Denken zoals God is delen in Zijn zekerheid over wat jij bent, en scheppen zoals Hij is delen in
de volmaakte Liefde die Hij met jou deelt.
In Een Cursus in Wonderen wordt mind vertaalt met de term denkgeest en spirit wordt vertaald
met spirit. In deze avond gaan we o.a. onderzoeken wat nu bedoelt wordt met de denkgeest.
Daarnaast gaan we op zoek naar antwoorden op de volgende vragen:
Wat is het verschil tussen geest en denkgeest ?
Waarom is het zo belangrijk om te denken als God ?
Wat wordt bedoeld met denken als God ?
Wat betekent de zinsnede „ Denken zoals God is delen in Zijn zekerheid over wat jij bent ?

De denkgeest kan inderdaad worden gezien als het ding dat denkt. Hij is buiten tijd en ruimte,
en onderscheidt zich daarmee van het brein, dat een orgaan in het lichaam is. Door zijn
keuzemakende vermogen, bevestigt het denken van de denkgeest ofwel het denksysteem van
het ego of dat van de Heilige Geest. En je moet altijd in gedachten houden dat dit soort
denken alleen een functie is van de denkgeest van de afgescheiden Zoon, en daarmee een
illusie, want de Zoon heeft zich nooit werkelijk afgescheiden. We kunnen dus zeggen dat de
Denkgeest van Christus, in de Hemel, helemaal niets heeft om over te denken! Er is binnen
onze menselijke ervaring geen equivalent van de perfecte eenheid van de werkelijkheid, zoals
sommige mystici hebben gadegeslagen.
Bron ECIW.nl
Een cursus in wonderen onderwijst dat er in werkelijkheid maar één denkgeest is, maar wij
hebben de illusie dat er vele afgespleten denkgeesten zijn. De Wederkomst is de collectieve
terugkeer naar het bewustzijn van onze werkelijkheid als de ene Zoon van God; het is de
volledige genezing van de denkgeest van het Zoonschap.
Dit is uiterst moeilijk te begrijpen. In feite is het onmogelijk te begrijpen als je je vereenzelvigd
hebt met je individuele bestaan als mens, omdat die identiteit door het ego in het leven werd
geroepen om elk begrip te blokkeren dat de denkgeest zich buiten tijd en ruimte bevindt –
want dat bevat de sleutel om de oorsprong van ons bestaan als afgescheiden,
gefragmenteerde wezens te begrijpen. Wat in de Cursus staat zal nauwelijks enige betekenis
voor je hebben als je probeert om dat te relateren aan je ervaring in de wereld. Wij proberen
dat natuurlijk allemaal wel, want dat is ons enige referentiepunt om ook maar iets te begrijpen.
Daarom laat Jezus ons op dat niveau beginnen. Maar als we op dat niveau blijven - waar we
onszelf nog steeds zien als fysieke/psychologische wezens in de wereld - zullen we niet ver
komen met de Cursus. Nogmaals, dat komt doordat we die altijd proberen te begrijpen vanuit
een perspectief binnen tijd en ruimte, en Jezus leert ons dat dit perspectief gemaakt was om
de terugkeer naar onze denkgeest te blokkeren. Het werd gecreëerd zodat we overwoekerd
zouden raken door problemen en mysteries die onze aandacht vragen, en deze vervolgens
volledig in beslag nemen. Zo zouden we nooit beseffen dat dit alles een verdediging is tegen
de waarheid.
Bron ECIW.nl
Hier nog enkele citaten uit Een Cursus in Wonderen:
"Je gelooft ook dat de hersenen van het lichaam kunnen denken. Als je ook maar iets van de
aard van het denken begreep, zou je alleen maar kunnen lachen om dit waanzinnige idee. Het
is net alsof je denkt dat jij de lucifer vasthoudt waarmee de zon ontstoken wordt en hem al zijn
warmte wordt verschaft; of dat jij de wereld in je hand houdt, waarin ze veilig besloten ligt tot jij
haar laat gaan. Toch is dit niet dwazer dan te geloven dat de ogen van het lichaam kunnen
zien of dat de hersenen kunnen denken." (WdI.92.2)
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Niemand kan louter voor zichzelf denken, zoals God niet zonder Zijn Zoon denkt. Alleen als
Beiden in een lichaam waren, zou dit kunnen.
T.21.VI.3-1
De Heilige Geest bevindt zich in je juiste denken, zoals Hij ook in het mijne was. 4De
Bijbel zegt: ‘Laat dat denken in u zijn, dat ook in Christus Jezus was,ʹ* en gebruikt dit als een
zegening. Het is de zegening van wondergerichtheid. Ze vraagt jou te denken zoals ik dacht
en je met mij te verbinden in het Christus-denken
T.5.I.3-3
Alles wat je in je denkgeest aanvaardt, wordt werkelijkheid voor jou. Juist jouw aanvaarding
ervan maakt het werkelijk. Als je het ego in je denkgeest op de troon zet, wordt het jouw
werkelijkheid door het feit dat jij het binnenlaat. Dit komt doordat de denkgeest bij machte is
werkelijkheid te scheppen of illusies te maken. Ik heb eerder al gezegd dat jij met God moet
leren denken. Met Hem denken is denken zoals Hij. Dit wekt vreugde en geen schuld, omdat
het natuurlijk is. Schuld is een onmiskenbaar teken dat jouw denken onnatuurlijk is.
Onnatuurlijk denken gaat steeds vergezeld van schuld, omdat het het geloof is in zonde. Het
ego ziet zonde niet als een gebrek aan liefde, maar als een daadwerkelijke aanvalsactie. Dit is
noodzakelijk voor het voortbestaan van het ego omdat jij, zodra je zonde als een gebrek
beschouwt, automatisch zult proberen de situatie te verhelpen. En daarin zul je slagen. Het
ego beschouwt dit als een doem, maar jij moet het als vrijheid leren beschouwen.
T5.V.4.1
De macht van Gods Zonen is voortdurend aanwezig, omdat ze als scheppers werden
geschapen. Hun invloed op elkaar kent geen grenzen, en moet voor hun gezamenlijke
verlossing worden aangewend. Ieder van hen moet leren onderwijzen dat alle vormen van
afwijzing betekenisloos zijn.De afscheiding is het idee van afwijzing. 5Zolang je dit onderwijst
zul je erin geloven. Dit is niet zoals God denkt, en jij moet denken zoals Hij denkt, wil je Hem
opnieuw kennen.
T6.I.18-1
Denken zoals God is delen in Zijn zekerheid over wat jij bent, en scheppen zoals Hij is delen in
de volmaakte Liefde die Hij met jou deelt. Hiertoe leidt de Heilige Geest jou, opdat jouw
vreugde compleet mag zijn, want het Koninkrijk van God is heel. Ik heb gezegd dat de laatste
stap in het herontwaken van kennis door God wordt gezet. 4Dit is waar, maar het is moeilijk in
woorden uit te leggen, omdat woorden symbolen zijn en niets wat waar is uitleg behoeft.
5Toch heeft de Heilige Geest de taak het onbruikbare in het bruikbare, het betekenisloze in het
betekenisvolle en het tijdelijke in het tijdeloze te vertalen. 6Hij kan jou daarom iets zeggen
over deze laatste stap.
T7.I. 6.1
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