
www.angelathissen.nl 

1 
 

‘Terugkeer naar liefde’ van Marianne Williamson (1992) **** 

‘In vrouwelijkheid’ van Marianne Williamson (1993) *** 

‘Laat je betoveren’ van Marianne Williamson  (2000) *** 

 

Liefde 

- Ik begon te beseffen dat het serieus nemen van liefde een volledige transformatie van mijn 

denken inhield. Een cursus in wonderen noemt zichzelf een training van het denken: het loslaten 

van een denkwijze gebaseerd op angst en het daarvoor in de plaats aanvaarden van een 

denkwijze gebaseerd op liefde. 

- Je overgeven aan God betekent: loslaten en uitsluitend liefhebben.  

- We zijn grootgebracht in een wereld die liefde niet als belangrijkste beschouwt – en waar liefde 

afwezig is, treedt de angst naar voren. Angst is t.o.v. liefde wat duisternis is t.o.v. licht. 

- Als kinderen niet regelmatig geknuffeld worden, kunnen ze autistisch worden en zelfs doodgaan. 

 

Angst 

- De Cursus noemt het hele netwerk van angstige overtuigingen en waarnemingen – die alle 

voortvloeien uit onze eerste, onterechte basisovertuiging dat we afgescheiden zouden zijn van 

God en van elkaar – het ego. Het ego leidt een pseudoleven. Het ego is opgebouwd tijdens 

ontelbare eeuwen van angstig denken. Het leidt ons af van de liefde in ons hart. 

- Een van liefde afgescheiden gedachte is een enorme miscreatie. Het is een manier om onze 

kracht tegen onszelf te richten. Op het moment dat ons bewustzijn zich voor het eerst afkeerde 

van de liefde – toen de ‘zoon van God vergat te lachen’ – ontstond de wereld van de illusie. Een 

cursus in wonderen noemt dit moment onze ‘omweg door de angst’ of de ‘afscheiding van God’. 

 

Denken 

- De macht van de denkgeest is op zich neutraal. Het is het vermogen dat ons gratis ter 

beschikking is gesteld door God. Dat we een vrije wil hebben, betekent dat we kunnen denken 

wat we willen denken, maar geen enkele gedachte is zonder betekenis. Zulke gedachten bestaan 

nu eenmaal niet. Elke gedachte schept vorm op een of ander niveau. Niets kan ons van ons 

scheppend vermogen bevrijden. We zijn er persoonlijk voor verantwoordelijk hoe we het 

toepassen. Verantwoordelijkheid nemen voor ons leven betekent verantwoordelijkheid nemen 

voor onze gedachten. 

 

Oordelen 

- Als je over een broeder oordeelt, heb je ongelijk, zelfs als je gelijk hebt. De beslissing om onze 

wrok jegens andere mensen los te laten, is de beslissing om onszelf te zien zoals we werkelijk 

zijn, want als we om de een of andere reden niet kunnen zien dat andere mensen perfect zijn, 

kunnen we onze eigen perfectie ook niet zien. Vergeven is de beslissing nemen om mensen te 

zien zoals ze nu zijn. Een aanval op een broeder is een herinnering aan zijn schuldige verleden. 
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Heilige Geest 

- Het is niet altijd even makkelijk om voor liefde te blijven kiezen. Het ego verzet zich enorm tegen 

het opgeven van de angstige manier waarop wij reageren. Daarom moeten we een beroep doen 

op de Heilige Geest. Het is niet onze taak onze waarneming te transformeren, maar wel om te 

bedenken dat we Hem moeten vragen haar te transformeren. 

- Een cursus in wonderen wil niet dat we onze woede verbloemen en net doen alsof zij niet 

bestaat. Wat ongezond is voor onze psyche, is ook niet goed voor ons spirituele leven. De Heilige 

Geest zegt tegen ons: ‘Probeer niet om jezelf te zuiveren voordat je je tot mij richt’. We moeten 

erkennen dat al onze gevoelens een gevolg zijn van liefdeloos denken. 

- Als de Heilige Geest ongevraagd onze gedachtepatronen zou veranderen, zou Hij inbreuk maken 

op onze vrije wil. Als we Hem vragen onze gedachtepatronen te veranderen, doet Hij dat ook. Als 

we boos of overstuur zijn, dienen we altijd te zeggen: ‘Ik ben boos, maar ik ben bereid om dat 

niet te zijn, ik ben bereid om deze situatie anders te zien.’ We vragen de Heilige Geest om zijn 

licht te laten schijnen op een bepaalde situatie, zodat we die situatie vanuit een andere 

invalshoek kunnen bekijken. 

- De aanval is destructief, niet de woede. Onze woede blokkeert onze liefde. Je woede uiten maakt 

deel uit van het proces van loslaten. Geloof hechten aan de verderfelijke illusie dat een spiritueel 

leven altijd rimpelloos verloopt en dat het altijd even heerlijk is om een spirituele relatie te 

onderhouden, is wel het laatste wat je moet doen. 

- De Heilige Geest heelt ons niet als dit te beangstigend voor ons is. Ons wereldbeeld zou dan 

instorten. De Heilige Geest vindt manieren om zijn macht tot uitdrukking te brengen die we 

kunnen accepteren. Medicijnen zijn zo’n manier. 

- Ieder probleem draagt zijn eigen oplossing in zich. Een crisis draagt een oplossing aan door ons 

op de knieën te dwingen. Nederiger dan wanneer we in een crisis verkeerden, kunnen we niet 

zijn. Zodra de liefde een kritische massa heeft bereikt of – zoals de Cursus het zegt – genoeg 

mensen openstaan voor wonderen, vindt er een plotselinge doorbraak plaats in ons bewustzijn; 

we raken in extase en worden ter plekke geheeld. 

 

Relaties en aan onszelf werken 

- Een van de belangrijkste principes van wonderen in relaties: we moeten naar onszelf kijken – 

naar onze lessen, onze gedachten, ons gedrag – om vrede te kunnen sluiten met een ander. 

- Relaties zijn belangrijk, omdat een relatie ons de kans biedt onze liefde meer te laten stromen. 

- Je hoeft je niet met anderen te bemoeien; dat is een truc van het ego, die je ervan wil 

weerhouden je op je eigen lessen te concentreren. Je zult het meeste van relaties leren als je je 

op je eigen problemen concentreert. 

- Soms lijkt het alsof je verslaafd bent aan iemand. Je bent geobsedeerd door die persoon en moet 

steeds dwangmatig aan hem/haar denken. Als dit het geval is, wed ik dat je de ander niet wilt 

loslaten. Ondanks de verleiding om buiten jezelf te zoeken naar de oorzaak en de oplossing van 

een probleem, blijf je open staan voor een wonder als je maar in jezelf kijkt. Je betaalt een prijs 

als je geen verantwoordelijkheid neemt voor je pijn: je beseft niet dat je je omstandigheden kunt 

veranderen doordat je gedachten te veranderen. De Heilige Geest biedt jou altijd de 

mogelijkheid om helemaal aan de pijn te ontsnappen door te vergeven, waarbij het er niet toe 

doet wie van jullie de ander het eerst heeft gekwetst of hoe misleid die ander is. De ander hoeft 

jouw transformatie niet eens bewust te ervaren. Degene die het meest bij zijn volle verstand is, 

stelt een cursus in wonderen, moet de Heilige Geest uitnodigen deel te nemen in een situatie. 
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- De Cursus stelt dat we besluiten wat we willen zien voordat we het zien. Als we ons willen 

concentreren op een gebrek aan respect voor onze gevoelens, komen we zeker mensen tegen 

die te weinig respect hebben voor onze gevoelens. 

- Het doel van spiritueel bezig zijn is je volledige herstel en het enige waarvan je dient te herstellen 

zijn de deuken in je zelfvertrouwen. De Cursus stelt dat je eigenlijk maar een probleem hebt; 

namelijk dat je bent vergeten wie je bent. Je beseft pas werkelijk dat je volmaakt bent als je 

ernaar verlangt de perfectie in een ander te zien. 

- Een verlicht huwelijk is de gelofte dat de partners elkaar zullen helpen om te groeien en te 

vergeven. We trouwen om de wereld te helen. We ontvangen wat we geven. Dienstbaarheid is 

iets anders dan zelfopoffering. Het betekent dat je de wensen van een ander net zo belangrijk 

vindt als je eigen wensen. 

- Hoe meer we zegenen i.p.v. veroordelen, hoe meer we in onze natuurlijke staat zijn en hoe 

makkelijker de liefde ons kan vinden. We kiezen woorden en gedachten waarmee we de ander 

zegenen. Wij zijn verantwoordelijk voor de gesprekken die we aangaan; het universum hoort ze. 

Als iemand tegen ons zegt ‘Hij heeft je in de steek gelaten, logisch dat je boos bent’ is die 

persoon misschien wel een bondgenoot, maar niet noodzakelijkerwijs een spirituele metgezel. In 

de I Ching wordt erop gewezen dat ook dieven medestanders zijn. Het is mogelijk om de 

overtuiging van iemand te erkennen en tegelijkertijd zijn vermogen te erkennen om zijn 

overtuiging te overstijgen. Iemand die zegt: ‘ik weet dat je lijdt, maar laten we dit op een andere 

manier bekijken, zodat je hem kunt zegenen’ is een echte spiritiele metgezel, want hij helpt je 

om contact te maken met de liefde in jou. 

- Als we voor ons innerlijke evenwicht afhankelijk zijn van het doen en laten van andere mensen, 

zijn we niet evenwichtig. 

- Een diepe relatie is vaak een chaos, pijnlijk en veel werk; we worden geregeld geconfronteerd 

met het feit dat we nog niet altijd doen wat we eigenlijk zouden willen doen. Een geliefde bij wie 

je je veilig voelt, is iemand die begrijpt dat je je best doet en je niet straft als je de mist ingaat. 

Een geliefde bij wie je je niet veilig voelt, is iemand die je bewust of onbewust laat struikelen of 

die tegen je zegt dat je een kluns bent omdat je over zijn voet of de voet van een ander struikelt. 

Dit is geen geliefde op een betoverende weg, het is een partner uit de hel. Je hebt helemaal gelijk 

als je in zo’n situatie wegloopt; je hebt hier niets aan. Dat we iemand vergeven betekent nog niet 

dat we altijd bij hem blijven. Eigenlijk wordt het steeds makkelijker om ons terg te trekken uit 

situaties wanneer we weten dat het beter voor ons is. Als je met God reist, hoef je niet veel 

bagage mee te nemen. Vreselijke neurotische relatiecrises helpen ons of de wereld niet verder 

op onze reis met en naar God. Hun belangrijkste eigenschap is de vicieuze cirkel; de relationele 

pij verdwijnt nooit. Het is geen uiting van liefde om bij de ander te blijven als er sprake is van zo’n 

vicieuze cirkel, dat is eerder disfunctioneel gedrag. 

- Als je wilt vergeven helpt het om te bedenken dat je partner evenveel pijn lijdt als jij, dat hij even 

bang is als jij en dat jullie allebei niet volmaakt zijn. Als er een moment komt waarop jullie dat 

beseffen en compassie voelen voor elkaar, betekent dat niet dat jullie je grenzen onvoldoende 

bewaken, maar dat jullie liefde kan stromen. 

- Je hoeft niet verbitterd te raken als een relatie voorbij is. De ander deed jou niet meer tekort dan 

zichzelf. Of de geest van God leidt jou naar iets wat beter is of het geschenk van deze liefde was 

meer dan een van jullie aankon, omdat jij of de ander teveel had geïnvesteerd in beperkende 

gedachten. Het verdriet je voelt maakt je zachter en nederiger. Daardoor zijn we beter toegerust 

voor een volgende liefdevolle relatie.  
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Werk 

- Een cursus in wonderen leert ons dat we niet zelf plannen hoeven te maken maar dat over 

moeten laten aan God.  Het is belangrijker om te weten dat je een kind van God bent en op aarde 

bent om te helen en geheeld te worden, dan te weten wat je wilt doen. Wat jij wilt doen is niet 

de hamvraag. Je moet altijd de volgende vraag stellen: ‘Hoe moet ik dit doen?’. 

- Het is makkelijk om grootheid van grootheidswaan te onderscheiden, zegt de Cursus, want liefde 

wordt beantwoord, maar hoogmoed niet. Het doel van het ego is afscheiding. Grootheidswaan is 

altijd een dekmantel voor wanhoop. Het ego verzet zich tegen God. Onze grootste angst is niet 

dat we niet goed genoeg zijn. Onze grootste angst is dat we over een grenzeloze macht 

beschikken. Jezelf kleineren is nergens goed voor. 

- Een wonderdoener is een kunstenaar van de ziel. Er bestaat geen hogere kunstvorm dan het 

leiden van een mooi leven. 

- Wanneer we God vragen wat wij voor Hem kunnen doen, kunnen er wonderen gebeuren. 

Wonderen zorgen voor een mentaliteitsverandering; we maken de omslag van willen krijgen 

(boodschappenlijstje) naar willen geven. Als we willen geven i.p.v. krijgen, hebben we de 

basisovertuiging dat we zo overvloedig zijn bedeeld, dat we het ons kunnen veroorloven veel aan 

anderen te geven. Het onderbewustzijn volgt onze basisovertuigingen e is er een meester in om 

situaties te creëren die deze basisovertuigingen weerspiegelen, Als wij willen geven aan anderen, 

geeft het universum aan ons. 

- Het doel van de wonderdoener is altijd innerlijke vrede. Als we onszelf vrede ten doel hebben 

gesteld, hebben we onszelf geprogrammeerd om evenwichtig te blijven, wat er ook gebeurt. 

 

Gezondheid 

- Gezond eten stelt ons in staat zo licht en energiek mogelijk in het lichaam te zijn. Goed voor het 

lichaam zorgen is een manier om beter voor de geest te zorgen. Naarmate ons lichaam ouder 

wordt, zal het, als gevolg van het leven dat we leiden, steeds meer weerspiegelen hoe zwaar het 

is om ons zorgen te maken. Als we ons lichter gaan voelen in ons lichaam en niet meer steeds 

aan het lichaam hoeven te denken, wordt verouderen een hele nieuwe ervaring. 

 

Vrouwelijkheid 

- Velen van ons kiezen er min of meer voor naar binnen te ontploffen dan ons de straf van de 

maatschappij op de hals te halen. Degene van ons die dat niet doet moet de wraak van de 

maatschappij dulden. 

- De maagd Maria gaf, als de moeder van de zoon van God, menselijk leven aan de expressie van 

God op aarde. God vertrouwde haar een diepgaande en machtige taak toe op aarden en 

naarmate de jaren vorderden werden haar lichaam, ziel en geest daarop voorbereid. 

- Schoonheid is een innerlijk licht, een spirituele uitstraling die alle vrouwen hebben, maar de 

meeste verbergen het omdat ze onbewust het bestaan ervan ontkennen. Wat we ons niet toe-

eigenen,  blijft onzichtbaar. 

- Wanneer wij ons zelf niet langer schuldig voelen, wanneer we onszelf bevrijd hebben van het 

beperkte denken van de maatschappij die een diepe angst heeft voor extatische vrouwen, zullen 

we niet langer mensen tegenkomen die ons aanvallen. Of het kan ons niet langer schelen als het 

gebeurt. 
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- In de jaren tussen de 20 en 30 jaar verandert het meisje in een vrouw, de prinses wordt een 

koningin, het kind wordt volwassen. Dat zijn niet zozeer de jaren om ons op onze ouders te 

concentreren, het zijn de jaren waarin we op onszelf en onze eigen talenten moeten 

concentreren. 

- Hoewel zachte gevoelens mijn drijfveer waren dacht ik het volledig tot uitdrukking brengen 

daarvan mijn kracht zou beperken. Ik bouwde een muur die mijn gevoelens op afstand moest 

houden, omdat ik vond dat dat nodig was om anderen zo goed mogelijk van dienst te kunnen 

zijn. Het vroeg een heleboel wilskracht om die muur te bouwen maar achteraf zie ik dat geen 

moed vroeg. De ontkenning van gevoelens door ze te onderdrukken of je ervan terug te trekken 

is een zwakke zet, geen moedige. Dit is de Amazone-neurose: een vrouw die iets bereikt ten 

koste van haar zachte kanten. Vanaf dat ze een klein meisje was werd ze langzaam maar zeker 

tot de overtuiging gebracht dat haar gevoelens minder belangrijk waren dan haar prestaties, er 

misschien wel tegengesteld aan waren. En de liefde die ze kreeg op haar prestaties, als het al 

liefde was, is niet het soort liefde dat de aarde verwarmt. Een vrouw die haar eigen gevoelens 

niet kan respecteren zal merken dat ze door niemand gerespecteerd wordt. Andere mensen 

zullen haar moeilijk toegankelijk vinden. 

- Gewoonweg denken we als we aan macht denken aan uiterlijke macht. Als macht gezien wordt 

als een innerlijke zaak verandert de situatie ingrijpend. 

- Er is een verschil tussen een partner krijgen en partner aantrekken. Krijgen impliceert aan de 

haak slaan. Aantrekken betekent dat ons licht helder is en eruitziet als een baken voor diegene 

die het moet zien. Als je je afvraagt ‘waar zij die gezonde mannen? Ik heb ze nog niet in mijn 

leven’ dan komt dat omdat ze nog niet tot je worden aangetrokken. Er is op dit moment niets in 

je energie dat hen erop wijst dat ze door jou in ere gehouden zullen worden. De heilzaamste 

mannen worden aangetrokken door de heilzaamste vrouwen. 


