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Samenvatting
Ons leven is maar al te vaak een eindeloze en uitputtende strijd, vol met niet bereikte doelen en 
onbevredigende relaties. We lijken te leven in een vijandige en beangstigende wereld. We kunnen 
het gevoel hebben in een val te zitten, zonder nog te weten waar de uitgang is. En hoe harder we 
rennen, hoe meer we vastlopen.

Voor wie een andere weg zoekt, is het spirituele leerboek Een cursus in wonderen gekomen. Het 
is een spiritueel pad dat ons stap voor stap naar het ontwaken of de verlichting voert. De Cursus 
laat zien hoe we zicht kunnen krijgen op ons ego, en hoe we vervolgens een radicale omslag 
kunnen maken in onze waarneming. Deze omslag van angst naar liefde ? het wonder ? helpt ons 
tenslotte geheel en al aan het ego voorbij. We zijn niet het angstige en afgescheiden ?ik? dat we 
dachten te zijn. Zo vinden we ons ware Zelf terug. Dat is een ervaring van volkomen liefde en 
eenheid.

In Ontwaken in liefde beschrijft Margot Krikhaar met grote precisie en eerlijkheid haar eigen 
ontwakingsproces met Een cursus in wonderen, en met Jezus als haar innerlijke leraar. Vanaf het 
moment dat de Cursus in haar leven kwam, noteerde zij acht jaar lang alles wat ze tegenkwam in 
haar proces: de vergevingslessen, het loslaten, het gevecht met zichzelf, en uiteindelijk de totale 
overgave aan de Liefde van God. Haar persoonlijke verhaal kan anderen ondersteunen en 
bemoedigen. 
Het tweede deel van het boek laat in twaalf concrete en toegankelijke stappen zien wat het 
vergevingspad van de Cursus precies inhoudt en hoe dit in de praktijk van ons alledaagse leven 
kan worden toegepast. Dit boek is een verhelderende gids en wegwijzer voor ieder die 
geïnteresseerd is in de spiritualiteit van Een cursus in wonderen. 


