het perspectief van ons niveau II zelf.  
 
Maar Jezus morrelt reeds in de eerste vijf werkboeklessen aan onze perceptie van dit nare voorval. 
Hij zegt tegen ons: “Jij hebt zelf betekenis gegeven aan vernieling en diefstal. Die gestolen spullen en 
deze toestand betekenen niets. Jij denkt dat je nu ongelukkig bent en onvrede ervaart omdat er 
dierbare en waardevolle spullen verdwenen zijn. Maar zo is het niet”.  

Hoe kan dit nou? Ik weet toch zelf wel dat ik nu geen vrede ervaar omdat ik bestolen ben? Als 
slachtoffer van een misdrijf is het normaal dat ik nu even iets minder lekker in mijn vel zit. Hopelijk 
pakken ze de schuldige en krijgt hij zijn verdiende straf. Het is normaal dat ik boos ben. Laat ik maar 
een gaan nadenken over een goed alarmsysteem. Het is logisch dat ik nu even weinig heb met zoiets 
als “vrede ervaren”. De ergste verontwaardiging zal wel weer wat wegtrekken en desnoods drink ik 
een paar glazen van die lekkere wijn die ze gelukkig niet meegenomen hebben. Dát geeft mij een 
vredig gevoel.  

Stel je nu eens voor dat Jezus je direct de niveau I visie op deze gebeurtenis zou vertellen. Maak je 
veiligheidsgordel maar even vast. 

“Beste Zoon. Jij voelt je nu slachtoffer van nare omstandigheden in je leven. Je denkt dat dit je 
ongevraagd overkomt en je ervaart boosheid jegens de dief die je ziet als schuldige dader. Jij denkt 
dat die gestolen spullen echt iets voorstellen. Maar zo is het niet. Als grenzeloze Zoon van God heb jij 
verkozen om het spel van afscheiding te spelen. Je bent voor eeuwig een tijdloos geestelijk Kind van 
mij dat door niets gekwetst kan worden. Jij kiest ervoor om te geloven dat je een ventje bent in tijd en 
ruimte dat gelukkig kan worden door spullen te bezitten. Jij kiest voor de ervaring van bestolen te 
kunnen worden en slachtoffer te zijn van anderen die je buiten jezelf in een door jou bedachte wereld 
meent te zien. Dit zijn allemaal waandenkbeelden waar je ten onrechte geloof aan hecht. Laat me je 
toch helpen dit bijgeloof los te laten zodat je je weer kunt herinneren dat je mijn onkwetsbare, 
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vredevolle en liefdevolle Zoon bent, nu en voor eeuwig. Dit is het enige dat ik van je vraag. Open je 
voor de herinnering aan Mij, je Vader, je ware Zelf”.  

Met dit voorbeeld wil ik laten zien dat de reactie die Jezus ons zou geven volkomen verschilt van 
onze gebruikelijke manier om met zo’n naar voorval om te gaan. De ons bekende niveau II wereld 
wordt in ECIW aangeduid als een droomwereld. Alle plannetjes die we hier uitbroeden om gelukkiger 
te worden of om een beter mens te worden gaan uit van de werkelijkheid van deze droomwereld en 
van de werkelijkheid van onszelf als handelend figuur binnen deze droom. ECIW stelt dat noch wij als 
drukke doenertjes, noch de wereld die we zien écht zijn. Alles wat wij met onze zintuigen 
waarnemen, alles wat we denken en alles wat we voelen speelt zich af in een droomwereld.  

Zelfverbetering beperkt zich tot het fiksen van probleempjes binnen deze droom. Zo zou je na de 
inbraak een behandeling kunnen zoeken bij een psycholoog om je van je angstklachten af te helpen. 
En als dit je droomleven weer op de rails zet dan moet je het ook vooral niet laten. Maar je 
vermeende kwetsbaarheid is onderdeel van de droom. Je kunt dromen dat je een ziek lichaam hebt 
of je kunt dromen dat je een gezond lichaam hebt. Je kunt dromen dat je angstig bent en in de war of 
je kunt dromen dat je je zelfverzekerd en sterk voelt. Maar al deze dromerijen ontstijgen niet het 
niveau II van de droomwereld. Er is in werkelijkheid geen zelf dat problemen heeft. Er is ook geen 
doenertje dat kan handelen in tijd en ruimte en iets wezenlijks voor elkaar kan boksen. En toch. Toch 
is het mogelijk dat iets van die niveau I werkelijkheid doordringt in onze droom. Het is mogelijk dat 
die zwakke verre melodie beter gehoord gaat worden. Het is mogelijk dat we ons steeds minder en 
minder laten foppen en steeds minder gaan geloven in onze afgescheiden staat als gekwetst zelf of 
als gefrustreerd doenertje. Hoewel we misschien nu wat voorzichtiger worden om te vragen “hoe 
dan”, weet Jezus dat we niet anders kunnen dan vanuit ons geloof in de ons bekende wereld juist die 
vraag te stellen: hoe dan?  

Veel niet ECIW-leraren die iets van die Zelfrealisatie geproefd hebben waarschuwen juist tegen deze 
hoe-vraag omdat deze een manier veronderstelt, een methode om van niveau II naar niveau I te 
komen. En ze hebben volkomen gelijk als ze stellen dat juist deze vraag de spirituele zoeker gevangen 
houdt in de illusie dat er iets te bereiken zou zijn voor hem of haar als zoeker. Ook Jezus kent het 
absolute verschil tussen niveau I en niveau II, tussen wakker zijn en dromen. Ook hij weet dat er niet 
zoiets bestaat als een methode om Zelfrealisatie te bereiken. “Bereiken” is een begrip dat thuishoort 
in onze droomwerkelijkheid en wat slechts tot doel heeft een denkbeeldig afgescheiden zelf een 
beetje bij te schaven en een prettiger droomleven te bieden. Toch geeft Jezus ons dat dikke blauwe 
boek waarin hij ons probeert uit te leggen hoe het zover heeft kunnen komen dat we zijn gaan 
geloven dat we kleine doenertjes zijn. 
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Dromen en wakker worden   
 

In ECIW probeert Jezus ons uit te leggen hoe het zover gekomen is dat wij als Zonen van God 
vergeten zijn wat onze werkelijke identiteit is. Hoe kan het toch dat ons verteld wordt dat we 
mysterieuze tijd- en grenzeloze, liefdevolle scheppingen zijn maar dat we ons dit niet kunnen 
herinneren hier in onze droomwereld? Volgens Jezus hebben wij als Zoon van God ervoor gekozen 
om een raar spel te spelen. Dat spel heet: afgescheidenheid. In onze werkelijke staat van Zijn is er 
geen gevoel van afgescheidenheid. We kennen de waarheid dat we als Kind van God wonderlijk één 
zijn met onze Vader en met onze Broeders.  Wij kunnen ons nu niet voorstellen hoe het is om zo iets 
door en door te kennen zonder dat er een klein zelf bestaat dat zoiets zegt als: “aha, ik begrijp het”. 
Het is kennis zonder aparte kenner. De Gedachten van de Zoon gaan ons voorstellingsvermogen te 
boven. Wij, als klein zelf, denken in woorden en concepten die bepaald worden door de 
droomwereld waarin we menen te leven. Deze gedachten zijn doordrenkt van ons geloof in 
tijdelijkheid en ruimtelijkheid.  

Maar dan. In die ene Denkgeest van de Zoon van God ontstaat een grappig doch onmogelijke 
gedachte: hoe zou het zijn om aan de eenheid te kunnen ontsnappen? Hoe zou het zijn om 
afgescheiden te zijn? Bij ons volle Goddelijke verstand zouden we direct weten dat dit onmogelijk is. 
We zijn één en dat kan simpelweg niet veranderen. Tóch willen we de afgescheidenheid als 
Godenzoon ervaren. We kiezen er voor om die malle gedachte van afscheiding serieus te nemen. In 
hoofdstuk 27 (VIII:6) staat het als volgt: 

“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.” 
 
We wilden meer dan een grappig gedachtenexperimentje. We wilden ons écht afgescheiden voelen. 
Stel je eens voor dat je thuis bent, in een omgeving die je goed kent. In deze omgeving wil je echter 
ervaren hoe het is om totaal verdwaald te zijn. Eerst tover je jezelf een blinddoek voor en je geniet 
van het zoeken zonder te kunnen kijken. Maar je beseft ook dat dit nog niet het echte verdwaald-zijn 
gevoel is. Dus loop je naar buiten en nu voelt het al veel echter. Maar toch besef je weer dat het 
gevoel van verdwaald zijn nóg echter kan worden. Nu weet je immers dat je op elk moment je 
blinddoek af kunt leggen en die wetenschap maakt dat je het spelletje nog lacherig kunt spelen. Dan, 
in je almacht, spreek je de volgende toverspreuk uit: “hocus, pocus pilates pas, ik wil dat ik me niet 
meer kan herinneren dat ik een blinddoek op heb!”. Plotseling is alles anders. Je tast rond in 
volkomen duisternis en weet niet waar je vandaan komt, waar je bent en waar je naar toe moet. Eén 
ding is nu goed gelukt. Je hebt de ervaring die je graag wilde, die van het totale verdwaald zijn, van 
wanhoop en diepe hulpeloosheid. Je weet niet meer wat je hieraan kunt doen.  
 
Dit is nu onze situatie als Zoon van God. Om ons afgescheiden te voelen geloofden we de gedachte 
aan een afgescheiden, lichamelijk zelf dat geboren wordt in tijd en ruimte. Dit is eigenlijk niet meer 
dan een gedachte maar wij hebben ervoor gekozen dit te vergeten. We denken dat dit lichaam als 
afgescheiden wezentje rondloopt in een buitenwereld en dat het daar plantjes, dieren, andere 
mensen enzovoort tegenkomt. Vanuit ons ware Zelf zouden we direct de lachwekkendheid hiervan 
doorzien. Maar Jezus legt uit dat we ervoor gekozen hebben om de niveau I werkelijkheid te 
bedekken met sluiers van onwetendheid, ons Goddelijke equivalent van de blinddoek. We lijden aan 
zelfgekozen geheugenverlies.  
 
Dat brengt ons bij de volgen de vraag: “kunnen we iets doen om ons geheugenverlies op te heffen, 
om wakker te worden?” Denk even terug aan de vergelijking met de mens die graag wilde weten hoe 
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het voelde om helemaal verdwaald te zijn en daarom zelfs verkoos het omdoen van de blinddoek te 
vergeten. Hoe is hulp voor hem mogelijk? Die hulp dient van buitenaf te komen, van een vriend. Deze 
vriend kan vertellen wat er gebeurd is en de geblinddoekte man ervan proberen te overtuigen dát hij 
zijn ogen bedekt heeft en vervolgens uit te leggen hoe hij de blinddoek weer kan losknopen. Dit is 
precies de reden waarom Jezus aan Helen Schucman het boek Een Cursus in Wonderen gedicteerd 
heeft. Hierin legt hij uit wat wij onszelf hebben aangedaan en wat we kunnen doen om ons weer te 
herinneren wie we werkelijk zijn. Er is één, niet onbelangrijk, verschil in het helpen van de 
geblinddoekte man en het helpen van ons als Zoon van God. In onze droomwereld heeft de vriend 
een wil die verschilt van die van de verdwaasde man met de blinddoek. De helper kan achter de 
rondtastende man aanrennen, hem aanmoedigen de doek af te doen en desnoods het masker van 
zijn hoofd af trekken.  
 
Maar als Zoon van God zijn wij op mysterieuze wijze één met onze Vader en met onze Broeders. Er is 
geen “ander” die iets anders wil dan de Goddelijke Wil die wij delen met onze Vader en onze 
Broeders. Anders gezegd: als wij als Zoon van God ervoor kiezen om een raar spel te spelen dan zal 
dat gebeuren. Het wezen van onszelf is liefde en in deze liefde zijn we verbonden. Liefde breidt uit en 
schept. Als Zoon hebben wij ervoor gekozen een wat rare “schepping” te bedenken. Jezus gebruikt 
liever het woord “maken” dan “scheppen” voor onze neiging om te geloven in onze droom van tijd 
en ruimte. Maar we zijn vrij om dit te doen en er is niet zoiets als een Goddelijke kracht buiten ons 
die de Wil om iets raars te geloven gaat tegenwerken door ons, tegen onze eigen Wil in, wakker te 
maken.  
 
Anders gezegd: niemand heeft ons verleid om te geloven in de echtheid van de afscheiding. Er is 
geen duivel of ego buiten ons die ons tegen onze Wil in zouden kunnen verleiden. Wij-Zelf kiezen 
ervoor om ons-Zelf te foppen. We zijn geen slachtoffer van list en bedrog. We zijn ook niet zondig of 
schuldig maar slechts tamelijk onhandig. Er is evenzo ook niemand die ons kan dwingen om te 
stoppen met de ongein en weer te gaan luisteren. Wij hebben gekozen om het spel van afscheiding 
te spelen. Maar een klein beetje bereidwilligheid om te luisteren naar onze echte, zachte innerlijke 
Stem zal voldoende blijken om steeds meer van het Goddelijke lied te horen. Onze herinnering zal 
steeds meer terugkeren.  
 
Weer terug naar de rode draad: hoe? Hoe kunnen we steeds beter gaan luisteren naar die Stem? 
Want alleen de wetenschap dat we diep in slaap zijn en bovendien wat hardhorend zijn geworden is 
niet genoeg. Om te weten hoe we beter kunnen gaan luisteren naar onze innerlijke Stem is het 
handig om begrip te krijgen van de instrumenten die we gebruiken om juist niet te luisteren. Als we 
weten hoe we de knopen in de blinddoek hebben gelegd dan is het makkelijker om deze weer los te 
krijgen. Daarom eerst aandacht voor de wijze waarop wij onszelf als Zoon van God voor de gek 
houden en nu geloven dat we afgescheiden wezentjes zijn geworden.   
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Het foppen van ons Zelf 
 
We hebben gezien hoe we vanuit eenheid als Zoon van God ervoor kozen om de gedachten serieus 
te nemen dat we een lichaam zijn dat zich in tijd en ruimte beweegt in een buitenwereld. Laten we 
voor nu even bij “lichaam” in eerste instantie denken aan ons fysieke lichaam met zijn zintuigen. Wij 
vinden het de normaalste zaak van de wereld dat we dingen buiten ons kunnen zien, horen, voelen, 
ruiken en aanraken. Deze waarnemingen gebruiken wij om te bepalen of iets echt is. We zeggen dan 
ook :“Ik heb het zelf gezien” of “Ik heb het met eigen oren gehoord”. Het woord “waarnemen” is wat 
dit betreft veelzeggend: we nemen iets aan voor wáár als onze zintuigen erbij betrokken zijn. 
 
ECIW legt uit dat het in werkelijkheid juist totaal omgekeerd is. Vanuit de eenheid van de denkgeest 
bedenken wij een lichaam met zintuigen met als doel om onszelf te foppen. In cursus-termen: we 
projecteren zowel “ons” lichaam als “de buitenwereld” . Ons doel is om de indruk te versterken dat 
er zoiets bestaat als een afgescheiden zelf dat zich verhoudt tot iets buiten zichzelf. Ga maar na; als 
er sprake is van een beeld dan concluderen we “ik zie iets”. Bij een geluid: “ik hoor iets”. Hetzelfde 
geldt voor de andere zintuigelijke waarnemingen. Het gevoel van een afgescheiden “zelf” is het 
resultaat van het voor waar nemen van onze eigen gedachten die, zoals gezegd, in ECIW dus worden 
aangeduid als “projecties”. Er is enkel denkgeest met daarin projecties van beelden, geluiden 
enzovoorts en de illusie dat er een afgescheiden zelf is die dit waarneemt. 
 
Pieker hier niet te lang over maar probeer er een soort gevoel voor te krijgen door gewoon even uit 
het raam te kijken. Merk dan op dat je ongemerkt concludeert: “ik kijk uit het raam”. Merk je dat dit 
gebeurt? En het gaat nog verder. Als er een gedachte wordt opgemerkt dan is er de conclusie “ik 
denk”. Het houdt nog niet op want als je blijdschap, boosheid of angst ervaart dan duikt die “ik” ook 
plotseling op: ik ben blij, ik ben boos of ik ben bang. Alles staat zo in dienst van het echt maken van 
dat afgescheiden zelf. 
 
We gaan nog verder de denkbeeldige diepte in. Jezus legt uit dat we ons schuldig zijn gaan voelen 
toen we ons geloof in afgescheidenheid serieus gingen nemen. Door ons in gedachten af te snoeren 
van God, van de eenheid, kregen we het gevoel dat we deze eenheid geweld aan deden. Natuurlijk is 
dat onmogelijk, de eenheid kan Zichzelf nooit iets aandoen. Maar in onze waanzin geloofden we dat 
het gelukt was en dat we deze eenheid, God, een loer hadden weten te draaien door ons van Hem af 
te scheiden. Omdat we niet langer weten dat we in eenheid verbonden zijn met God, zien we Hem 
nu buiten onszelf en omdat we denken dat we autonomie van Hem gepikt hebben vermoeden we 
dat Hij wel heel boos zal zijn. Met het serieus nemen van dat belachelijke idee van afscheiding werd 
dus direct schuldgevoel geboren en de angst voor een straffende God. En hoe zou God ons dan willen 
straffen? Hoe kan hij ons het meest te pakken nemen? Door dat zogenaamd echte lichaam van ons te 
doden. Daarom geloven we dan ook in de echtheid van de dood en we zijn hier letterlijk doodsbang 
voor. 
 
Ons geloof in de echtheid van de afscheiding wordt in ECIW aangeduid met het woord “zonde”. In de 
meer klassieke Christelijke visie schept God lichamelijke en zelfstandige mensen en die hebben 
vervolgens de keuze om al dan niet God te gehoorzamen. Als de mens niet leeft volgens de wil van 
zijn goddelijke vader dan doet hij iets moreel verkeerds. Hij verdient dan straf. In ECIW verbeeldt de 
mens dat het hem gelukt is om zich los te denken van zijn Bron. Het woord “zonde” wordt in ECIW 
gebruikt voor het geloof in het succes van deze afzondering. De mens zal zich daardoor schuldig 
voelen maar omdat het niet mogelijk is om je los te denken van onze Oorsprong, kun je niet schuldig 
zijn. God, de Vader, wordt hierin dus niet gezien als een entiteit buiten onszelf die erkent dat zijn 
schepsel zich met succes tegen hem heeft gekeerd. Nee, in werkelijkheid is er niets gebeurd en wij 
verbeelden ons dat de afscheiding gelukt is en dat we echt gezondigd hebben en nu schuldig zijn. 
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Dit geloof in zonde leidt dus tot een schuldgevoel en daarmee tot angst. We zijn bang voor God, bang 
dat Hij ons iets wil aandoen. Vanuit ons geloof in afgescheidenheid menen we ook andere mensen te 
zien die afgescheiden zijn van ons. Het besef van onze eenheid met onze Vader en met onze 
Broeders is verloren. In werkelijkheid zijn we in eenheid verbonden, maar nu zien we God en andere 
mensen buiten- en los van onszelf. We vrezen niet alleen God en beschuldigen niet alleen Hém van 
moorddadige intenties maar doen hetzelfde met onze medemensen. Wij vergissen ons met het 
geloof in onze projecties van een God en van broeders buiten ons en projecteren schuld en kwade 
intenties op hen. 
  



 

18 
 

 
 

Het versterken van de illusie van afgescheidenheid 
 
Dit is in grote lijnen de metafysica van de Cursus, de uitleg van wat onze “zichtbare werkelijkheid” 
overstijgt. Waarom neem ik de moeite om hier zo uitgebreid bij stil te staan? Omdat ik nu kan 
schrijven over de manier waarop wij als Zoon van God proberen om onze illusie van 
afgescheidenheid zo echt mogelijk te maken. Eerder schreef ik dat we onszelf in feite niet iets 
kunnen voornemen om te gaan doen om Zelfrealisatie te bereiken. Juist die keuze om ons te 
verbeelden dat we een afgescheiden doenertje zijn die iets in tijd en ruimte zou kunnen bereiken is, 
zoals we net gezien hebben, onderdeel van de illusie. Onze pogingen om iets te doen zijn niet meer 
dan pogingen om te sleutelen aan de illusie van een afgescheiden zelf. Maar inzicht in de wijze 
waarop wij de illusie echter kunnen doen lijken zal wél behulpzaam blijken om onszelf in ieder geval 
niet verder te verstrengelen in onze waandenkbeelden. 
 
Hoe voelen wij ons als Zonen van God nadat we onze projecties van God, anderen en de wereld 
serieus zijn gaan nemen? We voelen ons nu een klein, afgescheiden en kwetsbaar lichamelijk 
wezentje dat zich in de verte nog herinnert dat er zoiets bestaat als geluk en liefde. We beseffen niet 
meer dat we dromen en dat we elk moment kunnen lachen om de zelf verzonnen grenzen tussen 
onszelf en die ander. Zoals uitgelegd geloven we de door ons zelf bedachte zintuigen. Kortgezegd; als 
ik jou kan zien dan is er een ik en een jij en dus zijn er twee en niet één. Maar de kloof tussen jou en 
mij wordt nog groter doordat ik het verlies van de ervaring van geluk onbewust gekoppeld heb aan 
schuld. Ten diepste voel ik me schuldig dat het me gelukt is om me af te zonderen maar het is niet 
fijn om te moeten leven met dit schuldgevoel. Nee, dat gevoel van gemis en van ongeluk moet 
ergens anders vandaan komen. Nu verwijt ik God, de wereld, mijn opvoeders, mijn baas, mijn partner 
enzovoort het ongeluk dat ik ervaar. Die ander is schuldig en ik ben slachtoffer.  
 
Een effectieve manier om ons gevoel van afgescheidenheid te versterken is door oordelen en vooral 
door anderen te veroordelen. We kunnen hierover veel lezen in ECIW en er verstandelijk mee 
instemmen dat dit zo is. Maar begrip van onze intentie om anderen te willen veroordelen brengt 
nauwelijks de innerlijke ommekeer in ons teweeg die we ten diepste wensen. Ik meen dat het 
daarom belangrijk is om heel letterlijk gevoel te krijgen voor wat het beschuldigen van anderen met 
je doet. Wat voel je als je een ander beoordeelt? We zijn niet zo gewend om te letten op ons gevoel 
als we bezig zijn met beschuldigen. Maar probeer toch op te merken wat er van binnen met je 
gebeurt als je iemand anders beschuldigt. Merk op dat je gevoel voor eenheid en vrede minder 
wordt. Probeer heel oplettend te zijn en via een soort innerlijke antenne vast te stellen  dat het 
veroordelen van iets of iemand een soort tweeheid lijkt te geven. Naarmate je bijvoorbeeld bozer 
wordt op iemand dan kun je heel letterlijk voelen dat dit je geloof in een afgescheiden zelf versus die 
ander buiten je versterkt. Experimenteer hier maar eens mee op een moment dat je alleen bent en je 
lekker en vredig in je stoel zit. Kies er vervolgens eens voor om je ergens druk over te maken. Het 
doet er niet toe waarover. Denk aan een persoon of politicus die volgens jou grote onzin uitkraamt, 
een lomperik. Of veroordeel de manier waarop we de natuur uitbuiten met onze vliegreizen en 
autogebruik. Maak jezelf maar eens boos en voel dan hoe je gevoel van eenheid overgaat in een 
gevoel van tweeheid. Kun je opmerken dat iemand beschuldigen en veroordelen hét middel bij 
uitstek is om bij jezelf dat gevoel van tweeheid, van afgescheidenheid te verhogen?  

Natuurlijk plaatsen we niet altijd de schuld buiten onszelf, op anderen of op omstandigheden, We 
kunnen ook onszélf beschuldigen. Denk hierbij aan zelfverwijt en schaamte. Maar verschilt dit nu 
werkelijk van het beschuldigen van anderen? Kijk, of liever voel, maar eens wat het beschuldigen van 
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jezelf doet met je gevoel van innerlijke harmonie. Kun je opmerken dat er een splitsing lijkt te 
ontstaan binnen jezelf? Aan de ene kant heb je nu het schuldige zelf en aan de andere kant het 
verwijtende zelf. Dus zelfbeschuldiging verschilt in wezen niet van het beschuldigen van je Broeder; 
we versterken in beide gevallen de illusie van afgescheidenheid, van dualiteit.  

Aan het einde van dit hoofdstuk wil ik even stilstaan bij het gebruik van het woord “ego” dat ik tot 
dusver zoveel mogelijk heb vermeden. Ik heb dat met een reden gedaan. Als we het ego goed willen 
begrijpen dan dienen we het te zien als onze neiging om onszelf zo serieus mogelijk te nemen als 
afgescheiden zelf, met de nadruk op het woord “onze”. Wij als Zoon van God willen het spel van 
afscheiding spelen, het is onze wens om een kwetsbaar lichaam te dromen dat belaagd wordt in een 
vijandige wereld vol met nare omstandigheden en schuldige anderen. Wij als Zonen van God kiezen 
ervoor om ons slachtoffer te voelen van allerlei rampspoed. Dit maakt ons als Zonen van God niet 
schuldig, maar dit spel van projecteren is niet echt bevorderlijk voor ons geluk en voor ons gevoel 
van vrede.  

Te vaak gaan we als cursisten van ECIW een voorstelling maken van dat verschrikkelijke ego dat zich 
buiten ons zou bevinden en ons zou proberen te verleiden om te geloven in afscheiding. We maken 
dan opnieuw een onschuldig zelf dat slachtoffer zou zijn van dat nare ego. We willen dan zogenaamd 
afkomen van dat ego. Maar nee, lieve broeders en zusters, dat willen we nu juist even niet. Op dit 
moment willen we onszelf als duaal slachtoffer-doenertje juist uiterst serieus nemen: we wensen nog 
steeds te geloven in tweeheid, in dualiteit. Het veroordelen van anderen of onszelf en het zoeken van 
schuldigen vormt hierbij een effectief instrument. Pas als we hier werkelijk begrip voor gaan krijgen, 
als we dit echt gaan voelen, pas dan is er ruimte om ermee te stoppen. Niet eerder. 

In ECIW noemt Jezus die rare neiging om ons afgescheiden te willen voelen “het kruisigen van 
onszelf”. Ik sluit af met onderstaand citaat uit Txt 14 (VI-5) waarin Jezus ons erop wijst dat wij onze 
macht als Zoon van God misbruikt hebben om de illusie van afgescheidenheid te beleven: 

“Van de macht om te beslissen, die jij hebt gemaakt ter vervanging van de macht 
om te scheppen, wil Hij je onderwijzen hoe jij die ten eigen dienste kunt benutten. Jij die haar 
gemaakt hebt om jezelf te kruisigen dient van Hem te leren hoe je haar kunt aanwenden voor de 
heilige zaak van het herstel” 
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Vergeven: herinneren zonder iets te doen 
 

We hebben vastgesteld dat onze gebruikelijke aanpak om iets te bereiken niet erg zinvol is als het 
gaat om Zelfrealisatie. Volgens ECIW verbeelden we ons momenteel dat we een afgescheiden 
doenertje zijn met een verstand dat niet in staat is om zich een voorstelling te maken van een 
werkelijkheid die niet bepaald wordt door tijd en ruimte.  

We hebben ook gezien dat het wel mogelijk is om het gevoel van afgescheidenheid, de illusie, te 
versterken. Hierbij blijken onze instrumenten “beschuldigen” en “veroordelen” zeer effectief. ECIW 
gebruikt ook dikwijls de termen “aanvallen” en “verdedigen”. Dat lijken begrippen die tegengesteld 
zijn aan elkaar maar ze gaan allebei uit van tweeheid: een aanvaller en een verdediger. Telkens 
wanneer geloven dat we kwetsbaar zijn, of reeds gekwetst zijn door iets of iemand buiten onszelf, 
onderschrijven we ons geloof in de dualiteit en ontkennen we de eenheid die we zijn.  

Ga maar na. Ben je nog een beetje boos op je ouders omdat ze steken hebben laten vallen in je 
opvoeding? Dan geloof je dat je een kwetsbaar mensje bent. Als je tegenwerpt dat je als kind toch 
niet beter kon weten, dan getuig je er nu van dat je je persoonlijke geschiedenis (dus het gebeuren in 
tijd en ruimte) serieus neemt. Je zegt dan dat je werkelijkheid bestaat uit je levensloop van geboorte 
in deze fysieke wereld, je baby- en kinderperiode, je pubertijd, adolescentie tot het zogenaamde 
heden. Maar volgens ECIW is onze hele gang van embryo naar levenloos lijk, niet meer dan een 
projectie waar we nu als Zoon van God in willen geloven. Geloof je in de werkelijkheid van nare 
ziektes, rampen, terroristische aanslagen? Dan geloof je in sterfelijkheid en daarmee in de echtheid 
van een lichamelijk bestaan. Zie je hoe lastig het is om met ons duale denken over onze eigen 
schaduw heen te springen? Telkens en telkens weer gebruiken we ons droom-verstand om tot begrip 
te komen. We duiden dit aan met niveauverwarring.  

Jezus nodigt ons uit om maar niet op eigen kracht te gaan streven naar liefde. Wij kunnen slechts 
denken in tegenstellingen. Als ik meen dat ik ziek ben wil ik beter worden maar ook het geloven in 
een gezond lichaam is onderdeel van de illusie. Als tegenhanger van de dood zien wij het eeuwige 
leven, maar zonder er erg in te hebben stellen we ons dit dan voor als het leven van een 
afgescheiden zelf dat heel lang duurt. De werkelijkheid, de eenheid, de liefde, kent geen tegendeel. 
We kunnen de liefde niet bereiken door iets te overwinnen. De liefde is er namelijk reeds in heel haar 
mysterieuze, onbevattelijke majesteit. Wij kunnen als Zoon van God er slechts voor kiezen dit 
goddelijke licht wat te vergeten door te geloven in tweeheid. Maar precies dit onzalige geloven in de 
dualiteit kunnen we verminderen. Dat brengt ons bij de belangrijke cursus-term: vergeven.  

Veel lezers zullen er bekend mee zijn dat ECIW onder “vergeven” iets anders verstaat dan het 
vergeven dat we vooral kennen uit het klassiek Christelijke geloof. Het verschil is echter zo belangrijk 
voor een goed begrip van de cursus dat ik er toch ook hier even bij stil wil staan. Want hoe moeten 
we vergeven in ECIW beslist niet opvatten? Vergeven heeft niets te maken met het kwijtschelden van 
echte, morele schuld omdat dit zogenaamd zo liefdevol is. Wij menen op ons niveau II echte 
schuldigen te zien: de dieven, moordenaars, verkrachters, om maar een paar aansprekende 
voorbeelden te noemen. Wij vinden het overduidelijk dat deze ongure types echt fout zijn en denken 
dat vergeven neerkomt op het lief doen tegen mensen die eigenlijk fout zijn. Ten diepste blijven we 
geloven dat er onschuldige slachtoffers zijn en schuldige misdadigers. Op droomniveau klopt dit maar 
in werkelijkheid is er slechts dat ene, wonderlijke Zoonschap waarin wij allen totaal schuldeloos 
verenigd zijn.  



 

21 
 

Weer die uitnodigen om te voelen  wat doet soort uitspraken met je doet. Voel je ongeloof, je 
verbijstering, je protest. En nu het belangrijkste. Voel hoe je geloof in een schuldige resulteert in een 
afname van je innerlijke vrede en je besef van eenheid en verbondenheid. Onderken je weerstand 
om je verbonden te voelen met de man die je op tv ziet en waarvan je weet dat hij een kind 
vermoord heeft. Men kan je veel vragen maar mogelijk is dit toch echt een stap te ver.  

In onze neiging om ons geloof in afscheiding te rechtvaardigen, verwarren we dikwijls de niveaus I en 
II en vragen we ons af of we op niveau II alles maar moeten toejuichen. Moeten we ze dan op de 
koffie vragen? We kunnen ons nog niet voorstellen dat het mogelijk is om niet te geloven in een 
schuldige ander en toch op niveau II liefdevol een grens te trekken en handelend op te treden.  

Nu eerst terug naar dat moment waarop wij een ander “aanvallen” in de breedste zin van het woord. 
Neem voor jezelf eens iemand in gedachten die je niet zo graag mag. Het kan iemand uit je omgeving 
zijn of iemand die je kent van de tv. Wees eens stil en probeer contact te maken met dat gevoel van 
afkeer dat naar boven komt. Roep in je verbeelding het beeld op waarin die ander iets zegt of doet 
waar je zo’n hekel aan hebt. En nu, terwijl je dit doet, kijk je ook met een schuin oog naar “binnen”, 
naar wat het met jou doet als je iemand zo veroordeelt. Sta dit oordeel gewoon toe, schaam je er 
niet voor maar zie het eerlijk onder ogen. Voel hoe je negatieve oordeel over een ander bij jou het 
gevoel van begrensdheid, van ik versus de ander, versterkt. Voel je het?  

Dit doorvoelen van het effect binnen jezelf dat optreedt bij het veroordelen van anderen is uiterst 
belangrijk. Je kunt vele cursusboeken lezen over hoe je moet vergeven maar zonder het innerlijke 
gevoel voor wat oordelen met jou doet blijft je inzicht oppervlakkig. Probeer dat toenemende gevoel 
van verkramping bij jezelf op te merken als je heel erg boos bent maar ook bij een kleinere irritatie. 
Bijvoorbeeld als iemand je geen voorrang verleent in het verkeer terwijl je wel voorrang hebt. Merk 
dat gevoel op waarbij je als het ware iets meer stolt, verdicht, zwaarder wordt.  

Wees hierin zo eerlijk mogelijk. Daal af in je gevoel van afkeer terwijl je zo precies mogelijk 
waarneemt wat dit gevoel met je doet. Doorvoel wat beschuldigen met je doet. Doorvoel wat 
irritatie met je doet. Doorvoel wat verontwaardiging met je doet. Gebruik bij dat doorvoelen als 
invalshoek dat je erop let hoe deze situatie je gevoel van tweeheid versterkt. Merk telkens op dat je 
door al deze vormen van aanval meer gelooft in tweeheid dan in eenheid. Voel dat je je meer 
afgescheiden voelt dan verbonden.  

En nu volgt er iets waar we gewoonlijk helemaal niet aan willen. Want zojuist schreef ik dat “deze 
situatie je gevoel van tweeheid versterkt”, maar Jezus gaat verder dan dit. Hij zegt dat het niet de 
situatie of die ander is die jou deze tweeheid doet ervaren. Nee, jij kiest ervoor om aan te vallen met 
als doel om je meer afgescheiden te voelen. Anders gezegd: jij als Zoon van God kiest voor het spel 
van beschuldigen en aanval omdat dit de illusie bevestigt dat je op eigen beentjes staat, een 
afgescheiden zelf bent. Eerder schreef ik dat zelfs het in onze perceptie neutrale “waarnemen” als 
bedoeld is om het idee van een afgescheiden zelf dat waarneemt te versterken. Maar met oordelen 
en aanvallen doe je er nog een schepje bovenop: je voelt je dat extra afgescheiden van die ander, van 
de eenheid.  

Neem weer die persoon in gedachten aan wie je een hekel hebt en doorvoel nog even wat je oordeel 
van binnen doet. Probeer nu eens heel je negatieve oordeel over die ander in één keer los te laten en 
je met hem of haar in liefde te verbinden. Lastig hé? Vermoedelijk ervaar je weerstand tegen het 
“ont-schuldigen” van die ander. Waarom zou je? Hij of zij is toch gewoon naar, fout of schuldig? Daar 
kun je toch niet zomaar overheen stappen? Maar nogmaals, voel je weerstand tegen het loslaten van 
je beschuldiging. Je wilt vasthouden aan je wrok, aan je boosheid. Jij hebt toch gelijk? Jezus zegt het 
echter zo mooi in de Cursus (Txt 27:VII. 1): 
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“Wil je liever gelijk hebben of gelukkig zijn?” 

Dus daar zit je dan met je boosheid waar je vreemd genoeg aan gehecht blijkt. Jij zelf, in je geloof in 
afgescheidenheid, in je geloof dat je een echt zelfstandig doenertje bent geworden wilt dus kennelijk 
niet echt je boosheid loslaten. ECIW spreekt van het gebruiken van onze grieven (Wb 72:10): 

“We hebben onze grieven zo luid uitgeschreeuwd dat we niet naar Zijn Stem hebben geluisterd. We 
hebben onze grieven gebruikt om onze ogen te sluiten en onze oren dicht te stoppen.” 

We willen grieven koesteren omdat dit ons bevestigt in onze denkbeeldige identiteit van een 
afgescheiden zelf. Hierin slechts verstandelijk geloven is niet erg behulpzaam, vandaar mijn 
uitnodiging om het proces van grieven koesteren te doorvoelen. Het is dus vanuit het standpunt van 
het afgescheiden zelf nogal logisch dat het zijn beschuldiging niet wil loslaten. Immers, door te 
stoppen met beschuldigen ondergraaft het de basis van zijn eigen gevoel van afgescheidenheid.  

En nu komt onze verborgen agenda aan het licht. Wij als klein zelf kunnen, of beter gezegd, willen 
niet stoppen met oordelen maar er is “iets” dat wel degelijk wil stoppen met oordelen. Dit iets is niet 
iets buiten je. Het is de Liefde zelf, je ware identiteit. Liefde wil alleen maar liefde, ze wil zich 
uitbreiden. Daarmee vormt ze een zachte, Goddelijke, scheppende kracht. Wij zijn gemaakt door- en 
uit deze Kracht en als we hier als klein zelf als het ware weer op inpluggen, dan zal deze Kracht doen 
wat ze altijd doet: zich scheppend uitbreiden. Dit is herinneren zonder als zelf iets te doen dan je met 
een klein beetje bereidwilligheid en in vertrouwen op deze Kracht te richten. Dit is vergeven. 
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Vergeven en het ontkennen van de wereld 
  

Bijna alles wat we zelf proberen te doen om gelukkiger te worden versterkt slechts de illusie dat we 
vrede kunnen vinden als afgescheiden zelf binnen onze droomwereld. We ploeteren en doen ons 
uiterste best. Dit versterkt onze illusie van een afgescheiden zelf en daarmee ons ongeluk en onze 
onvrede nog meer. Gek genoeg is dit wel het rare spel dat we als Zoon van God wilden spelen, het is 
onze verborgen agenda. We wilden ons klein en afgescheiden voelen. Dat is ons zo aardig gelukt.  

Nadat we hier een beetje begrip voor verkregen hebben trappen we nogal eens in de volgende 
valkuil. Vanuit ons geloof in afgescheidenheid kijken we wat afstandelijk naar onze projecties. We 
doen vervolgens alles wat we aan narigheid zien af als denkbeeldig, maar blijven nog steeds geloof 
hechten aan ons kleine zelf als onbewogen waarnemer van al deze ellende. Een veel gebruikte 
metafoor die we dan graag aanhalen is die van de bioscoop waar een film wordt vertoond. We 
stellen dan dat we niet langer geloven dat we een speler in de film zijn maar dat wij de toeschouwer 
zijn die veilig in een stoeltje in de bioscoopzaal naar het doek zit te kijken. In dit verband wil de 
cursus-student ook nogal eens terug grijpen op bewoordingen uit ECIW waarin wordt gesteld dat “wij 
boven het slagveld zweven”. (Txt 23: IV) 

“De Heilige Geest weet echter hoe Hij jouw kleine gaven tot iets machtigs kan laten uitgroeien. Ook 
weet Hij hoe jouw relatie boven het slagveld wordt uitgetild, niet langer er middenin. Dit is jouw 
aandeel: beseffen dat moord in welke vorm ook niet jouw wil is. Het slagveld overzien is nu je doel.” 

Deze tekst gaat echter niet over het onthechten van iemand met wie je bijvoorbeeld ruzie hebt maar 
over het beëindigen van het gevecht door je geloof in je afgescheidenheid van je Broeder naar het 
licht te brengen. Niet jij als klein zelf zweeft weg naar veilige hoogtes maar je relatie wordt boven het 
slagveld uitgetild. Door niet te geloven in de denkbeeldige kloof tussen jou (of iets anders in de 
wereld) ontstaat besef van verbinding, niet van onthechting.  

Als wij blijven geloven in afscheiding en ons slechts in veiligheid menen te brengen door onthecht te 
gaan zitten kijken of weg te zweven van onze naasten dan hebben we niet in de gaten dat we een 
nieuwe vorm van dualiteit hebben bedacht. Ook nog eens een vorm die binnen de niveau II 
werkelijkheid niet bepaald plezierig overkomt. We geloven nu namelijk in een zelf dat vanachter 
kogelvrij glas zit te loeren naar de ellende in de wereld en deze glashard zit te ontkennen. We zien 
niet dat deze ontkenning voortkomt uit angst en dat we nu ontkennen gebruiken als manier om ons 
een superieur afgescheiden zelf te voelen.  

We hebben als het ware onze projecties losgekoppeld van hun bron, van onszelf als Zoon van God. 
We ontkennen ze nu en doen er lacherig over terwijl het geloof in de echtheid van dat lacherige, 
onkwetsbare figuurtje zélf onverkort overeind houden. Het helpt mij om mijn denkgeest te laten 
corrigeren door het beeld van Jezus zoals het oprijst in de Bijbel. Lacht Jezus de melaatsen en blinden 
uit omdat ze zo geloven in lichamelijkheid? Stuurt hij zijn hongerige publiek met een lege maag naar 
huis omdat honger een illusie is? Prijst hij de rijke koopman die de gewonde reiziger voorbij loopt 
omdat deze zo goed ziet dat alleen lichamen gewond kunnen raken? Nee, niets van dat al. Jezus weet 
dat zijn broeders geloven in lichamelijkheid en hij is bewogen en raakt hun letterlijk aan om hen te 
troosten en de heerlijkheid van liefde en vrede zelfs in de vorm uit te drukken. Hij leunt niet lacherig 
en zelfingenomen achterover.  

Wat kunnen we leren over vergeven? Het kan onhandig zijn om te proberen al het leed dat we 
menen te zien te gaan ontkennen uit angst. We moeten niet als afgescheiden zelf achteruit willen 
lopen om onszelf op veilige afstand te brengen. Moeten we dat die projecties serieus nemen? Nee, 
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dat ook niet maar de beweging is voorwaarts, in liefde, onszelf uitstrekkend naar onze dierbaren in 
nood. Is dit dan niet gevaarlijk? Is dit dan geen “medelijden” en trappen we dan zelf niet in het echt 
maken van de droom? Allerminst. Juist doordat we mogen weten dat we kijken naar projecties in de 
denkgeest hoeven we niet in ontkenning achteruit te vluchten. Vergeven is het herstellen van ons 
besef van eenheid door ons te verbinden en niet door het ontkennen van illusies door achteruit te 
lopen en een nieuwe illusie te maken van een onthecht, betweterig zelf.  

Maar wat dan? We menen dat anderen ons vervelend kunnen behandelen. We geloven dat onze 
boosheid gerechtvaardigd is. Of we ervaren lichamelijke pijn en zijn bang voor een slechte afloop van 
een ziekte. We hebben gezien dat we in werkelijkheid geen kwetsbare persoontjes in ruimte en tijd 
zijn. Maar nu zou ook het ontkennen van de echtheid van nare situaties buiten onszelf niet de juiste 
aanpak zijn. Wat schieten we nu op met al die beschrijvingen van wat we niet moeten doen. Waar 
leidt dit naartoe? 
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Besef van de onmacht van ons kleine zelf 
 

Terug naar de inbraak als voorbeeld van een nare gebeurtenis die wel degelijk heel écht voelt voor 
ons. We voelen ons boos, verontwaardigd en wellicht ook angstig. De mensen met wie je over dit 
voorval en over je gevoelens praat zullen je geen ongelijk geven. Je hebt immers alle reden om je te 
voelen zoals je je voelt?  In het vorige hoofdstuk schreef ik dat we onszelf niet af hoeven te schermen 
van onze boosheid en angst door het voorval en onze gevoelens glashard te ontkennen. Je eerste 
stap is niet achteruit maar vooruit in de eerlijke erkenning dat je gelooft dat er iets ergs is gebeurd en 
dat dit je van streek heeft gebracht.  

ECIW nodigt ons dan uit om opnieuw te kijken en deze keer voorbij de uiterlijke vorm. De inbraak is 
slechts een vorm die ons laat zien dat we geloven in onze kwetsbaarheid, onze onschuld en in een 
schuldige buiten onszelf die ons heeft aangevallen. Als Jezus je uitnodigt om je boze gevoelens los te 
laten dan voelt dat vreemd en ongepast. Dat komt omdat we in eerste instantie denken dat we deze 
negatieve gevoelens automatisch hebben gekregen door de inbraak. Vervolgens leert ECIW dat we 
deze situatie als Zoon van God projecteren om het spel van afscheiding te spelen: ik ben het 
slachtoffer en er is een schuldige buiten me. Het is me gelukt om de tweeheid echt te laten lijken. 
Daarom willen we onbewust vasthouden aan onze boosheid. Het is haast een soort afhankelijkheid, 
een verslaving.  Het is onze geheime agenda waarmee we onszelf bevestigen in onze nep-identiteit 
van een afgescheiden zelf. Logisch dat we zelf dit niet los willen- en kunnen laten.  

Zoals we zagen komt onze eigen poging niet verder dan zo hard mogelijk roepen dat alles een nare 
droom is en dat we dit niet meer willen geloven. Dit lijkt precies in lijn met ECIW maar er schuilt toch 
vaak angst onder en de wens om als onaanraakbaar zelf boven de niveau II wereld te willen zweven. 
Totdat we toch luisteren naar die vage herinnering, die zachte Stem van ons Zelf. Het helpt om te 
zien hoe we als klein zelf niet kunt ontsnappen aan ons geloof in tweeheid. Onze opties op niveau II 
zijn beperkt en uitgeput. Een gevoel van liefde forceren terwijl we een hekel hebben aan die ander is 
onecht en dit biedt ons geen vrede. Doorschieten in ontkenning lijkt effectief maar leidt tot 
afstandelijkheid. En precies dit moment, waarin we beseffen dat we met lege handen staan, deze 
doorvoelde en eerlijke hulpeloosheid, mogen we in stilte aanbieden aan de Liefde. We mogen 
hiervoor ook denken aan Jezus, God, de Vader of aan de Heilige Gees. Aan alles wat niet te maken 
heeft met onze eigen nep-kracht als doenertje. Dit omschreef ik als “inpluggen in de Liefde”. Aan die 
echte Goddelijke Kracht die niet van ons, als klein zelf, is maar die wij ten diepste zijn. Dit is voor ons 
raar en een diep mysterie dat we kunnen ervaren maar waar woorden tekort schieten. Dus in de 
diepe erkenning dat we als zelf-doenertje niks kunnen doen, opent zich de mogelijkheid dat we ons 
uitstrekken naar de Liefde die we zijn, ons ware Zelf.  

We hebben nu gekeken naar een specifiek voorbeeld, namelijk de situatie waarbij er ingebroken is. 
Het valt gewoonlijk in het begin van onze studie van ECIW niet mee om te leren zien dat de vele 
tientallen ogenschijnlijk van elkaar verschillende nare situaties waar we mee te maken kunnen 
krijgen niets anders zijn dan variaties op hetzelfde thema. Als we naar de uiterlijke vorm kijken dan 
lijkt onze bezorgdheid over ons kind dat ’s avonds laat nog niet thuis is gekomen te verschillen van de 
ruzie die we met de buurman hebben over de plek waar hij zijn auto parkeert. De hoofdpijn die we zo 
dikwijls hebben lijkt weer een ander probleem. Bezorgdheid, boosheid, irritatie, pijn, jaloezie, 
wanhoop, angst, uitzichtloosheid, somberheid, slapeloosheid: de lijst met narigheid lijkt 
onuitputtelijk. Gezien vanuit ons geloof in afgescheidenheid, dat we aangeduid hebben als onze 
niveau II werkelijkheid, kan zowel de aard van de problemen als de intensiteit ervan erg uiteenlopen. 
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Een lichte irritatie lijkt bijvoorbeeld heel wat minder erg dan een woede uitbarsting met fysiek 
geweld.  

Ook hierover verschilt ECIW weer radicaal van mening met ons. Het brengt alle kwesties terug tot 
projecties die we als Zoon van God maken met als verborgen agenda om ons een afgescheiden zelf te 
wanen. Dat lijkt een uitspraak waar we weinig mee kunnen, een te ver doorgevoerde abstrahering 
van onze “werkelijkheid”. Maar het tegenovergestelde is waar. Juist door aandacht te besteden aan 
ons toenemende gevoeld van tweeheid in al de genoemde situaties kunnen we leren dat vergeving 
altijd het antwoord is.  

Door telkens af te stemmen met die innerlijke antenne wordt steeds duidelijker dat we met het 
willen zien van gevaar buiten onszelf, bijvoorbeeld in de vorm van nare personen, een verborgen 
agenda hebben. Als we anderen beschuldigen dan kun je leren ervaren dat dit voelt dit als het 
verwonden en splijten van onze eigen denkgeest. We doen onszelf pijn, we mutileren onszelf, zodat 
we de illusie van afgescheidenheid en van lichamelijkheid versterken. Door dit op te merken zien we 
vervolgens ook steeds beter dat we in werkelijkheid de keuze hebben om niet te oordelen. Maar dan 
merken we die rare weerstand om te stoppen met beschuldigen. Het is een soort vreemde verslaving 
aan het spel van beschuldigen en het zien van bedreigingen waar we dus mee doorgaan om ons 
afgescheiden te blijven voelen en het geloof in tweeheid te versterken. Het is dus maar de vraag of 
we ons wel écht willen openen voor de liefde om vrede te ervaren. Willen we onze denkgeest wel 
écht laten genezen? De Cursus stelt het heel bondig als volgt (Txt 29 VII, 1): 

“Wil je liever gelijk hebben of gelukkig zijn?” 

Als we het idee hebben dat ons onrecht wordt aangedaan of dat we slachtoffer zijn dan is het 
antwoord duidelijk: we willen gelijk hebben. Mogelijk betreft het een situatie met onze partner of 
kind of misschien een conflict op het werk. We worden gewoon erg onredelijk behandeld en voelen 
de boosheid opborrelen. Willen we nu vrede, verbinding en eenheid ervaren met iemand die ons zo 
slecht behandelt?  

Als we vanuit identificatie met ons kleine zelf naar dergelijke situaties kijken dan ligt 
niveauverwarring weer eens op de loer. Moeten we dan over ons heen laten lopen? Mogen we dan 
helemaal geen grenzen stellen? Het is dan goed om vast te stellen dat de cursus ons nooit 
voorschrijft hoe we ons zouden moeten gedragen in deze droomwereld. Ze probeert ons er echter 
wel steeds bewust van te maken vanuit welke gesteldheid en met welke intentie wij handelen. Als 
wij in genoemde situaties geloven dat we echt slachtoffer zijn en ons moeten gaan verdedigen door 
in de tegenaanval te gaan dan hebben we de illusie echt gemaakt en geloven we in afgescheidenheid. 
Die ander zien we dan als schuldig en onszelf als onschuldig. We voelen ons bang, verontwaardigd en 
boos. Als we vanuit dit geloof, vanuit deze kokervisie, gaan handelen dan zullen onze acties niet 
bepaald vol wijsheid en mededogen zijn. We willen dan het liefst winnen, desnoods ten koste van die 
nare ander.  

Die neiging om het spel van tweeheid te gaan spelen, het spel van beschuldiging, van aanval en 
verdediging lijkt groot. Op een gegeven moment zien we dat we hiermee onze eigen vrede verstoren 
maar het voelt zo onnatuurlijk om dan te geloven dat er ook een keuze voor vrede mogelijk zou zijn. 
Binnen de kortste keren geven we lik op stuk en dienen we die ander scherp van repliek. We schieten 
onmiddellijk terug om ons gelijk te halen. Hoe kunnen we dit stoppen als het in feite niet echt is wat 
we willen? Of, nauwkeuriger gezegd, onze kleine zelf wil het niet en dit wil gewoon winnen. Maar die 
zachte Stem in ons weet het beter en Wil vrede. Maar hoe kunnen we deze Stem, de Heilige Geest, 
de leiding geven?  
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Het vergt oefening om onze neiging tot verdedigen, beschuldigen en aanvallen in de smiezen te 
krijgen voordat we handelend reageren. M’n ouders gaven me ooit de praktische raad mee om in 
dergelijke situaties eerst even tot tien te tellen. Op zo’n moment wordt het me duidelijk wat ik wil en 
dat is gelijk krijgen. Houd toch op over die innerlijke vrede! Als het echter toch lukt om te voelen dat 
onze innerlijke gespletenheid en hardheid dreigt toe te nemen dan is daar de mogelijkheid om toch 
te kiezen voor een andere optie. In dit soort acute situaties kan het behulpzaam zijn als we een paar 
ECIW-handvatten paraat hebt. Bijvoorbeeld: 

 Ik voel nooit onvrede om de rede dit ik denk <Wb 5>. Dit kan ons al aan het denken zetten. 
Het lijkt zo duidelijk waarom we boos worden. Die ander behandelt ons niet correct. Volgens 
de cursus is dit echter niet de echte reden. 

 Ik zou in plaats hiervan vrede kunnen zien <Wb 34> .Dat lijkt op zo’n moment ver weg maar 
het is goed te beseffen dat er een uitweg is. 

 Ik ben vastbesloten de dingen anders te zien <Wb 21>. We moeten kiezen. Als we kiezen voor 
het uitleven van onze boosheid dan kiezen je in feite voor de bevestiging van ons geloof in 
afgescheidenheid. Maar er is een betere keuze. Kies opnieuw maar nu voor een andere 
raadgever. Luister naar die veel zachtere Stem diep van binnen. Wees heel eerlijk en bid 
desnoods het volgende gebed: 

“Lieve Heer. Ik ben zo boos en heb weinig zin om die ander te zien als mijn broeder. Ik heb nu een 
hekel aan hem en wil hem terug pakken. Maar ik zie ook dat deze gedachte ook mijn innerlijke vrede 
verder verstoort. Dat wil ik niet. Kom mij te hulp Heer, met uw liefde die ook zeer krachtig is. Genees 
mijn denkgeest waarin de neiging bestaat om te kiezen voor aanval. Heer, ik wil uw liefde binnen 
laten in deze situatie. Ik wil U kennen en ik wil die ander leren kennen als mijn Broeder. Open mijn 
ogen Heer. Draag mij in deze situatie”. 

Wacht en vertrouw op antwoord. We zijn nu “wonderbereid”.  
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Wonderbereid 
 

Door de ontwikkeling van die innerlijke antenne, die voelspriet waarmee we alert worden voor wat 
geloof in onze projecties met ons doet, ontwikkelen we ook de bereidheid om te stoppen met het 
zoeken naar het verdedigen van het denkbeeldige zelf. In plaats daarvan stellen we ons in 
vertrouwen en stilte open voor de eenheid, voor de Liefde die we zijn. Hier, in deze stilte kan het 
wonder plaatsvinden waar Een Cursus in Wonderen over gaat.  

Net als aan het begrip “vergeving”, geeft de Cursus ook een nieuwe betekenis aan het begrip 
“wonder”. Toen ik een jaar of vijftien geleden een vrouw heel enthousiast hoorde spreken over Een 
Cursus in Wonderen stond die titel me direct al tegen. Het klonk als een soort goochelboek, een 
geschrift dat onze belangstelling probeert te wekken met de belofte dat we spectaculaire dingen 
zullen gaan meemaken. Ondertussen zie ik dat de visie van de Cursus wel wat verder reikt dan slechts 
de genezing van ons droomlichaam. Maar nog steeds ervaar ik enige aarzeling om aan mensen die 
nog niet vertrouwd zijn met de cursus de titel van dit boek te noemen dat zoveel voor me betekent. 
Ik heb de neiging om dan direct uit te leggen dat het hier over méér gaat dan over wonderen zoals 
we daar gewoonlijk over denken.  

Als je enigszins vertrouwd bent met ECIW dan weet je ook wel dat Jezus met het woord “wonderen”  
doelt op een gebeurtenis in de denkgeest. Toch kunnen we hier niet vaak genoeg op wijzen omdat 
blijkt dat niveauverwarring omtrent dit begrip zeer hardnekkig is. Het wonder van ECIW betreft op de 
eerste plaats een correctie van onze denkgeest. Wat houdt deze correctie in? Als Zoon van God 
hebben we ervoor gekozen om te gaan geloven in de echtheid van afscheiding. We zijn er nu voor 
99% van overtuigd geraakt dat we een zelf zijn dat leeft in tijd en ruimte en gescheiden is van de 
buitenwereld en gescheiden van de andere mensen die met ons deze wereld bewonen. Vanuit de 
ene denkgeest die we eigenlijk zijn, hebben we een lichaam gedroomd met zintuigen die ons helpen 
de illusie wáár te maken. Zoals eerder beschreven versterken we de illusie door te geloven in de 
echtheid van schuld. We zien daders die aan willen vallen en slachtoffers die kwetsbaar zouden zijn 
en zichzelf zouden moeten verdedigen.  

Waar oordelen de illusie versterkt, is vergeven in staat om enige rust te brengen in onze denkgeest. 
We hebben geleerd dat wat we zien een droom is. We hoeven niet overbezorgd te zijn voor deze 
droom maar we hoeven deze ook niet uit angst te ontkennen en daarmee weer een nieuw soort van 
afstandelijke dualiteit te creëren; die van een onbewogen en onverschillig zelf in een ivoren torentje. 
Nee, we mogen stil zijn. Misschien in eerste instantie nog wat onbewogen. Maar als we ons dan 
uitstrekken tot onze innerlijke Stem van Liefde, dan blijkt ons geloof in afgescheidenheid wat te 
kunnen smelten en begint er iets van warmte, een besef van verbondenheid, binnen te stromen in 
de denkgeest. Dit is de universele ervaring waar Jezus in ECIW op doelt. (zie Voorwoord ECIW) Het 
beschrijven van deze ervaring valt niet mee maar de echtheid en schoonheid ervan is direct duidelijk 
voor iedereen die zich zo openstelt voor verbinding en liefde. Ik ga deze binnenstromende liefde 
steeds meer te ervaren als genezing.  

Het klinkt zo afstandelijk om over het wonder te spreken als een correctie van onze perceptie. In 
onze droomwereld kunnen we natuurlijk ook onze mening bijstellen. Eerst vonden we een politicus 
een vervelende blaaskaak maar tijdens dat interview vertoonde hij toch wat menselijke trekjes. Dat 
bijstellen van onze mening in ons dagelijkse droomleven lijkt veel op wat zelfverbetering ons kan 
brengen. Het is een kleine wijziging, een bijschaven van bijvoorbeeld zo iets als een mening. Bij een 
wonder is de correctie van onze perceptie echter van een andere orde. Eerder  noemde ik al dat 
verschil tussen de correctie van ons denken versus de omkering van ons denken. In het voorbeeld 
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van onze gevoelens rondom de inbraak kan het gebeuren dat wanneer we ons in stilte uitstrekken 
naar de Liefde, de bodem als het ware uit onze perceptie van de hele situatie lijkt te vallen. Bij 
zelfverbetering beperkt de verandering zich tot “iets minder boos worden”, “het een plekje geven” of 
“proberen begrip op te brengen voor die arme inbreker die het geld vast harder nodig had dan ik”. 
Maar als we liefde uitnodigen om binnen te treden en onze denkgeest te genezen van de neiging tot 
beschuldigen dan loopt de gespannen ballon van boosheid in één keer leeg. Dit is geen ontkenning 
van wat zich in de droom heeft afgespeeld maar het doorzien van onze onzinnige neiging om ons een 
afgescheiden, onschuldig slachtoffer te voelen. Wij herinneren ons in dat wonderlijke moment dat 
we geen bestolen burgertje zijn maar de mysterieuze en onkwetsbare Zoon van God. Dit is een 
kwantumverandering in onze perceptie. Onze denkgeest is genezen van een illusie.  

Er kan vooraf weerstand bestaan tegen- en angst voor het wonder. Het is een soort anticipatie-angst 
waarin we vrezen dat onze overgave aan liefde van ons een soort deurmat zal maken waar iedereen 
de voeten aan kan afvegen. Moeten we dan onze voordeur maar open zetten zodat het wat 
gemakkelijker is voor meneer de inbreker? Moeten we hem een kopje koffie aanbieden? De Cursus 
geeft echter geen richtlijnen voor gedrag maar vraagt ons te leren handelen vanuit liefde en niet 
vanuit angst. Hierover gaat het volgende hoofdstuk.  
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Over liefdevol handelen en geven 
 

Liefde is een centraal thema in ECIW. Het beschrijft de essentie van onze Vader. Het is een groot 
mysterie hoe binnen de eenheid er toch sprake kan zijn van een liefde die zich wil uitbreiden. Toch is 
dit wat er gebeurt in de schepping. God breidt zich uit in ons, in Zijn Zoon. Vervolgens zijn wij als 
Zonen van de Vader gaan dromen van het verlaten van ons Goddelijke huis. We dromen daar van 
afscheiding, kwetsbaarheid, aanval, verdediging en van de dood. Om ons te helpen niet dieper in 
slaap te sukkelen leert Jezus on in ECIW hoe we écht kunnen vergeven. Dit vergeven gebeurt 
wanneer we ons openstellen om onze zieke denkgeest te laten genezen door de liefde. In het 
voorbeeld van de inbraak probeerde ik woorden te vinden om te beschrijven wat er dan in die 
denkgeest kan gebeuren. We ervaren dit als een wonder. Liefde blijkt een kracht die in eerste 
instantie onze verkeerde perceptie omkeert. We krijgen weer oog voor de waarheid van onze 
verbondenheid met onze Broeders.  

Het vorige hoofdstuk eindigde ik met de angst die we kunnen hebben tegen die overgave aan de 
liefde. Aanvankelijk kunnen we dus bang zijn dat we alles maar goed moeten vinden wat ons in de 
droom lijkt te overkomen. Maar liefdevol handelen is geheel wat anders dan altijd toegeven aan de 
grillen van een ander. Het toekeren van de andere wang en niet boos worden als je daarop geslagen 
wordt kan de manier zijn die ons wordt ingegeven door de liefde. Maar mogelijk geeft de Heilige 
Geest ons juist in om de slag te ontwijken en liefdevol aan de ander te vragen of hij ons nu echt wil 
slaan of dat er iets anders speelt. Waarmee kan ik je helpen broeder? In het voorbeeld van de 
inbraak hoeven we niet te denken dat we de deuren ’s avonds maar alvast open hoeven te zetten 
voor die arme inbrekers. We mogen zelfs in deze abnormale droomwereld toch “normaal” doen door 
onze deur af te sluiten. Dit zijn slechts voorbeelden en geen nieuwe richtlijnen voor juist gedrag. 
Maar zie je dat liefdevol handelen ook krachtig en actief kan zijn en niet noodzakelijk incasserend en 
passief? Dit brengt ons weer terug bij de vraag waar we mee begonnen: wat kan ik doen om een 
gelukkig, liefdevol en betrokken mens te worden? 

Vanuit ons kleine zelf denken we dat deze aanpak neerkomt op ons passief overgeven aan de grillen 
van een ander. Maar door ons open te stellen voor de liefde komt er ruimte voor een wijsheid die 
van een andere orde is dan die van het ego. Ook nu kan het gebeuren dat je een ander tegenspreekt 
of dat je op een andere manier verkiest te handelen die de ander niet leuk vindt. Maar je intentie is 
nu totaal anders 

Als we heel eerlijk onze motieven om op zoek te gaan naar zoiets als zelfrealisatie onderzoeken dan 
blijkt dat, voorzichtig uitgedrukt, ons eigen geluk toch wat op de voorgrond te staan. Het voelt niet 
erg sociaal wenselijk om dit zo vast te stellen. Het is natuurlijk ook weer niet zo zwart-wit dat we niks 
geven om het geluk van een ander. Zeker als het familie, vrienden of bekenden betreft voelen we wel 
degelijk mee met hun problemen en doen we ook moeite om hen te helpen. Ook als ons blikveld wat 
groter wordt kunnen we geraakt worden als we zien dat aan de andere kant van de aardbol 
duizenden mensen slachtoffer zijn geworden van natuurgeweld. We trekken de portemonnee en 
maken een paar tientjes over. Toen ik nog lid was van een kerkgemeente riep de voorganger ons op 
om een tiende van ons inkomen aan de kerk over te maken. Dit bood me een kans om besef te 
krijgen van de waarde die ik toekende aan geld. Ik gaf weliswaar mijn deel maar dit voelde als offeren 
en als verlies.  

De Cursus geeft ons niet de opdracht om vanuit ons geloof in afgescheidenheid toch net te doen of 
we liefdevol zijn door bijvoorbeeld geld aan de armen te geven.  Ze is veel meer gericht op het 
corrigeren van ons geloof in de echtheid van ons lichaam met al zijn vermeende beperkingen. Het 
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helpt niet om mensen tegen hun zin in te verplichten om geld te geven zonder aandacht te geven aan 
de onderliggende angst. Waar komt dat idee van tekort vandaan? Wat laat dit je zien? Het echte 
punt van aandacht ligt altijd in onze denkgeest. Waar gaan we van uit? Wat geloven we? Als we 
geloven dat we afgescheiden wezentjes zijn dan gaat dat, zoals we gezien hebben, gepaard met een 
onbewust gevoel van angst. We geloven dan in gescheiden belangen; mijn belang versus jouw 
belang. Onze oer-vergissing is dat we menen dat we de eenheid iets ontfutseld hebben toen we 
gingen geloven in de afscheiding. We geloven nu dat we onze schat dienen te beschermen. In de 
eerste plaats tegen God die boos is vanwege onze diefstal en ons het liefste weer wil inlijven in zijn 
alles vernietigende eenheid.  

Probeer te vermijden dat je dit lacherig wegwuift als raar theorietje of dat je het juist klakkeloos 
gelooft. Probeer er gevoel bij te krijgen door je af te stemmen met je innerlijke antenne. Voel die 
angst en kramp als je je voorstelt dat je gevoel voor afgescheidenheid, van een zelf te zijn, op het 
spel dreigt te staan. Wij denken dat het eng is om als het ware leeg te lopen in de eenheid, in dat 
onvoorstelbare niets. Maar zo is het dan ook niet. Als je het zo omschrijft dan kijk je vanuit je geloof 
in afgescheidenheid, vanuit je ego. Je innerlijke Stem, de Heilige Geest, zal je laten zien dat het 
stoppen met verdedigen van je denkbare grenzen precies het tegenovergestelde tot gevolg zal 
hebben. Je angst neemt juist af en je krijgt besef van veiligheid in ultieme verbondenheid. Grenzeloze 
verbondenheid met anderen komt in onze niveau II werkelijkheid dichtbij het herstel van ons besef 
van het mysterie van Gods schepping. We zijn één met onze Vader en toch zijn we zijn kinderen en 
hebben we broeders.  

Liefdevol handelen is nooit gebaseerd op voorschriften en dogma’s. Ze komt voort uit de liefde die je 
bent. Vanuit ons huidige perspectief denken we wel eens dat we eerst van onszelf moeten leren 
houden en zorgen dat we zelf de zaakjes op orde hebben. Vervolgens kunnen we dan vanuit onze 
rijkdom eens gaan nadenken over het helpen van anderen. Maar dit geloof in “eerst ik en dan de 
rest” doet geen recht aan die wonderlijke eenheid. Misschien druk ik het nu wat sterk uit, maar onze 
vermeende ellende is juist begonnen met precies die woorden: ik eerst. Er is geen ik. Het heerlijke en 
wonderlijke van de weg van Jezus is dat hij ons er op wijst dat we weer besef kunnen krijgen van wie 
we zijn, juist als we de diepe bereidheid hebben om de liefde weer te laten stromen. En stromen is 
wat anders dan eerst verzamelen in een grote emmer, in ons zelf. Stromen en uitbreiden is de 
eigenschap van liefde. Het is de intrinsieke kwaliteit van liefde. Het is dat heerlijke mysterie van 
eenheid. Dat wat geen eigenschappen kan hebben, eenheid, blijkt zich toch scheppend uit te willen 
breiden. Pas door ons in te pluggen in onze ware identiteit, in de liefde die we zijn, en deze te laten 
stromen, begint het besef van onze Goddelijke natuur weer naar boven te komen.  

Deze stromende liefde zal zich zelfs in onze niveau II droom willen uitdrukken. De vorm die ze daarbij 
kiest valt niet te voorspellen maar als ze geïnspireerd is door liefde dan zal het ongetwijfeld aan alle 
betrokkenen ten goede komen. Wij hoeven niet te gaan puzzelen óf en hoeveel geld we moeten 
geven aan een broeder die in de droom tekort lijkt te komen. Als liefde je vraagt om te geven en als 
angst je hierin remt dan breng je deze naar de liefde om genezen te worden. Wij hoeven ons totaal 
niet druk te maken over de vorm die via ons lichaam als communicatiemiddel zichtbaar wordt in de 
droom. Liefde maakt zich geen zorgen over zaken als “de illusie echt maken”. Alleen een verdwaasd 
ego is bang voor de echtheid van illusies. Liefde geeft zich zelf binnenste buiten omdat ze weet dat in 
dit geven de gever leert dat hij zelf die liefde is. ECIW zegt het zo mooi: 

“Geven en ontvangen zijn in waarheid één <Wb 108>.” 

De “manier” om je te herinneren wat jouw ware Goddelijke identiteit is bestaat uit het vergeven van 
je geloof in tweeheid, je verslaving aan oordelen naar de liefde te brengen zodat deze weer kan gaan 
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stromen. Er zal nooit sprake zijn van jouw geluk, alleen van ons geluk in verbondenheid. Je kunt 
niemand uit deze wereld achterlaten door jouw schuld op hem te blijven projecteren. Het zien van 
vermeende schuld in een denkbeeldig van jou afgescheiden Broeder is het herhalen van de 
oerzonde. Niet zonde in de morele zin van schuld, maar in de zin van uiterst onhandig omdat je jezelf 
nu in de hel zult wanen. Dit brengt me bij het begrip “Heilige relatie”.  
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De rol van relaties bij onze studie van ECIW 
 

Ik heb in de inleiding kort iets gezegd over mijn levensbeschouwelijke zoektocht. Een zoektocht 
veronderstelt dat je iets kwijt bent en dat je weet wát dat dan precies is. Zo precies wist ik dat echter 
toen niet en nu nog steeds niet. Toch is er is sprake van een soort algemeen gevoel van onbehagen. 
Hoewel ik kan genieten van alle dingen die ons droomleven leuk maken is er altijd dat besef geweest 
dat carrière, geld, macht, genot enzovoorts aangenaam zijn, maar niet meer dan dat. Aanvankelijk 
dacht ik dat Zelfrealisatie een soort onthechte en extatische toestand was, het ultieme genot. 
Mogelijk is iedere spirituele zoeker aanvankelijk zelfgericht. We kunnen de verpakking van dat wat 
we zoeken wat minder platvloers laten klinken dan wat ik zojuist schreef. We kunnen spreken over 
zelfontplooiing, de waarheid ontdekken, een liefdevol leven leiden enzovoorts. Bij al deze 
formuleringen staat echter toch, zeker aanvankelijk, ons eigen geluk centraal. Degene die kiest voor 
een leven als kluizenaar doet dat omdat hij of zij daar gelukkiger van meent te worden. De 
klimaatactivist denkt gelukkig te worden door een succesvolle actie tegen vervuilers te voeren. En wij 
willen innerlijk geluk, vrede en liefde ervaren. Is dit minderwaardig of verwerpelijk? Nee, dat niet. 
Het is het resultaat van ons geloof in afgescheidenheid. We hebben ons zelf tot onthecht centrum 
van de wereld verklaard dus dan is het niet zo gek als we geloven dat het geluk van dit wezentje nu 
het aller belangrijkst is.  

Deze zelfgerichtheid meende ik te ontlopen toen ik besloot Christen te worden. In het Christelijk 
geloof staat immers de naastenliefde centraal. Natuurlijk was ook deze drijfveer verontreinigd met 
zelfgerichte motieven. Ik dacht immers zelf gelukkiger te kunnen worden door lief te doen voor 
anderen. Maar ook dit is oké en misschien een teken dat er een dieper inzicht begint door te dringen 
in een verdwaasde denkgeest. Vermoedelijk moest het zo zijn dat ik in mijn klassiek Christelijke 
periode moest ontdekken dat lief doen om gelukkig te worden niet de weg is. ECIW leerde me dat ik 
als doenertje degene ben die het licht en de liefde in mij blokkeren. Mijn geloof in afgescheidenheid 
heeft de ramen naar de hemel gesloten en nu zit ik in het donker.  

Toch biedt Jezus ons in ECIW opnieuw de weg van de naastenliefde aan. Deze keer niet de duale 
versie van naastenliefde waarbij ik, als afgescheiden zelf, me inspan om het goede te doen, zelfs als 
ik eigenlijk meen dat die ander dat helemaal niet verdient. ECIW biedt ons de non-duale variant van 
naastenliefde. Jezus toont me allereerst dat ik ervoor gekozen heb om me een afgescheiden zelf te 
voelen doordat ik  me wilde afzetten tegen de eenheid die ik eigenlijk ben. Ik zet me af tegen de 
Vader en tegen mijn Broeders want zo voel ik me een echt zelf. Er is sprake van onbewuste haat 
richting God en mijn naasten. Eveneens geloven we onbewust dat God en onze naasten iets van ons 
terug willen hebben. Ze willen iets terugpakken van ons en vormen een bedreiging. We hebben een 
diep wantrouwen binnengelaten in onze denkgeest. We hebben een hekje geplaatst in de eenheid en 
alles wat zich binnen dit hekwerk bevindt is van ons en dat willen we behouden en desnoods 
verdedigen. We staan glimlachend en vriendelijk te praten met de buren maar willen toch een 
gepaste afstand bewaren. ECIW noemt dit heel toepasselijk “de speciale haat relatie”. Hierin tonen 
we een onschuldig gelaat maar vermoeden steeds schuld en kwade intenties bij die ander.  

Dat krachtige woord “haat” laat zien hoe enorm diep ons geloof in afgescheidenheid is. We vrezen 
niet dat die ander ons een klein beetje te na zou kunnen komen. Nee, we zien in hem een 
regelrechte moordenaar. Dit is ook weer zoiets waar we soms even over nadenken om het dan als 
overspannen beeldspraak terzijde te schuiven. Maar ook nu weer is daar de uitnodiging om enig 



 

34 
 

gevoel te krijgen van deze diepe haat in onszelf. Dat fundamentele wantrouwen dat we zelfs jegens 
onze partner of naasten diep van binnen koesteren. Er lijkt altijd sprake van een onoverbrugbare 
kloof tussen een ander en mij. We laten nooit het achterste van onze tong zien want dan zou hun 
haat wel eens kunnen opvlammen en ons verteren.  

Ik noemde het lief doen in de Christelijke gemeente waar ik jaren naar toe ging. Dat lijkt hypocriet 
maar in onze relaties doen we niet anders. We willen aardig gevonden worden, waardering krijgen, 
gezelschap en aandacht krijgen van anderen. Deze ruilhandel in liefde noemt ECIW “de speciale 
liefdesrelatie”. Dat klinkt veel prettiger dan een speciale haatrelatie maar het is slechts de andere 
kant van dezelfde duale medaille. We denken dat anderen ons liefde kunnen geven en dat we dat 
nodig hebben. Deze afhankelijkheid van de waardering van anderen maakt ons angstig. Het lijkt ons 
vreselijk als anderen zich bedenken en ons plotseling beschuldigen of afwijzen. Ons ergste 
doemscenario is dat we helemaal alleen en berooid achter blijven; zonder spullen, onderdak en 
mensen die om ons geven. We gruwen van onze eigen afhankelijkheid van anderen en zijn constant 
alert op tekenen die erop kunnen wijzen dat we in ongenade beginnen te vallen. Straks geeft mijn 
partner nog zijn liefde aan een andere vrouw. Misschien ben ik niet meer aantrekkelijk genoeg voor 
hem. Soms kiezen we vanuit deze angst de houding die ik eerder beschreef waarbij we ons pantseren 
en terugtrekken in een ivoren toren. We verklaren alles wat we zien tot illusie en anderen tot 
projectie van onszelf. En daar zitten we dan, eenzaam en verlaten en zogenaamd onkwetsbaar.  

ECIW legt uit hoe we onze speciale haat- en liefdesrelaties kunnen gaan transformeren naar een 
heilige relatie. De weg hiernaartoe is ons bekend: via vergeving. Maar wat houdt het vergeven van de 
speciale relaties dan in? En, jawel daar is hij weer: hoe kunnen we dat doen? Het zal niet als een 
verrassing komen als ik herhaal dat we als doenertje niet in staat zijn om werkelijk lief te hebben. In 
onze duale schijnwerkelijkheid mogen we dromen over een sprookjes huwelijk maar het zal niet 
meer blijken dan dat, een sprookje.  

We kunnen een heilige relatie zien als een geheelde relatie. Een geheelde relatie is wat anders dan 
de situatie waarin twee mensen menen dat ze het redelijk met elkaar getroffen hebben omdat ze 
een beetje dezelfde belangstellingen hebben en niet te vaak ruzie maken. Het helen van een relatie is 
het gaan doorzien dat er nooit sprake is van “twee”. Het gaat in een heilige relatie nooit over twee 
eenlingen die elkaar wel zien zitten.  

 
De uitnodiging aan ieder van ons in elk contact met een ander is,  om via die innerlijke antenne op te 
merken wat er van binnen gebeurt. Bespeur je iets van angst? Of is daar irritatie, jaloezie, claimend 
gedrag, ongeduld, afhankelijkheid? Al deze gevoelens en emoties zijn signalen dat we geloven in 
tweeheid. We zien het lichaam van een ander en concluderen dat er twee zijn, jij en ik. Bij het 
waarnemen van een ander nemen wij de waarheid van het anders-zijn van die ander voor waar aan. 
Lees deze zin svp nog maar een paar keer. Door boos te zijn op die ander of bang te zijn voor hem 
kunnen we de illusie van tweeheid nog verder versterken. Als we dat zo doen kunnen we direct 
voelen wat dit doet met ons gevoel voor afgescheidenheid. Voel je het? Weet je diep van binnen wat 
ik bedoel?  

Bij het spreken over relaties kunnen we denken aan partnerrelaties en het is inderdaad een fraaie 
oefensituatie om jarenlang met dezelfde persoon onder één dak te wonen. Maar het gaat bij relaties 
over veel meer dan dat. In eerste instantie kunnen we het breder trekken en zien dat het van 
toepassing is op iedereen die we tegenkomen. In het korte ogenblik dat je een vreemdeling aankijkt 
is daar die relatie. Hoe zie je hem? Zie je een vreemde, een lichaam? Of zie je de liefde verpakt in de 
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vorm van een lichaam? ECIW zegt het zo poëtisch: zie je in je Broeder het gelaat van Christus? <Txt 
20: IV, 5> 

“Maar degenen die weten dat ze allemaal hetzelfde zijn hebben geen verlossing nodig. En ieder vindt 
zijn verlosser wanneer hij gereed is naar het gelaat van Christus te kijken, en Hem zonder zonde te 
zien.” 

Zodra we opmerken dat we geloven in de afgescheidenheid van onszelf met de ander die we zien, is 
er de uitnodiging om onze illusie te vergeven. Vanuit ons kleine zelf is dat niet op te brengen. Het zelf 
is immers gebaat met het koesteren van verschillen. Het zien van vreemdelingen die gevreesd of 
gepaaid moeten worden is zijn corebusiness. Het helpt om deze weerstand tegen openheid jegens 
anderen te doorvoelen. Ik, als klein zelf, kan mijn angst niet zomaar loslaten. Ik als klein zelf kan mijn 
boosheid niet zomaar laten varen. We hebben een grotere Kracht nodig. De kracht van liefde Zelf. 
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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. 
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Leven vanuit de wonderstaat 
 

Er is iets vreemds aan de hand met het ervaren van vergeving. ECIW spreekt van de wonderstaat <Txt 
I, 43>: 

“Wonderen ontstaan uit een wonderstaat van de denkgeest, of een staat van wonderbereidheid.” 

We herkennen wat er op dat moment plaatsvindt als iets heel wezenlijks en authentieks maar 
kunnen vervolgens niet goed onder woorden brengen wat het nu precies is. We zijn, anders gezegd, 
tegen de grens van ons verstand aangelopen en raken nu aan dat onbenoembare mysterie van Zijn. 
We weten nu dat het verminderen of tijdelijk verdwijnen van het geloof in afgescheidenheid 
ogenblikkelijk resulteert in de ervaring van vrede en geluk. Het conflict waarin we dachten gevangen 
te zijn blijkt werkelijk niets meer te zijn dan dit geloof in afgescheidenheid dat door liefde simpelweg 
opgelost kan worden. Jezus gebruikt in de Cursus de beeldspraak van een grote en donkere wolk. 
Deze lijkt heel wat maar is bij nadere beschouwing nog niet in staat om het lichtste veertje te dragen 
<Txt 18: IX,6>. 

“Deze schijnzware barrière, deze kunstmatige bodem die wel een rots lijkt, is als een laaghangende 
donkere wolkenbank die een massieve muur lijkt te vormen voor de zon. Haar ondoordringbare 
voorkomen is een en al illusie. Ze wijkt zachtjes voor de bergtoppen die erbovenuit rijzen, en heeft niet 
de minste macht iemand tegen te houden die de wil heeft erbovenuit te klimmen en de zon te zien. Ze 
is niet sterk genoeg om een speld te stoppen in zijn val, of om een veertje te dragen. Er kan niets op 
rusten, want het is slechts een illusie van een fundament.  Probeer haar maar eens aan te raken en ze 
verdwijnt; poog haar te grijpen, en je handen houden niets vast.” 

Gewoonlijk komt na die fijne ervaring van de wonderstaat weer een nieuwe leersituatie op ons pad 
waarbij we weer koppie onder gaan in de illusie. We hebben geproefd hoe het is om onze verslaving 
aan tweeheid een moment los te laten zodat de lucht even opklaarde. Misschien weten we nu dat 
we bij een kleine irritatie de mogelijkheid hebben om ons te openen voor vergeving maar we geloven 
nog steeds dat er echt grote problemen zijn waarbij het allemaal niet zo gemakkelijk gaat. Wat als je 
te horen krijgt dat je ontslagen word? Of als je een slechte diagnose te horen krijgt van de oncoloog? 
Dat is toch zeker van een andere orde?  

ECIW windt er geen doekjes om. Reeds in het begin van het Tekstboek beweert Jezus dat er geen 
rangorde bestaat in wonderen <Txt: I, 1>:  

“Wonderen kennen geen rangorde naar moeilijkheid. Het ene is niet ‘moeilijker’ of ‘groter’ dan het 
andere. Ze zijn allemaal gelijk. Alle uitingen van liefde zijn maximaal.” 

Wij denken in onze droom dat er kleine, grote en onoverkomelijke en zeer uiteenlopende problemen 
bestaan. Jezus voert het terug tot ogenschijnlijk verschillende variaties op hetzelfde thema: wij als 
Zoon van God geloven in heel veel droombeelden maar hebben steeds dezelfde verborgen agenda: 
de illusie van dualiteit écht maken voor onszelf. Alleen vinden wij bepaalde vervelende 
gebeurtenissen zwaarwegender dan andere. Ik stap bijvoorbeeld makkelijker heen over een lichte 
irritatie jegens mijn partner dan over de kwaadheid op die inbreker die mijn huis heeft leeggehaald. 
En dan heb ik het nog niet eens over droomproblemen die direct te maken hebben met het 
voortbestaan van mijn fysieke droomlichaam. Moord vinden we erger dan inbraak.  

Toch is de oplossing van de illusie steeds hetzelfde. We mogen ons geloof in schuld en 
slachtofferschap naar het licht brengen. Het helpt als we via de metafysica inzicht hebben gekregen 
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in de manier waarop- en de reden waartoe we problemen projecteren. Dit inzicht op zich is echter als 
regel niet genoeg en als een medestudent ons probeert te helpen door slechts uit te leggen wat er op 
metafysisch niveau aan de hand is, dan helpt dit ons maar deels. Ik merk dat het steeds mijn gebrek 
aan vertrouwen in liefde is die me vasthoudt in mijn geloof in de ellende. Het helpt me dan om een 
fijne en positieve tekst uit ECIW te herhalen als een soort krachtvoer voor mijn kleine vertrouwen. De 
laatste Werkboekles vind ik hierbij bijzonder behulpzaam <WB 361-365> 

“Dit heilig ogenblik wil ik U geven. Neemt U het in handen. Want U wil ik volgen, in de zekerheid dat 
Uw leiding mij vrede geeft.” 

Vooral die laatste zin: in de zekerheid dat Uw leiding me vrede geeft. Ik vind het fijn om deze zin 
zachtjes te herhalen en diep tot me door te laten dringen. In mijn beginjaren met de Cursus wees ik 
deze “werkwijze” af als angstige affirmatie. Nu onderken ik mijn angst maar zie ik het herhalen van 
een mooie tekst als krachtige hulp om me naar het licht uit te strekken en me te openen voor de 
genezing van de denkgeest.  

Het ervaren van de wonderstaat is niet hetzelfde als volledige Zelfrealisatie of spirituele verlichting. 
Maar vergeven leidt wel degelijk tot een lichter worden van de last die we ervaren van de droom. 
ECIW spreekt over gelukkige leerlingen studenten die een gelukkige droom mogen leven. <Txt 14: 
II,1> 

“De Heilige Geest heeft een gelukkige leerling nodig, in wie Zijn opdracht tot een gelukkig eind kan 
worden gebracht.” 

Ik merk dat het mogelijk is om te beseffen dat de droom niet echt is maar toch het ongeduld dat ik in 
mijn jonge jaren als spiritueel zoeker ervoer los te laten. Mijn vertrouwen in een goede uitkomst is 
gegroeid. ECIW stelt het ook zo mooi:<Txt 2: III, 3> 

“Dit laat geestelijke visie uiteindelijk opnieuw ontwaken en tegelijk de investering in de fysieke blik 
afnemen. Het afwisselend investeren in de twee waarnemingsniveaus wordt doorgaans als een 
conflict ervaren, wat zeer acuut kan worden. Maar de uitkomst is zo zeker als God.” 

Dit is voor mij het heerlijke van ECIW. Ik leer dat ik als doenertje niks hoef te bereiken en niks kan 
bereiken. Toch voel ik me niet langer een gefrustreerd doenertje. Er zijn vlagen licht binnengekomen 
in mijn droom en deze hebben mij vertrouwen, rust en mildheid geleerd. Ik word stil in de 
verwondering van deze weg van non-duale naastenliefde. Er zit niks van eigen  verdienste in, 
halleluja. Er komt een liedje naar boven uit mijn kerkelijke periode: 

Trots en twijfel wijken door de kracht van Uw Liefde. 

Geen trots doenertje maar ook geen wanhopend doenertje. In plaats hiervan volg ik de weg waarop 
niets valt te doen als een gelukkige leerling. Hier ben ik dankbaar voor.  
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Vragen en antwoorden 
 

Er zijn op internet genoeg sites te vinden met daarop antwoorden op de meest gestelde vragen over 
ECIW maar toch wil ik een aantal kwesties nogmaals aandacht geven. In de vorige hoofdstukken heb 
ik geprobeerd duidelijk te maken dat het niet mogelijk is om vanuit ons beperkte droom-perspectief 
de juiste vragen te stellen of om te bepalen wat we zelf kunnen doen. Zowel ons 
voorstellingsvermogen, ons verstand en de woorden die we hanteren om ons uit te drukken zijn 
beperkt tot ons droomniveau van tijd en ruimte. De minst slechte benadering was om vast te stellen 
hoe we de illusie échter dreigen te maken (door ons spel van beschuldigen en oordelen) en wat we 
dan tenminste kunnen “doen” om niet van kwaad tot erger te geraken (vergeven).  

Vanuit ons droomperspectief hebben we nauwelijks besef van het beperkte bereik van ons verstand. 
Ik noem dit “onze blinde vlek”. We menen dan dat we een heel redelijke vraag stellen en hebben niet 
in de gaten dat in die vraag allerlei aannames verborgen zitten. De belangrijkste vraag van dit werkje: 
“wat kan k doen” is hier een voorbeeld van. Deze vraag veronderstelt een echte “ik” (een zelf) die 
ook nog iets zou kunnen doen op droomniveau om te komen tot ontwaken. Dit terwijl ontwaken of 
zelfrealisatie een mysterieus gebeuren is waarbij doorzien wordt dat er geen afgescheidenheid 
bestaat. Een slimme student van de non-duale visie zou hierop direct de vraag kunnen stellen wie dit 
inzicht dan deelachtig zou kunnen worden. Een terechte vraag die niet te beantwoorden is maar 
waar wel glimlachend bij stilgestaan kan worden door “iemand” die dat nostalgische lied al weer wat 
beter hoort.  

Maar nu dus toch ook hier aandacht voor vragen en antwoorden. Een betere titel zou in feite zijn: 
“vragen en blokkerende antwoorden”. Dit is namelijk vaak het punt. Ik wil proberen te laten zien hoe 
een ogenschijnlijk zeer correct non-duaal antwoord onze illusie van afgescheidenheid toch kan 
aanwakkeren. Het is niet mijn bedoeling om te vervallen in intellectuele haarkloverij. Het is wel mijn 
intentie om uit te nodigen tot toenemende fijngevoeligheid voor wat een bepaald geloof of bijgeloof 
met ons kan doen. Het is de kunst om stil te zijn en de subtiele innerlijke gevoelsbewegingen op te 
merken als we geloof hechten aan bepaalde denkbeelden. Ervaren we een toename van vrede en 
innerlijk geluk of nemen matheid en onverschilligheid de overhand? Gaan we bruisen van 
levensvreugde of vliegen eenzaamheid en zinloosheid ons naar de keel?  

Aan onze ware identiteit zal dit alles niets afdoen of bijdragen. Die is eeuwig, onveranderlijk en 
liefdevol. Maar op onze weg van angstdroom naar gelukkige droom is deze fijngevoeligheid 
behulpzaam. Dit kan ons voorsorteren voor dat laatste besef van volmaaktheid. Dat moment waarop 
paradoxaal gezien wordt dat er helemaal niets gedaan hoefde te worden omdat er in werkelijkheid 
nooit iets verkeerd was gegaan. In ECIW staat het als volgt: <Txt 26 V (5)> 

“Alleen in het verleden - een oeroud verleden, te kortstondig om een wereld te maken als antwoord 
op de schepping - leek deze wereld te verrijzen. Zo heel, heel lang geleden, en voor zo’n nietig korte 
tijdsspanne, dat niet één noot in het lied van de Hemel werd gemist. “ 
  



 

41 
 

Vraag 1: Is het de bedoeling van ECIW dat we de wereld die we zien niet langer serieus 
nemen?  
 
Toelichting: ECIW leert ons dat de wereld een illusie is. Als dit zo is dan lijkt het niet serieus nemen 
van de wereld een passend advies voor ons als verdwaasde dromers.  

Overwegingen:  

Eerder gaf ik aan wat er kan gebeuren als we de wereld die we zien simpelweg afdoen als een illusie. 
We hebben dan niet in de gaten dat we als het ware slechts de helft van de illusie ontkennen, 
namelijk alleen dat wat we waarnemen, zogenaamd buiten onszelf. Het kleine zelf dat zo driftig zit te 
ontkennen blijft hierbij buiten schot. We gaan ervan uit dat ik, als ontkenner van de wereld, het 
allemaal begrijpt als ik verklaar dat alles slechts een droom is. Zie je de blinde vlek in dit gebeuren? 
We verklaren de droom als iets dat niet bestaat maar blijven geloven in een afgescheiden zelf dat 
afstand kan nemen van deze droom en daar een beetje lacherig naar kan gaan zitten kijken.  

Maar onze ware identiteit, de Zoon van God, is geen klein zelf dat zelfgenoegzaam en afstandelijk 
kan kijken naar de wereld alsof dit een film is. Op zich is het prima als we, ook vanuit ons kleine zelf, 
beseffen dat alles wat we zo écht vinden en kunnen zien, horen en voelen niet meer is dan een 
projectie. Het inzicht is hiermee echter nog niet compleet. Studenten kunnen menen het allemaal 
wel te snappen als ze verstandelijk instemmen met het droomkarakter van de wereld. Ze roepen snel 
dingen als “het is toch maar een droom” of “er zijn geen anderen”. Er is echter nog steeds een 
rotsvast geloof in de echtheid van het eigen lichaam in de meest ruime zin van het woord: een 
begrensde entiteit in tijd en ruimte die het nu allemaal helemaal doorheeft. Het is echter een vorm 
van beperkt en verstandelijk begrip.  

Is dit nu zo erg? Niets is erg, maar als we geloven dat dit verlichting of realisatie is dan foppen we 
onszelf. De levenshouding die hiervan het gevolg is komt ook helemaal niet zo warm en liefdevol 
over op mensen die zogenaamd nog niet zo ver zijn. Gemakkelijk ontstaat er een soort gevoel van 
superioriteit die zich uit in weinig empathische spitsvondigheid. Een verstandelijk-verlichte zou me 
nu verwijten dat het mijn ego is die dit alles zo ervaart. Dat zou zich nu bedreigd voelen en hen 
daarom beschuldigen. Het is echter geen beschuldiging en ik zie het ook als een valkuil voor mezelf.  

Hoe kunnen we gevoel krijgen voor deze vreemde ontsporing van de non-duale visie? Het helpt om 
te kijken wat je motieven zijn. Wil je graag onkwetsbaar zijn? De ongenaakbare toeschouwer die 
boven alle ellende van de wereld kan zweven? Merk op dat dit niks te maken heeft met stromende 
liefde. Verstandelijke “verlichting” heeft te maken met jezelf proberen terug te trekken uit een enge 
droom. Maar die “jezelf” is de hoofrolspeler van de droom en door deze in een ivoren toren te 
plaatsen blokkeer je de ware genezing en verlossing.  

Maar leert ECIW dan niet dat God niks af zou weten van de wereld en dat dit dus ook voor ons een 
prima houding is?  Kijk heel goed wat hier gebeurt. Zoals je jezelf in een ivoren toren hebt gezet 
probeer je nu ook met God te doen. Als we over God denken als een apart wezen dat al dan niet iets 
weet van de droomwereld dan bevestigen we slechts ons eigen geloof in dualiteit. God hoeft nergens 
tegen beschermd te worden, zelfs niet tegen illusies.   

De vraag of God weet heeft van de wereld is geen echte vraag maar een verkapte stelling. We 
beweren namelijk dat er een aparte Godheid is en een aparte droomwereld en zoeken dan naar een 
relatie tussen die twee. Het is een totale niveau II manier van denken. Vanuit de mysterieuze eenheid 
met God is het de Zoon die droomt van afgescheidenheid. Vergelijk het eens met onze nachtelijke 
dromen. Zijn deze, gezien vanuit onze niveau II werkelijkheid, nu echt of niet? Het antwoord is ja én 
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nee. Is de wereld die we zien met onze ogen echt? Ja, voor ons nu wel, maar nee, niet in absolute zin. 
Het past ons om te zien dat ons verstand tekort schiet wanneer we willen praten over de niveau I 
werkelijkheid.  Geen enkel concept of etiketje dat wij bedenken is van toepassing op het grenzeloze 
mysterie van God en Zijn schepping.  

Belangrijker is wat ons geloof in een afstandelijke God met ons doet. Als we Hem als ons voorbeeld 
zien en daarmee ook streven naar afstandelijkheid dan blijven we het spel van tweeheid spelen. 
Afstandelijkheid en onthechtheid bestaan niet in Gods schepping.  
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Vraag 2: Zijn andere mensen niet meer dan mijn projectie? 
 

Toelichting: ECIW leert dat de wereld die we menen te zien slechts mijn projectie is. Deze wereld lijkt 
bevolkt door zo’n 7 miljard aparte mensjes. Het kan dus als we zo redeneren haast niet anders dan 
dat ik die andere mensen bedacht hebt, ze zijn dus niet echt.  

Overwegingen: Ook bij het nadenken over deze kwestie moeten we opletten dat we niet in de valkuil 
van niveauverwarring trappen. Gezien vanuit niveau I klopt het dat we wereld en al haar inwoners 
een projectie zijn. Het is ook juist dat onze ware identiteit die van de Zoon van God is, een term die 
ook thuishoort op dit niveau I. Maar als wij vanuit ons niveau II dingen gaan zeggen als: “jij bent mijn 
projectie” dan is onze blinde vlek dat wij dit zeggen vanuit geloof in ons kleine zelf. Hiermee zetten 
we de boel flink op z’n kop. “Jij” bent namelijk niet de projectie van mijn kleine zelf. Als we dat 
geloven dan zit er een verkapt geloof in dualiteit in verborgen. Onbewust geloof ik dan dat ik als 
afgescheiden wezentje een ander afgescheiden wezentje (jij) projecteer. Sterker nog, ik kan menen 
dat ik als klein zelf de hele wereld projecteer. Je versterkt hiermee dus je geloof in tweeheid. Je hebt 
jezelf losgekoppeld van dat wat je ziet en de vruchten die je hiermee zult plukken zijn die van 
afstandelijkheid, superioriteit, passiviteit en onverschilligheid.  

Hoe het dan wél precies zit laat zich minder makkelijk uitleggen met behulp van mijn beperkte 
verstand en met woorden en concepten die allemaal thuis horen op dat niveau II. Gelukkig blijkt ook 
hier vergeven de sleutel te zijn. Voel wederom wat het met je doet als je de ander als projectie van 
jezelf ziet. Voel je de denkbeeldige kloof eerder toenemen dan afnemen? Voel je de vervreemding? 
Breng dan dit geloof naar de Heilige Geest: 

“Lieve Heer, ik merk dat ik door anderen als projectie van mezelf te zien juist een afstand tussen ons 
ervaar. Dit wil ik niet. Help me om me juist verbonden te voelen met mijn broeders en zusters. Laat ik 
zwijgen zodat de liefde de denkbeeldige ruimte tussen ons kan vullen. Ik dank u dat in deze stilte ik 
besef krijg van die wonderbaarlijke verbondenheid. Ik dank u dat wat ik met mijn verstand niet kan 
bevatten, voelbaar is in het diepst van mijn wezen. Wat een mysterie dat ik in de verbinding met die 
ander onze eenheid mag ervaren. Wij zijn één, doch ik ben nooit alleen.”  
 
Eerder (zie: De onbegrijpelijke werkelijkheid (niveau-I)) schreef ik over dit mysterie: Er wordt in ECIW 
in meervoud gesproken over “Zonen” maar toch is er maar één Zoon. Zonder dat we het zelf weten 
zijn we in onze droom schuldeloos arrogant. We menen dat we alles kunnen bespreken en dat we, 
met het blauwe boek in de hand, precies kunnen uitleggen hoe de werkelijkheid in elkaar steekt. Ooit 
hoorde ik een mooie uitspraak over dit fenomeen.  

 
“De werkelijkheid is geen puzzel die opgelost kan worden maar een mysterie dat geleefd mag 
worden”.  
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Vraag 3: Maak ik de illusie écht als ik anderen probeer te helpen? 
 
Toelichting: Deze kwestie kwam al eerder aan de orde maar is belangrijk genoeg om 
nogmaals te noemen.  
 
Overwegingen: Het is weer behulpzaam om bedacht te zijn op het fenomeen 
niveauverwarring. Gewoonlijk denken en praten we dus zonder dat we in de gaten hebben 
dat we ons beperkte niveau-II verstand op de troon gezet hebben. Ons kleine zelf is dan het 
“ik” dat aan het woord is. Dit zelf gelooft in afscheiding, in kwetsbaarheid, ellende en ziekte. 
Als we nu bang worden van het leed dat we menen te zien en op onze eigen en beperkte 
manier zogenaamd afgescheiden en hulpeloze medemensen willen gaan helpen dan maken 
we hiermee inderdaad onze droom alleen maar echter voor onszelf. We geloven dan 
namelijk dat anderen écht in nood kunnen zijn. Het kan niet anders dan dat we dan hetzelfde 
mogelijk houden voor onszelf. We geloven dan dus in de dualiteit.  
 
Wat moeten we dan? Een bekende en gerenommeerde cursusleraar, Ken Wapnick, schat het 
“gevaar” van het echt maken van de illusie zo hoog in dat hij adviseert om uiterst 
terughoudend te zijn. “Hoed u voor de weldoeners” is zijn waarschuwing. Toch moeten we 
dit niet als nieuw dogma gaan koesteren. ECIW geeft immers nooit gedragsregels maar 
nodigt ons uit om onze motieven te onderzoeken. Wie is onze raadgever? Handelen we 
vanuit geloof in afgescheidenheid (vanuit ons ego) of handelen we geïnspireerd door de 
Stem van de Heilige Geest? Als wij namelijk een broeder in droomnood zien en ons in stilte 
keren naar de Heilige Geest dan kan deze ons zonder enig probleem vragen om de liefde 
voor die ander uit te drukken in de vorm. Als iemand dreigt te verdrinken dan werpen we 
zonder aarzeling een reddingsboei toe, ook al kan de Zoon van God niet sterven. Ken 
Wapnick is daar gelukkig ook heel helder in als hij adviseert om toch vooral “normaal” te 
blijven doen.  
 
Ik vrees dat de ongetwijfeld goedbedoelde waarschuwing van deze leraar zijn doel in 
cursusland voorbij geschoten is door onze neiging om zijn woorden te verheffen tot 
richtlijnen voor gedrag. Hij zag zelf ook dat gevaar toen hij zei dat je beter geen 
cursusstudent kunt vragen om je te helpen als je ziek bent. Je zou dan namelijk makkelijk een 
koud en afstandelijk antwoord kunnen krijgen. Ik vind de kwestie te pijnlijk om hierover te 
lachen. Als we pijn en ziekte serieus nemen zouden we toch juist een medestudent moeten 
bellen? Iemand die ons vanuit liefde en vanuit contact met de Heilige Geest precies kan 
geven wat we nodig hebben. Of dat nu een passend woord of een daad is; het zal uiteindelijk 
behulpzaam blijken om het geloof in ziekte in de denkgeest et genezen. En waarom zouden 
we dan bang zijn om de droom echt te maken? We mogen overstromen van liefde en ook 
middels ons lichaam werkelijk behulpzaam zijn in de droom zodat een ander deze liefde ook 
leert kennen. Ons lichaam is een communicatiemiddel. In dienst van de liefde is het prima 
geschikt om de schoonheid van verbondenheid te tonen.  
 
Ik wil je uitnodigen om eens iets te lezen over de ontstaansgeschiedenis van ECIW. Het is erg 
verhelderend om te zien wat Jezus vraagt aan Helen Schucman, de psychologe die zijn 
woorden heeft opgeschreven. Hij vraagt haar niet alleen om het wonder te ervaren van haar 
gecorrigeerde perceptie maar ook om de liefde soms heel praktisch in de droomwereld te 
laten stromen en daarmee wonderen aan te bieden. Willen wij ECIW neerzetten als een 
zelfgerichte visie waarbij studenten zich distantiëren van het “normale” leven? Dat brengt 
me bij de volgende vraag.  
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Vraag 4: Moet ik eerst meer van mezelf leren houden door zelfliefde te ontwikkelen?  
 
Toelichting: ECIW gaat over het Zelf en over liefde en het lijkt dus voor de hand te liggen dat 
zelfliefde een belangrijke sleutel is voor zelfrealisatie. Het is ook een begrip dat ons 
aantrekkelijk in de oren klinkt. 
 
Overwegingen: Een krachtige manier om ons niet verbonden te voelen met de wereld, 
anderen en onszelf is door het instrument “beschuldigen” te hanteren. Liefst beschuldigen 
we vanuit ons geloof in afgescheidenheid de zogenaamde anderen buiten ons. Dat kunnen 
onze naasten zijn, de farma-industrie, de boeren, politici of zelfs de president van Amerika. 
Zij zijn dan de schuldigen aan allerlei ellende en ze lijken ons boos en verontwaardigd te 
kunnen maken. ECIW leert dat dit zogenaamde projecteren van boosheid een manier is om 
ons geloof in afgescheidenheid heel écht te laten voelen. We projecteren daarbij de schuld 
op anderen maar we kunnen deze ook op vermeende slechte eigenschappen van onszelf 
projecteren. Dan vinden we onszelf slecht, minderwaardig, traag, dom, lelijk, onaardig, 
oneerlijk en ga maar door. De vormen van zelfbeschuldiging zijn haast eindeloos. Maar onder 
de streep komt het beschuldigen van anderen of onszelf op hetzelfde neer: er is een 
schuldige dus moet de afscheiding wel hebben plaats gevonden.  
 
Ik behoor in de droom tot de categorie mensen die vooral zichzelf beschuldigen. Psychologen 
zouden samen met mij op zoek gaan naar oorzaken hiervan in mijn jeugd. Mijn vader was 
een autoritaire man, beroepsmilitair, met duidelijke beelden van goed en fout. We moesten 
gehoorzaam zijn, eerlijk, hardwerkend en beleefd. Papa’s oordeel was natuurlijk erg 
belangrijk voor de kleine Simon. Ik werd een pleaser en een expert in het interpreteren van 
de mimiek van mijn vader. Was hij blij met me of zag ik een eerste teken van afkeur en 
irritatie op zijn gezicht? Ik wilde het zo dolgraag goed doen om zo zijn liefde en waardering te 
mogen ontvangen. Zo’n uiterlijk gedragspatroon dat je als kind ontwikkelt kan uiteindelijk als 
een soort standaardprogrammering verankerd raken in je lichaam. Dat merk ik inderdaad 
nog steeds. Als een situatie niet helemaal verlopen is zoals ik had gehoopt dan is mijn eerste 
vraag: “wat heb ik fout gedaan?”. Ik ben wel eens jaloers op mensen die in eerste instantie 
de vinger op anderen richten. Een ander beschuldigen voelt voor mij minder vervelend dan 
mezelf beschuldigen.  
 
Dat zoeken van de oorzaak van huidige trauma’s in onze jeugd kan resulteren in een 
beschuldigende houding richting onze opvoeders. Dit lijkt in eerste instantie wat verlichting 
te bieden maar, zoals gezegd, we houden ons geloof in dualiteit hiermee in stand. Binnen de 
niveau I werkelijkheid zijn we allemaal onschuldige Kinderen van de ene Vader, zowel onze 
aardse ouders als onszelf. Als we boosheid koesteren jegens hen dan help dit niet om ons in 
eenheid met onze ouders verbonden te voelen. 
 
Maar terug naar mijn neiging tot zelfverwijt, zelfbeschuldiging en schaamte. Mogelijk herken 
je jezelf in deze neiging. Helpt het nu om ons bezig te gaan houden met het leren van 
zelfliefde? Ja en nee. “Ja” in de zin dat het zelfs op het niveau van onze II werkelijkheid 
handiger is om onszelf oké te vinden en onszelf niet te geselen met beschuldigingen. Maar 
“nee” als we doorslaan richting narcistische zelfgenoegzaamheid. We zijn namelijk noch een 
waardeloos zelf noch een waardevol zelf.  We zijn helemaal geen afgescheiden wezentjes 
waar een etiket opgeplakt zou kunnen worden. Elk oordeel, zowel negatief als positief, is 
misplaatst voor een Zoon van God en dat geldt net zo goed voor onze ouders als voor 
onszelf. Als we investeert in zelfverbetering en na enige tijd tevreden zijn over het resultaat 
dan blijven we geloven in de waarde van ons oordeel over ons droom-zelf. We hoeven niet 
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op duale wijze een zelf lief te hebben waar we beoordelend naar zou kunnen kijken. We zijn 
die liefde.  
 
Nu even praktisch. Wat moeten we dan doen als we weer eens zo streng zijn voor onszelf? 
Ook hier weer het advies om gevoel te krijgen voor wat het boos-zijn doet binnen onze 
denkgeest. Zie, maar vooral, voel hoe we een denkbeeldige innerlijke splitsing erger maken 
naarmate we bozer zijn op onszelf. Het is een bizarre situatie waarbij er sprake is van een 
soort gespleten zelf: de ene helft lijkt erg op die strenge ouder van vroeger en die andere 
helft is het stoute kind dat fout zou zijn. Hoe zou het zijn om gewoon eens te stoppen met 
dat zelfverwijt? Kijk hoe dat voelt. Merk op dat het haast ongepast lijkt om zo maar in eens 
niet langer boos te zijn op onszelf. Raar hé? Het is niet fijn om ons schuldig te voelen en toch 
houden we eraan vast. Weet je hoe dat komt? Omdat we onbewust willen vasthouden aan 
die rare illusie van tweeheid. Blijf stilstaan bij die aarzeling om je zelfverwijt zomaar los te 
laten en nodig onze liefdevolle Vader uit om je hart te vullen. Laat de liefde binnenstromen 
ook al voelt dit haast onverdiend. Deze liefde is tevens kracht en in staat om de donkere 
wolken van zelfbeschuldiging uit onze denkgeest weg te blazen. Open je voor die zachtheid 
en geniet van die liefde.  
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Vraag 5: Hoe kom ik toch af van dat hardnekkige ego?  
 
Toelichting: Dit thema keert met regelmaat terug tijdens bijeenkomsten en in Facebook-
groepen. We menen een strijd te voeren tegen het ego en hopen deze strijd uiteindelijk te 
winnen.  
 
Overwegingen: Vanuit ons geloof in afgescheidenheid gezien, dus vanuit ons duale 
gezichtspunt, lijkt er sprake te zijn van twee tegengestelde krachten. Aan de ene kant is er 
het ego dat ons wil verleiden om ons te blijven identificeren met de droomwereld. Aan de 
andere kant is er dan de Stem van de Heilige Geest die ons uitnodigt om onze waarneming te 
laten corrigeren zodat we weer meer besef krijgen van ons ware Zelf. Wij zitten als het ware 
tussen deze twee kampen in. Cursusleraren beschrijven onze positie als die van “de 
keuzemaker”. Naar wie zullen we gaan luisteren, naar het ego of naar de Heilige Geest? 
 
De terminologie die uitgaat van keuzemaker, ego en Heilige Geest kan zeker behulpzaam zijn. 
Toch is het goed om de metafysica van de Cursus helder voor ogen te houden. Door onszelf 
namelijk te identificeren met de keuzemaker kan het gemakkelijk gebeuren dat we het ego 
gaan zien als een op zichzelf staande kracht die ons tegenwerkt. We maken het dan, anders 
gezegd, tot een externe factor die ons bedreigt en we reduceren onszelf dan automatisch als 
potentieel slachtoffer van zijn listen en bedrog. Maar er zijn niet drie van elkaar gescheiden 
partijen in deze kwestie. We hebben beelden gevormd van een zelf als keuzemaker, een 
vervelend ego en een vriendelijke Heilige Geest. Hiermee kunnen we uit het oog verliezen 
dat niemand de Zoon van God verleidt dan Hijzelf. Wijzelf, als Zoon van God,  kiezen ervoor 
om het spel van afscheiding te spelen, te projecteren en de beelden die we maken serieus te 
nemen. Het is en blijft dus onze keuze en we zijn nooit en te nimmer slachtoffer van iets of 
iemand buiten ons. Ofwel: 
 
Ik ben niet het slachtoffer van de wereld die ik zie. <Wb 31> 
 
Evenmin is de Heilige Geest een wezen dat los van ons staat. Wij zijn in eenheid met Hem 
verbonden (zie ook vraag 6). Hij is de kracht van onze eigen liefde die ons terugvoert naar de 
herinnering van wie we zijn als we stoppen met het serieus nemen van onze geprojecteerde 
maaksels. Wij zijn het dus die onszelf voor de gek wensen te houden en deze zelffopperij 
noemen we gemakshalve “ego”. Wij zijn het ook die toch wel weer besef willen hebben van 
onze ware identiteit en onze terugroepende kracht is de Heilige Geest.  
 
Waarom is dit belangrijk? Zolang we ons slachtoffer voelen van het ego hebben we onze 
sleutel uit handen gegeven. We voelen ons speelbal van krachten buiten ons. We hopen 
maar dat de Heilige Geest ons te hulp zal komen zodat we niet al te lang die terreur van het 
ego hoeven te ondergaan. Zo is het dus niet. We zijn van niemand anders afhankelijk dan van 
onze eigen bereidheid om niet langer als doenertje te willen strijden en vechten. Want dát is 
onze verborgen agenda: wij willen winnen met behulp van God. Maar wij kunnen geen 
overwinning boeken, er is geen verlichtingsbuit te scoren. Wij zijn in onze Vader de alfa en de 
omega. Wij zijn al heel en compleet maar kiezen ervoor om anders te ervaren. Zo ook 
kunnen we kiezen om ons steeds meer en meer te herinneren door ons te openen voor de 
liefde die we zijn. Dat is onze weg van vergeving. 
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Vraag 6: Hoe kunnen we nu hulp vragen aan God, Jezus of HG? Die bestaan toch niet 
buiten onszelf dus dan foppen we toch onszelf?  

 
Toelichting: We moeten er dus voor waken dat we als droomdoenertje aan de slag willen 
gaan om onszelf te verbeteren. Maar wat kunnen we anders als er buiten ons geen godheid 
bestaat die ons te hulp kan komen? 
 
Overwegingen: Vanuit ons droomperspectief menen we dat we te kiezen hebben tussen 
goed en fout, het is het één of het ander. Wij denken in tegenstellingen. Dus als er niemand 
buiten ons bestaat kunnen we ook geen hulp vragen aan een ander. En als we één zijn dan 
betekent dit automatisch dat we dus zelf onze problemen dienen op te lossen. Dit zijn binnen 
onze niveau II werkelijkheid de enige opties.  
We missen hierbij echter de wonderlijke, mysterieuze en paradoxale “eigenschappen” van de 
schepping. Ik schreef erover in hoofdstuk <De onbegrijpelijke niveau I werkelijkheid> maar er 
verstandelijk kennis van nemen wil niet zeggen dat hiermee onze blinde vlek verdwenen is. 
Telkens weer gaan we over dit soort vragen nadenken zonder ons de beperktheid van de 
zogenaamde denker bewust te zijn.  
 
De schepping is een mysterie waarbij eenheid zich uitbreidt en toch één blijft. Sta hier eens 
bij stil en laat het tot je doordringen. Ons denken duizelt. Hoe kan iets dat niet gebonden is 
door tijd en ruimte zich uitbreiden? Wat moeten we ons voorstellen bij zoiets als de Heilige 
Drie-eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest? Is Jezus nu echt een oudere broeder van ons of 
kan dat helemaal niet?  
 
Zoals ik eerder schreef moeten we niet denken dat we nu een of ander raadsel moeten en 
kunnen oplossen. Het is veel behulpzamer om iets van die universele ervaring te proeven 
waar ECIW over spreekt <VvT Inleiding>: 
 
“Theologische overwegingen als zodanig zijn per definitie controversieel, aangezien ze op 
geloof berusten en daarom aanvaard of verworpen kunnen worden. Een universele theologie 
is onmogelijk, maar een universele ervaring is niet alleen mogelijk, maar zelfs noodzakelijk. 
Het is deze ervaring waarop de cursus aanstuurt. Alleen hier is consistentie mogelijk, want 
alleen hier komt aan onzekerheid een eind.” 
 
Dat geldt ook voor deze vraag. Ook hier geldt dat we vooral enige helderheid kunnen ervaren 
als we de fout in ons denken herkennen en vergeven. Door ons of-of-denken kunnen we op 
twee manieren ontsporen: 
 

1. We geloven net als vele broeders en zusters binnen het Christendom, Islam en 
Jodendom, dat we gescheiden zijn van God en dat het dus handig is om Hem te hulp 
te roepen om weer thuis te kunnen komen. Met de mond belijden we als 
cursusstudenten dat we een non-duale visie hebben. Zoals ik echter bij vraag 5 
beschreef, zien we toch dikwijls het ego en de Heilige Geest als een soort krachten 
buiten onszelf. Voor ons, in ons geloof in afgescheidenheid, bestaat het risico dat we 
ons tot in lengte van dagen slachtoffer blijven voelen van de ellende die ons 
overkomt in de droom. We bidden en smeken om genezing van onze ziekte, voor een 
eind aan alle lijden en pijn. We hopen dat ooit onze gebeden verhoord zullen worden 
en dat God, Allah, Jezus of welke Goddelijke entiteit dan ook ons een keer zal komen 
verlossen. Waarschijnlijk geloven we als ECIW-studenten niet meer in een hel en een 
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hemel na dit fysieke leven. We willen verlost worden uit de hel die we nu ervaren en 
dan ook nu die heerlijke verlichting, de hemel ervaren. Zolang we echter dit 
slachtofferschap koesteren zal het voortduren. Ten diepste willen we namelijk 
geloven in dualiteit en niets kan de Wil van de Zoon van God weerstaan. 

2. We geloven dat alles één is en dat er niets buiten onszelf bestaat. Dat is toch de kern 
van de non-duale visie? Er is toch geen God buiten ons zoals de klassieke Christenen 
en gelovigen van andere monotheïstische godsdiensten geloven? Dan moeten we 
het dus zelf doen. Wij zijn immers die machtige Zoon van God? Nu rekenen we 
onszelf echter te snel rijk. Want ja, we zijn de machtige Zoon van God maar nee, dat 
zijn we niet vanuit ons geloof in afgescheidenheid, vanuit ons kleine alledaagse zelf. 
Daarom is streven naar zelfliefde ( zie vraag 4) wellicht plezierig maar toch wat 
anders dan Zelfrealisatie. Het is absoluut niet behulpzaam als we ons kleine zelf op 
de heilige troon willen zetten van God. Dat is pas blasfemisch. Niet blasfemisch in de 
zin van zondig of godslasterlijk. Wie denken wij wel dat we zijn als denkbeeldig 
droomfiguur dat we de Schepper kunnen beledigen? Nee, het is blasfemisch in de zin 
van bespottelijk en op een trieste manier grappig dat we denken als klein zelf ons te 
kunnen verheffen tot een Goddelijke status.  

 
Maar wat moeten we dan als we in nood denken te zijn en onze hersenen zo beginnen te kraken? 
We kunnen ons gespartel zien en erkennen dat wij zelf niets kunnen doen. Dit is een belediging voor 
ons ego <Txt 18: IV,7>: 
 
“Dit is het wat het heilig ogenblik zo makkelijk en zo natuurlijk maakt. Jij maakt het moeilijk, 
doordat je volhoudt dat er vast en zeker meer is dat jij zou moeten doen. Je vindt het moeilijk het 
idee te aanvaarden dat je zo weinig hoeft te geven om zoveel te ontvangen. En het valt jou heel 
zwaar in te zien dat het geen persoonlijke belediging is dat jouw bijdrage en die van de Heilige Geest 
in zo grote wanverhouding tot elkaar staan. Je bent er nog steeds van overtuigd dat jouw inzicht een 
machtige bijdrage vormt aan de waarheid, en haar maakt tot wat ze is. Toch hebben we beklemtoond 
dat je niets hoeft te begrijpen. Verlossing is makkelijk, juist omdat ze niets vraagt wat je niet nu 
meteen kunt geven.” 
 
 We kunnen slechts zoiets bidden als: 
 
“Heilige Vader, liefde. Hier ben ik. Ik spartel om u te bereiken maar ik weet dat ik niet kan klimmen tot 
de hemel. Het voelt zo raar Vader dat ik moet toestaan dat U mij vervult. Dat ik al mijn gespartel 
moet opgeven en me openen voor U. Het voelt zo weerloos en machteloos Vader. Het voelt een beetje 
als het opgeven van alles wat me zo dierbaar lijkt, als sterven. Maar hier ben ik Vader.” 
 
Pas dan kan het wonder gebeuren. Het wonder dat het besef gloort dat het geen sterven betekent 
om je te openen voor de Vader, voor de liefde die je bent. Het is leven en het is vrede. Je hebt er 
geen woorden voor om te beschrijven wat je nu geopenbaard wordt. Het heeft niets met eigen 
verdienste te maken. Het vervult je met de zekerheid dat dit het is maar je kunt “dit” niet benoemen. 
Je kunt alleen maar gelukkig zijn.  
 
Terug naar de vraag. Want heb je nu iets zelf gedaan? Nee. Ben je geholpen? Ja, zo voelt het wel. 
Door Iemand buiten je? Nee. Zie je het? Zie je de beperking van ons kleine verstand en voel je dat 
heerlijke mysterie?  
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Vraag 7: Mag ik nu wel of niet streven naar lichamelijke genezing? 
 
Toelichting: Bij deze vraag mogen we het woord “lichamelijk” heel ruim nemen en niet alleen denken 
aan fysieke klachten maar ook aan psychische en emotionele klachten.  
 
Overwegingen: In de Bijbel staat dat Jezus wonderen verrichtte en deze waren voor iedereen 
zichtbaar met de ogen van ons fysieke lichaam. Vandaar dat dit ook de wijze is waarop wij denken 
over wonderen.  
 
In deze betekenis zijn het plotselinge en onverklaarbare verbeteringen van allerlei lichamelijke 
aandoeningen. Het grootste wonder is dan het zelfs opwekken van doden. Als we heel eerlijk zijn dan 
zijn dit soort heerlijke verbeteringen ook waar we op hopen als we aan de slag gaan met ECIW. 
Misschien verwachten we niet direct dat er fysieke wonderen plaats zullen vinden maar dan toch 
tenminste grote verbeteringen in ons psychisch en emotioneel welbevinden.  Ook hier mogen we 
weer alert zijn op onze of-of vragen: of we mogen wél streven naar lichamelijke genezing of we 
moeten ons beperken tot een correctie van onze perceptie van ziek-zijn waarbij de klachten gewoon 
kunnen voortduren. Wat is nu de juiste houding?  
 
De focus van ECIW is nooit op ons lichaam. Hoewel ik niet uitgebreid wil ingaan op de verschillen en 
overeenkomsten tussen Bijbel en de Cursus wil ik toch noemen dat de Bijbelse Jezus bij het 
verrichten van wonderen ook wijst op zaken als “geloven” en “zonden vergeven”. De fysieke 
genezingen zijn geen doel op zich maar een bewijs van de macht van liefde. Maar eerst terug naar de 
denkgeest. Wat is het effect van lichamelijk ongemak op ons gevoel van vrede en eenheid? Dat is 
niet zo ingewikkeld. We ervaren pijn en ziekte als een strijd die we moeten proberen te winnen. We 
zeggen niet voor niets dat iemand na een moedige strijd toch overleden is aan bijvoorbeeld kanker.  
 
Ook nu moeten we weer terug naar de metafysica om te leren dat ziekte ons niet overkomt als 
noodlot waarbij wij het ongelukkige slachtoffer zouden zijn. Nergens klinkt ECIW in onze oren harder 
dan hier: wij hebben als Zoon van God om ziekte gevraagd om ons zondige ik te straffen en daarmee 
onze illusie echt te laten lijken. Onderzoek eens wanneer je geloof in eigen afgescheidenheid en dus 
in kwetsbaarheid het grootst is. Dat is op het moment dat we lichamelijk bedreiging ervaren en we 
de dood in de ogen kijken. De Cursus wijst ons op een verbijsterende waarheid. De dood en de 
doodsdreiging zijn voor de verdwaasde Zoon van God het beste “bewijs” dat het spel van de 
afscheiding gelukt is. God is boos, ik ben schuldig en kwetsbaar, ik zal gestraft worden en kan echt 
sterven. Het ultieme bewijs zou hiermee geleverd zijn: ik ben afgescheiden, afgesneden van de 
eenheid, en kan dus sterven. Wij geloven in de echtheid van de bedreiging door pijn, ziekte en dood. 
ECIW spreekt hierbij over het aanbidden van afgoden. We sidderen en beven voor hen en zijn bereid 
om al onze nep-kostbaarheden, al ons geld, te betalen als ons leven maar gespaard blijft. Al is het 
maar voor enkele maanden of jaren want, zo geloven we, de dood is onze enige verschrikkelijke 
zekerheid.  
 
Dit alles, dit geloof in de echtheid van het lichaam, speelt zich af in die ene onmetelijke denkgeest die 
we zijn. Hier vieren we het geloof in de afscheiding, zelfs als de consequentie hiervan is dat we ook 
moeten vrezen voor leed en voor de dood. Dat is de prijs die we gek genoeg graag bereid zijn te 
betalen. En dit is ook de plek waar ware genezing nodig is: in de denkgeest. Hier mogen we eerst, om 
het toch maar Bijbels te zeggen, “onze zonden belijden”. Maar dan niet in de zin dat we het ons als 
Zoon van God echt gelukt zou zijn om ons los te denken. Dat is godsonmogelijk. Nee, we belijden 
onze zonden als we constateren dat we groot geloof hechten aan het succes van onze 
onafhankelijkheidsstrijd. We mogen belijden dat we ervan overtuigd zijn dat het ons gelukt is. Dat we 
een afgescheiden zelf zijn dat kan lijden en sterven. Dan mogen we zwijgen en de Heilige Geest 
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uitnodigen om dit bijgeloof te genezen. Dáár moet onze focus liggen, op het genezen van de 
denkgeest.  
 
De valse getuigen, de pijn en het lijden, zullen schreeuwen om aandacht en aanbidding. Geef ze 
binnen de droom de normale droomzorg. Bezoek een arts, slik een pijnstiller als dat je helpt. Binnen 
de droom hoef je niet de rol van martelaar te spelen die dapper de pijn verbijt. Behandel je kleine 
zelf zoals je een klein ziek kind zou behandelen. Wees gewoon lief. Maar ondertussen. Wees wel 
vastberaden om je vergevingsoefening te doen. En wees hierin oplettend. Vergeven is niet hetzelfde 
als de pijn ontkennen. Zie hiervoor ook vraag 1. De droom van pijn is er, je hebt deze zelf gemaakt. 
Voel je hierover niet stom, minderwaardig of schuldig. Zie de pijn uitsluitend als gelegenheid om 
genezing te zoeken voor de denkgeest. Laat je troosten en genezen door de liefde en geef je strijd 
aan Hem. Niet met als doel om als zogenaamd gezond droomfiguur je rug zo snel mogelijk toe te 
keren aan je Geneesheer maar om nu en voor altijd bij Hem te verblijven. In Zijn heerlijke armen. Dat 
is ons enige doel: de illusie van de afscheiding door Liefde laten genezen zodat we weer beseffen dat 
we Liefde zijn.  
 
Toch een laatste gedachte over lichamelijke genezing. Ons of-of denken hoeft nu niet door te 
schieten en stellen dat de genezen denkgeest niet door zou kunnen werken tot in de droom van onze 
niveau II werkelijkheid. Alles wat we menen te zien is projectie en een genezen denkgeest kan heel 
anders projecteren dan een ongenezen denkgeest. Sommige cursusleraren, zoals Nouk Sanchez, 
plaatsen een ander accent. Zij zien het genezen lichaam als ultiem en triomfantelijk bewijs van de 
waarheid van ECIW en de kracht van liefde. Ik juich met hen mee in deze waarheid maar heb te vaak 
gezien dat de mogelijkheid van wonderbaarlijke veranderingen op droomniveau enorm verleidelijk 
zijn voor de Zoon van God die wil blijven geloven in afscheiding. We hechten meer belang aan de 
genezing van ons fysieke droomlichaam dan aan het genezen van de gespleten denkgeest. Door je 
hoop op lichamelijke genezing te vestigen in plaats van op genezing van de denkgeest, verwissel je 
oorzaak en gevolg. Je denkbeeldig lijden vindt zijn oorsprong in de niet-genezen denkgeest. Het is het 
beste om Liefde te vragen je te genezen van je geloof een afgescheiden en kwetsbaar lichaam te zijn. 
Vrees daarentegen niet de wonderbaarlijke effecten hiervan, sta er voor open. Het kan een zeer 
krachtige getuigenis zijn van de macht van de denkgeest en van ware genezing van de denkgeest.  
 
Tenslotte dit nog. Ik geloof dat de beschrijvingen in het Nieuwe Testament wat betreft 
wonderbaarlijke genezingen accuraat zijn. Het ultieme voorbeeld hiervan heeft Jezus ons zelf 
gegeven door zijn droomlichaam na de kruisiging uit zijn graf, de grot, te laten verdwijnen en ten 
overstaan van zijn discipelen weer te tonen. Een genezen denkgeest hoeft geen droom meer te 
dromen van een lichaam dat aangevallen kan worden door ziekte en dood. Dit is de verzoening; 
halleluja!  
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Vraag 8: Klopt het dat ik gewoon alles moet leren accepteren wat me overkomt?  
 
Toelichting: Als we ten onrechte denken dat we een afgescheiden doenertje zijn dat in een 
denkbeeldige wereld lijkt te leven dan kun je het idee krijgen dat acceptatie van alles wat je 
overkomt de beste manier is om je niet druk te maken.  
 
Overwegingen: In dit werkje staat de vraag “wat kan ik doen” centraal. We zijn nu op een punt 
gekomen waarop we zien dat dat kleine zelf onderdeel is van de illusie. Als we als Zoon van God 
geloven dat dit kleine zelf onze ware identiteit is en als we dit ons handelen laten bepalen dan zinken 
we nog dieper weg in het doolhof. Acceptatie van onheil als pijn, ziekte, angst en alle andere 
gevoelens van onbehagen lijkt dan een uitstekende houding om aan te nemen. Toch moeten we hier 
wat genuanceerder naar kijken. Welk gevoel roepen deze zinnen bij he op? Is het een gevoel van 
gelatenheid? Zo van: “ach ja, dan zal ik er maar mee moeten leven?”. Of in klassiek Christelijke 
termen: de mens wikt maar God beschikt?  
 
In ECIW worden voor deze houding de woorden slachtoffer en martelaar gebruikt. Probeer te voelen 
wat er schuil gaat achter deze etiketten. De rode lijn bij dit doorvoelen is altijd de vraag of geloof in 
negatieve etiketten als martelaarschap en slachtofferschap je gevoel van eenheid en verbinding 
versterkt of dat het juist je gevoel van alleen-zijn, kwetsbaar zijn, afgescheiden zijn. Neem de tijd om 
zo te doorvoelen wat de leefregel om alles maar te accepteren van binnen met je doet. Is dit de 
innerlijke vrede en het geluk waarvan Jezus zegt dat het ons geboorterecht is?  
 
Jezus roept ons niet op om te blijven geloven dat wij kwetsbare, dappere martelaars zijn. Er is in de 
non-duale visie geen verschil tussen iemand die gelooft een dappere vechter te zijn en iemand die 
gelooft een wijze martelaar te zijn. In beide gevallen geloven we nog steeds in een afgescheiden zelf 
dat worstelt met omstandigheden buiten zichzelf. Juist deze perceptie mag vergeven worden. Ons 
gebed kan dan bijvoorbeeld zo klinken: 
 
“Heer ik denk dat ik een dappere vechter ben of juist dat ik alles dapper accepteer. Ik erken dat ik nog 
steeds geloof dat ik iets aan het presteren ben en dat het dus op mij neerkomt hoe dit zal gaan 
aflopen. Heer corrigeer mijn perceptie, laat Uw liefde binnenstromen zodat ik alles anders mag zien 
en ervaren. Genees mijn bijgeloof in martelaarschap en in heldendom. Ik ben Uw Heilige Zoon en hoef 
niet te geloven in strijd tegen- of acceptatie van onheil. Heer, mag ik Uw liefde en vrede ervaren zodat 
ik diep van binnen mag weten dat ik veilig ben en me niet hoeft te verdedigen? Mag ik leren dat ik 
altijd veilig in Uw armen rust. Dank u dat u er altijd bent als ik me zo tot U wend. Dank voor de 
almacht van Liefde, dank voor Uw Kracht”.  
 
Nu is er ruimte voor het wonder. In eerste instantie geldt dat onze verkeerde perceptie wordt 
genezen. De kracht van liefde maakt van ons geen super-zelfjes die nog wat sterker zijn. Nee, door de 
correctie valt de bodem uit de vermeende tweestrijd van “ik versus de wereld”. Dit is een 
kwantumverschil. Innerlijke vrede treedt direct op als het geloof in tweeheid wegvalt.  
 
Als wij als klein doenertje zo letterlijk uit beeld verdwijnen zal de liefde overvloeien naar alles en 
iedereen. Dit is een scheppende en genezende kracht. Het wonder van Een Cursus in Wonderen is 
meer dan de correctie van onze perceptie waardoor wij ons wat vrediger voelen. Het wonder is het 
weer gaan stromen van de liefde die er altijd al was maar die wij wilden blokkeren om ons 
afgescheiden te voelen. Het is de aard van liefde om te stromen, om te geven. Stromen naar ons, 
door ons en naar zogenaamde anderen binnen de droom. Plotseling zien we niet langer het boze 
gezicht van onze partner maar zien we onze Broeder die zichzelf vasthoudt in zijn illusie van 
afgescheidenheid. De genezing die op gang is gekomen bereikt anderen moeiteloos en gebruikt jouw 
lichaam als communicatiemiddel. Waar acceptatie een mate van passiviteit inhoudt is vergeven een 
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dynamisch gebeuren. Het is niet slikken en stikken maar openen, ontvangen en doorgeven. Zo wordt 
door ons heen het wonder aangeboden aan heel Gods schepping. We zijn geen martelaars maar 
wonderdoeners.   
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Vraag 9: Waarom moet ik me door die hele Cursus ploegen; is luisteren naar mijn 
innerlijke Stem dan niet genoeg?  
 
Toelichting: ECIW is niet bepaald een boek dat je eventjes doorleest. Aanvankelijk vond ik het qua 
boek de duurste miskoop die ik ooit gedaan had. Ik snapte er niets van en vond het begin van het 
Tekstboek vrijwel onleesbaar. Als student kunnen we ons afvragen of het niet voldoende is om in 
elke situatie de kwestie direct voor te leggen aan de Heilige Geest. Waarom is dat blauwe boek zo dik 
en zo moeilijk leesbaar?  
 
Overwegingen: Misschien herken je mijn geworstel van toen jij voor de eerste keer probeerde de 
Cursus te lezen.  hopeloze aangelegenheid om er iets van te bakken. De Cursus zegt van zichzelf dat 
het een verplichte cursus is <Inleiding>. Daarmee bedoelt Jezus dat we allemaal uiteindelijk zullen 
onderkennen dat de droomwereld ons niets kan bieden om ons echt gelukkig te maken. We zullen 
ons allemaal uiteindelijk onze ware natuur als Zoon van God dienen te herinneren. Jezus zegt echter 
niet dat deze vorm, het blauwe boek, voor iedereen de meest handige is. Als je echter merkt dat de 
cursus je toch aantrekt dan mag je erop vertrouwen dat deze aantrekkingskracht een soort 
herinnering is, een herkenning van die oude melodie die ons doet verlangen naar huis. Vrijwel elke 
student van de cursus blijkt overigens tijd nodig te hebben om te wennen aan de Christelijke 
terminologie van de Cursus.  
 
Jezus heeft de Cursus doorgegeven aan Helen Schucman en William Thetford, twee Amerikaanse 
professoren in de klinische psychologie. Hij deed dat op een heel specifiek moment in hun leven. 
Helen en William waren collega’s en de sfeer op hun afdeling was behoorlijk verziekt door conflicten 
en gekonkel. Ongetwijfeld hadden beiden van alles geprobeerd om deze situatie te naar eigen inzicht 
te verbeteren. Dat was echter niet gelukt en toen het hoofd van hun afdeling zei: “Er moet een 
andere weg zijn” opende Helen zich voor deze mogelijkheid. Dit was in feite het moment waarop ze 
beseften dat de gebruikelijke aanpak die ik aanduid als “zelfverbetering” niet werkt. Dit was het 
moment waarop ze de bereidheid kregen om de leiding van Jezus, de Heilige Geest, liefde of hoe je 
het maar wilt noemen, toe te laten in hun leven.  
 
Jezus had het toen heel kort kunnen houden. De waarheid is niet ingewikkeld. Hij had zoiets kunnen 
zeggen als: “jullie denken afgescheiden doenertjes te zijn die zichzelf moeten verdedigen tegen 
anderen. Maar zo zit het niet. Jullie zijn onkwetsbare kinderen van de Vader en kunnen niet bedreigd 
worden. Als je hierop vertrouwt zul je vrede ervaren”. En Jezus maakt er vanaf het begin ook geen 
geheim van dat dit de clou van de Cursus is. Reeds in de inleiding dicteert hij <Inleiding>: 
 
“Niets werkelijks kan bedreigd worden.  
Niets onwerkelijks bestaat. 
 
Hierin ligt de vrede van God.” 
 
Klaar, niks meer aan toevoegen, zou je kunnen denken. Toch geeft Jezus hierna aan Helen en William 
een uitgebreid Tekstboek, het Werboek en het Handboek voor leraren. Later zouden er nog wat 
specifieke toevoegingen volgen. Waarom toch die hele metafysica en zoveel werkboekoefeningen?  
Ik heb gemerkt dat het niet zo moeilijk is om verstandelijk in te stemmen met non-duale visies zoals 
de Cursus. Ook op Facebook posten studenten veelvuldig mooie citaten waarin de wijsheid van de 
cursus in prachtige oneliners gepresenteerd wordt. Hier is niks mis mee en ik kan er ook van 
genieten. Maar daarna gaan we weer over tot de orde van de dag en worstelen we verder. Het 
mooie inzicht blijkt niet te beklijven, niet echt diep door te werken in onze denkgeest. 
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In non-duale kringen is het haast taboe om te spreken over het volgen van een pad op weg naar de 
waarheid. Welk pad zou er kunnen bestaan als alles één is? Juist het geloof dat er zoiets als een weg 
naar zelfrealisatie zou kunnen bestaan is een uiterst duale opvatting. Er is geen afgescheiden zelf dat 
door zoiets als mentale training een staat van verlichting zou kunnen bereiken. Een cursus, nota 
bene, in het bereiken van die wonderlijke verlichting is een gruwel in de ogen van hardcore non-
dualisten.  
 
Jezus weerlegt dit niet in ECIW. Hij leert ons dat liefde niet iets is wat wij kunnen 
bereiken.<Inleiding>: 
 
“De cursus beoogt niet de betekenis van liefde te onderwijzen want dat gaat wat onderwezen kan 
worden te boven..” 
 
 Maar wij zijn als Zonen van God ware experts geworden om deze waarheid te bedekken door te 
geloven in onze eigen projecties. Zo bezien is ECIW eerder een cursus om iets te ont-leren, om ergens 
mee te stoppen. Wij hebben onszelf weten te programmeren zodat we nu geloven in een wereld van 
bedenksels en gedachtenconstructen.<Inleiding>: 
 
“..Hij (de cursus) beoogt echter wel de blokkades weg te nemen voor het bewustzijn van de 
aanwezigheid van liefde, die jouw natuurlijke erfgoed is”  
 
We geloven in beelden van God, van onszelf en van een wereld buiten ons. Het is zelfs méér dan een 
overtuiging; we zijn haast verslaafd geraakt aan ons eigen bijgeloof en we lijden aan een onbewuste 
angst dat het loslaten van dit geloof ernstige consequenties voor ons zal hebben. In zekere zin is dit 
ook zo. Als we ons bijgeloof naar het licht durven te brengen dan zal blijken dat dat bange zelf geen 
bestaansgrond heeft. Vanuit ons huidige droomperspectief staat het wegvallen van geloof in ons zelf 
gelijk met sterven. Maar Jezus legt ons uit dat het verlossing betekent. Verlossing van een geloof dat 
ons klein houdt en bang maakt. In de Bijbel wordt de uitdrukking “wedergeboorte” of “opstanding 
tot een nieuw, eeuwig leven” gebruikt. Prachtig! 
 
Wat kan ons helpen om onze bereidheid te vergroten om deze heerlijke waarheid binnen te laten 
komen? Het helpt om tenminste eerst wat inzicht te krijgen in waar we als Zoon van God mee bezig 
zijn. De metafysica van de cursus biedt ons deze uitleg. Maar oppervlakkige en conceptuele kennis 
hiervan zou slechts leiden tot een nieuwe theologie en helemaal niet behulpzaam zijn. <zie vraag 6>. 
We moeten afkicken van onze verslaving aan foute ideeën. We dienen onze denkgeest op iets anders 
te gaan richten. Wég van rare ideeën over kwetsbaarheid en lichamelijkheid en in plaats hiervan 
gericht op onze heilige essentie: Liefde. We zijn in een droomtoestand terecht gekomen waarbij we 
niet door hebben dat we onszelf kwellen en waarin we zelfs bang zijn geworden voor onze eenheid 
met onze Vader. ECIW is zo dik omdat Jezus zo geduldig en liefdevol te werk gaat. Na zijn uitleg in het 
Tekstboek biedt hij ons elke dag een Werkboekles zodat we een stapje kunnen zetten om onze 
verkeerd gerichte denkgeest te corrigeren. Bij elke correctie ervaren het wonder vergeving en 
proeven we van de vrede en het geluk die hiervan het gevolg zijn. Door deze geleidelijke en 
liefdevolle aanpak durven we ons te ontspannen en ons te openen. Steeds meer, steeds verder. 
Totdat we ons durven laten oplossen in de liefde die we zijn en daarbij tot onze vreugde mogen 
ontdekken dat dit geen sterven betekent maar grote blijdschap. Op dat moment zullen we begrijpen 
dat er inderdaad helemaal geen pad nodig was om ons thuis te brengen en dat we nooit van huis 
waren weggegaan.  
 
Samenvattend hebben we tijd, teksten en oefeningen nodig om te ontdekken dat we deze eigenlijk 
helemaal niet nodig hadden. Dit is weer zo’n wonderlijke paradox waar ons of-of denken niet bij kan. 
Toch meen ik ook bij andere non-duale visies dit paradoxale aspect te zien dat er tijd nodig lijkt om te 
beseffen dat er geen tijd bestaat. De verlichte leraren die we bewonderen op YouTube getuigen er 
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gewoonlijk van dat ze  een tijd op zoek zijn geweest en er toen pas achter kwamen dat de zoektocht 
eerder een belemmering vormde dan een noodzaak. Maar het herhaaldelijk bezoeken van hun 
bijeenkomsten of het bekijken van de video’s van hun toespraken vormt ook een soort ontmanteling 
van ons vastgeroeste denksysteem. Telkens weer horen wij die boodschap: het is niet dit en ook niet 
dat. Jezus doet in de cursus hetzelfde maar biedt daarbij een diep psychologisch inzicht in de 
ingenieuze wijze waarop wij onszelf voor de gek houden. Hij zal hiertoe niet voor niets de 
psychologen Helen en William voor gekozen hebben.  
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Vraag 10: Is ECIW het ultieme en laatste boek dat Jezus heeft gedicteerd?  
 
Toelichting: ECIW stamt uit de jaren zeventig. Hierna zijn er meer geschriften verschenen waarvan 
gezegd wordt dat Jezus erin aan het woord is. Moeten we dit nu wel of niet serieus nemen?  
 
Overwegingen: Vanuit ons droomperspectief is dit een belangrijke vraag. Het kan behulpzaam zijn 
om niet direct uit de startblokken te willen schieten maar eerst de vraag zelf eens te bekijken. Of 
beter gezegd: de vraagsteller. Kun je zien dat het stellen van deze vraag reeds uitgaat van een aantal 
veronderstellingen? Bijvoorbeeld: 
 

 Het is mogelijk om voor eens en altijd via woorden uit te drukken hoe de waarheid in elkaar 
steekt. 

 Dit is dan wat Jezus gedaan zou hebben middels een ECIW.  
 Eigenlijk menen we dat Jezus zoiets zou kunnen zeggen als: “let op, ik zal het nog één keer 

haarfijn uitleggen en dan houd ik erover op”.  
 Wij, als ikjes in de droom, kunnen beoordelen welk boek het ultieme gezag heeft en welk 

boek gezien moet worden als  minder waardevol of zelfs regelrecht bedrog.  
 
Om te beginnen is de titel van ons prachtige blauwe boek: Een Cursus in Wonderen en niet De Cursus 
in Wonderen. Jezus geeft aan dat ECIW een bijzondere vorm is van een universele les die ieder mens 
die gelooft in de afscheiding dient te leren <HvL: 1>: 
 
“Dit is een handboek voor een bijzonder leerplan, bestemd voor leraren die een bijzondere vorm 
van de universele cursus onderwijzen. Er zijn vele duizenden andere vormen, alle met dezelfde 
uitkomst. Ze besparen louter tijd. “ 
 
In Txt 18: VII legt Jezus uit dat ECIW een cursus is die ons veel tijd kan besparen. Deze weg van 
vergeving, wonderen en de heilige relatie is kennelijk een aanpak die voor ons heilzaam is: 
 
“Jouw weg zal anders zijn, niet wat het doel maar wat de middelen betreft. Een heilige relatie is een 
middel om tijd te besparen” 
 
In het laatste deel van ECIW, het Handboek voor leraren,  legt Jezus ons in hoofdstuk 29 “En wat de 
rest betreft” uit dat er zeker nog vragen zullen overblijven bij ons. Gelukkig kunnen we hiermee altijd 
terecht bij de Heilige Geest: 
 
“Niemand zou moeten proberen deze vragen alléén te beantwoorden. Er is zonder enige twijfel geen 
enkele leraar van God die tot hier gekomen is zonder dat te beseffen. Het leerplan is hoogst 
persoonlijk toegesneden, en alle aspecten staan onder de bijzondere zorg en leiding van de Heilige 
Geest. Vraag en Hij zal antwoorden. Het is Zijn verantwoordelijkheid, en Hij alleen is geschikt om die 
op zich te nemen. Dat is Zijn functie. Die van jou is de vragen aan Hem voorleggen. Zou jij 
verantwoordelijk willen zijn voor beslissingen waar jij zo weinig van begrijpt? Wees blij dat je een 
Leraar hebt die geen fouten kan maken. Zijn antwoorden zijn steeds juist. Kun jij dat van de jouwe 
zeggen?” 
 
Na het dicteren van Tekstboek, Werkboek en Handboek voor leraren volgden in de jaren hierna nog 
de aanvullingen “Psychotherapie” en “Het lied van gebed”. Dit laat ons zien dat Jezus er geen moeite 
mee heeft om zaken nog eens te verduidelijken voor ons.  
 
Nadat ik enkele jaren ECIW bestudeerd had kwamen er nog twee boeken op mijn pad: “The Way of 
Mastery (WOM)” en “A Course of Love (ACOL)”. Ook hiervan wordt beweerd dat ze geïnspireerd zijn 
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door Jezus. Zoals altijd in onze droomwereld blijken de meningen van de lezers verdeeld. Sommige 
leraren van ECIW beweren met stelligheid dat deze latere boeken niet alleen onnodig zijn maar ook 
nog eens in staat om de zuivere en non-duale visie van ECIW te vertroebelen. Ik vond het opvallend 
dat ik ECIW studenten sprak die genoemde boeken niet hadden ingezien, schermden met uitspraken 
van anderen en de geschriften als “erg duaal” van de hand wezen. Tja. 
 
Het mag natuurlijk allemaal. Ik ben blij dat de Heilige Geest in de jaren zeventig een weg en een vorm 
gevonden heeft om met ons te communiceren. Klaarblijkelijk kunnen we er minder goed mee leven 
dat dezelfde Stem enkele jaren later de twee genoemde aanvullingen dicteerde. In WOM en ACOL is 
de toon onmiskenbaar anders dan in ECIW. Ik schrik hier echter niet van. Wat is “de toon van een 
boek” anders dan de vorm die de Heilige Geest gebruikt om ons te helpen barrières in onze 
denkgeest op te ruimen zodat we ons kunnen herinneren dat we liefde zijn? En zou het niet zo 
kunnen zijn dat de Heilige Geest zo rijk en overvloedig liefde schenkt dat ons nog meer prachtige 
muziek wordt geschonken? Liefde weet wat we nodig hebben en laat zich niet afremmen door ons 
of-of-denken. Ze weet dat de waarheid niet bedreigd kan worden maar is bereid om ons precies de 
uitleg, de toon, de aanraking te bieden die we nodig hebben.  De vraag “wat doen deze boeken met 
me” vind ik belangrijker dan de dwang een onnodige keuze te maken. En op die vraag heb ik slechts 
een kinderlijk antwoord: “ik ben dankbaar en kan m’n geluk niet op!”. Zo simpel. Moet iemand ECIW 
doen? Natuurlijk niet. Moet een ECIW-student ook WOM en/of ACOL tot zich nemen. Natuurlijk niet. 
Maar goddank zijn deze parels ons geschonken. Er is liefde in overvloed.  
 
 


