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Het wonder van oordeelloosheid

Na het voltooien van haar eerste boek wist de auteur meteen: dit is niet het einde, maar het 
begin van een innerlijke reis naar Wie ik werkelijk Ben.

In haar 2de boek komen 4 verschillende onderwerpen aan bod die worden uitgediept en die 
een heldere kijk geven over hoe we doorgaans in het leven staan. 

Deze vier concepten — oordeelloosheid, wonderen, de leiding van de Heilige Geest en 
tenslotte Verlossing — staan in de volgorde zoals de auteur ze zelf beleefde, doorleefde en 
bestudeerde. Haar leven lang analyseerde ze alle belangrijke zaken die haar pad kruisten. Het 
is deze zoektocht die in dit boek wordt beschreven.

Vragen zoals: Wat is oordeelloosheid en hoe laat ik oordelen los? Wat is een wonder en hoe 
kan ik dit ervaren in mijn dagelijks leven? Hoe werkt de leiding van de Heilige Geest waar Een 
Cursus in Wonderen zo dikwijls over spreekt? Als ik dit alles heb geleerd en toegepast ben ik 
dan verlost? Het hele boek is een analyse en een getuigenis van deze processen. In detail 
worden deze onderwerpen besproken en met voorbeelden uit het dagelijks leven verduidelijkt. 
Dit boek omvat een levensweg die steeds dieper en dieper tot je doordringt. Net zoals in Een 
Cursus in Wonderen is herhaling een aanbeveling. Hoe meer je erover leest hoe dieper het tot 
je doordringt. Concepten uit de Cursus krijgen hierdoor nieuwe diepgang en betekenis. Er 
wordt op een psychologische manier naar gekeken, maar er wordt ook verder gegaan daar 
waar de psychologie stopt.

Haar boeken beschrijven het pad naar bewustzijn zoals zij die zelf heeft doorleefd. Zij wil 
absoluut het gedachtegoed van de Cursus doorgronden en toepassen. Of ze daarin is 
geslaagd, kan je alleen beoordelen als je dit boek zelf leest en ermee aan de slag gaat. Heb jij 
ook de moed om het hele concept tot het einde toe te passen…?


