
Volgens “Een Cursus in Wonderen” is het 
ego een bron van menselijk lijden. De 
onjuist gerichte denkgeest ziet alleen 
maar afscheiding, angst, schuld en aan-
val. De juiste gerichte denkgeest ziet pijn 
en ziekte als signaal van een roep om 
liefde. De Cursus zegt dat we de Hemel in 
ons dragen en dat alle genezings-
processen gebaseerd zijn op vertrouwen. 
Uiteindelijk hebben we allemaal ver-
trouwen in ‘iets’ en daarom is het bij 
genezing belangrijk om te handelen met 
geloof.

Wanneer het moment aanbreekt waarop 
we voelen dat het tijd is om het roer 
drastisch om te gooien kunnen we samen 
kijken hoe het ego werkt en welk effect het 
heeft in ons leven, en vooral hoe het voor 
ons kan werken in plaats van ons geluk 
erdoor te laten verstoren. Het ego is een 
versnipperd en beperkt idee over wie en 
wat jij bent. We denken meestal dat het 
nodig is om aan te vallen vooraleer we zelf 
aangevallen worden. 

Jouw doel is in je hart te kijken en te 
herinneren wat je al lang weet. Vertrouw 
erop, want de ultieme waarheid zit 
binnenin jezelf. Bevrijd je van de boeien 
van angst en emoties door inzicht in je 
werkelijke Zelf en daag elk geloof dat je 
nog hebt in het ego uit. Ontdek de kracht 
in jou die iets voor jou kan doen. De stem 
van liefde is je beste vriend. Wanneer 
Liefde spreekt voelt het veilig, krachtig en 
vertrouwd aan, net als thuiskomen. Het 
leven is geen mysterie en de sleutel tot 
verlichting of ontwaken is niet verborgen.

"Als wij een moment zouden 
kunnen terugkeren naar het bewustzijn 
van de schitterende aanwezigheid van 
Liefde in onszelf, zouden we werkelijk 
ondervinden dat we nooit het domein van 
genade verlaten hebben. Zelfs als je zou 
denken dat je in de illusie iets moet doen, 
zorgt God nog steeds voor jou. Door 
genade leef ik. Door genade word ik vrij”.  
(W. dI.169).

Het doel van de Cursus is om je schuld-
gevoelens ongedaan te maken en te 
ontdekken wie je werkelijk bent. Graag 
neem ik je via persoonlijke coaching en  
cursussen mee op een wonderbaarlijke, 
bevrijdende reis naar Huis toe.
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Denkkracht 
                 staat stil bij onze gedachten  
                        die ons leven kunnen veranderen!
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