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Samenvatting
'De centrale focus van dit boekje betreft het thema van lichaam en denkgeest, een thema waar ik 
herhaaldelijk op terug kom tijdens mijn lessen.
Het kan ook gezien worden als het thema vorm en inhoud dat zo vaak besproken wordt in Een 
cursus in wonderen. Het ego houdt zichzelf in stand door onze vereenzelviging met de uiterlijke of 
fysieke vorm ten koste van de inhoud van de denkgeest. In de context van dit boek zien we hoe 
ingenieus het ego ons gericht houdt op de uiterlijke symptomen van ziekte, waarvan de 
verbetering gezien wordt als genezing. Ware genezing, echter, vindt plaats wanneer we de ware 
Genezer toestaan onze aandacht terug te brengen naar het symptoom van schuld in de 
denkgeest. Door dit te doen, worden onze ongenezen denkgeesten gereinigd van het onjuiste 
geloof in de werkelijkheid van schuld, waarbij de weg wordt vrijgemaakt om genezen genezers te 
worden. 

Onze erkenning dat ziekte en genezing alleen de denkgeest betreft is één van de belangrijkste 
doelen van de Cursus, want het is de basis van vergeving. Het is het doel van dit boek om het 
begrip van dit proces bij studenten te helpen bevorderen, want dit is een belangrijk deel van de 
reis naar genezing die we met Jezus maken.

Het zijn niet hun handen die genezen. Het is niet hun stem die het Woord van God spreekt. Ze 
geven louter wat hun gegeven is. … En dit is de functie van Gods
leraren: geen enkele wil als gescheiden te zien van die van hen, noch die van hen als gescheiden 
van die van God.' 

Recensie(s)
Toen de inzichten van 'Een cursus in wonderen' werden gelanceerd, ging het erom een nieuwe, 
meer liefdevolle en tolerante manier te vinden voor mensen om met elkaar om te gaan. De 
'Cursus' die in 1976 in Amerika verscheen, zou mensen bovendien moeten helpen anders te gaan 
denken over hun relatie tot de wereld en zo innerlijke rust te bereiken. De auteur, psycholoog, 
integreerde de principes van de 'Cursus' in zijn praktijk en richtte een stichting op om de 
beginselen verder te verbreiden door het geven van trainingen. Dit nieuwe boek in de serie 'Een 
cursus in wonderen in de praktijk' is gebaseerd op enkele van deze workshops, waarin de 
concepten lichaam, denkgeest, liefde, schuld en vergeving centraal staan. Doel van de trainingen 
is steeds om mensen te leren zich te bevrijden van beperkende denkpatronen en om vergeving in 
praktijk te brengen, waardoor zij in staat zullen zijn de relaties met zichzelf, met anderen en met 
God te herstellen. Een sterk spiritueel getint werk dat vooral voor een beperkt publiek van 
theologen en filosofen interessant kan zijn.


