Themadag 10 februari 2019 ‘Ware waarneming’
CITATEN
Ware waarneming van je broeder
Naastenliefde is een manier om een ander te bezien alsof hij zijn feitelijke verworvenheden in de tijd
reeds verre had overstegen. (…) Het wonder kan, als een uiting van naastenliefde, die [de tijd] alleen
maar bekorten. Je moet echter begrijpen dat iedere keer wanneer je een ander een wonder schenkt,
je het lijden van jullie beiden bekort. (T2.V.10:1,6,7)
Waarachtig zien
Onschuldige of ware waarneming betekent dat je nooit onjuist waarneemt en steeds waarachtig ziet.
Eenvoudiger gezegd betekent het dat je nooit ziet wat niet, en altijd ziet wat wel bestaat. (T3.II.2:5,6)
Waarneming versus kennis
Waarneming is iets tijdelijks. Als een eigenschap van het geloof in tijd en ruimte, is ze of aan angst of
aan liefde onderhevig. Verkeerde waarnemingen brengen angst teweeg en ware waarnemingen
voeden liefde, maar geen van beide brengen ze zekerheid omdat alle waarneming varieert. Dat is de
reden waarom het geen kennis is. Ware waarneming vormt de basis voor kennis, maar weten is het
beamen van de waarheid en overstijgt alle waarnemingen. (T3.III.1:6-10)
Correctie van de waarneming
Alles waaraan de Heilige Geest jou herinnert, staat in directe tegenstelling tot de denkbeelden van
het ego, omdat ware en onware waarnemingen zelf tegengesteld zijn. De Heilige Geest heeft tot taak
ongedaan te maken wat het ego heeft gemaakt. Hij maakt dit ongedaan op hetzelfde niveau als
waarop het ego opereert, anders zou de denkgeest niet in staat zijn de verandering te begrijpen.
(T5.III.5:4-6)
Genezing als gecorrigeerde waarneming
Wanneer het ego jou tot ziekte verleidt, vraag de Heilige Geest dan niet om het lichaam te genezen,
want dat zou slechts betekenen dat jij de overtuiging van het ego overneemt dat het lichaam het
eigenlijk doelwit van de genezing is. Vraag de Heilige Geest liever jou de juiste waarneming van het
lichaam te leren, want alleen de waarneming kan vervormd zijn. Alleen de waarneming kan ziek zijn,
want alleen de waarneming kan verkeerd zijn. (T8.IX.1:5-7)
Kleine kinderen
De Bijbel zegt je te worden als kleine kinderen. Kleine kinderen zien in dat ze niet begrijpen wat ze
waarnemen, en vragen daarom wat het betekent. Bega niet de vergissing te geloven dat jij begrijpt
wat je waarneemt, want de betekenis daarvan is voor jou verloren gegaan. Maar de Heilige Geest
heeft die betekenis voor jou bewaard, en als je Hem de interpretatie laat, zal Hij jou teruggeven wat
jij hebt weggegooid. Zolang jij echter denkt die betekenis te kennen, zul je de noodzaak niet zien
Hem hierom te vragen. (T11.VIII.2)
Van nachtmerries naar gelukkige dromen
Je zult eerst dromen van vrede, en er vervolgens toe ontwaken. Je eerste ruil van wat je hebt
gemaakt voor wat jij wilt, is het inruilen van nachtmerries voor de gelukkige dromen van liefde.
Hierin liggen je ware waarnemingen besloten, want de Heilige Geest corrigeert de wereld van
dromen, waar alle waarneming zich bevindt. (T13.VII.9:1-3)

Ik kan ontsnappen aan de wereld die ik zie door aanvalgedachten op te geven.
Het idee voor vandaag bevat de enige uitweg uit de angst die ooit zal werken. Niets anders zal baten,
al het andere is zonder betekenis. Maar deze manier kan niet falen. Elke gedachte die je hebt, bouwt
een gedeelte van de wereld die jij ziet. We moeten dus met jouw gedachten aan het werk, wil jouw
waarneming van de wereld veranderen. (WdI.23.t,1)
Ik zou in plaats hiervan vrede kunnen zien.
Het idee voor vandaag maakt een begin met de beschrijving van de voorwaarden die gelden voor de
andere manier van zien. Innerlijke vrede is ontegenzeglijk een innerlijke zaak. Het moet beginnen bij
je eigen gedachten en zich dan naar buiten toe uitbreiden. Juist uit jouw vredige denkgeest vloeit een
vredige waarneming van de wereld voort. (WdI.34.t,1)
Ik wil dat er licht is.
Ik zal vandaag de kracht gebruiken van mijn wil. Het is niet mijn wil om in het duister rond te tasten,
bevreesd voor schaduwen en bang voor dingen die onzichtbaar en onwerkelijk zijn. Licht zal mijn gids
zijn vandaag. Ik zal het volgen waarheen het me leidt en alleen oog hebben voor wat het mij laat
zien. Deze dag zal ik de vrede van ware waarneming ondervinden. (WdI.87.1)
Waarneming is een spiegel, en geen feit. Wat ik zie is de staat van mijn denkgeest die naar buiten is
gespiegeld. Ik wil de wereld zegenen door er met de ogen van Christus naar te kijken. En ik zal de
onbetwistbare tekenen zien dat al mijn zonden mij vergeven zijn. (WdII.304.1:3-6)
Ik zie alles zoals ik wil dat het is.
Waarneming volgt op oordeel. Wanneer we geoordeeld hebben, zien we bijgevolg wat we willen
zien. (WdII.312.t,1:1,2)
Laat een nieuwe waarneming nu tot mij komen.
Vader, er is een visie die alle dingen als zondeloos beziet, zodat angst verdwenen is en waar die was,
liefde wordt binnengenood. En liefde zal komen waar ze maar wordt gevraagd. Deze visie is Uw gave.
De ogen van Christus bezien een vergeven wereld. In Zijn zicht zijn al haar zonden vergeven, want Hij
ziet geen zonde in iets waar Hij naar kijkt. Laat nu Zijn ware waarneming tot mij komen, opdat ik uit
mijn droom van zonde ontwaken mag en in mij mijn zondeloosheid zien, die U volkomen
onbezoedeld bewaard hebt op het altaar voor Uw heilige Zoon, het Zelf waarmee ik me
vereenzelvigen wil. (WdII.313.t,1)
Vandaag laat ik de visie van Christus voor mij naar alles kijken en ik beoordeel het niet, maar
schenk in plaats daarvan alles een wonder van liefde. (WdII.349,t)
Kennis is niet de remedie tegen onware waarneming, want ze zijn elk van een ander niveau en
kunnen dus nooit bij elkaar komen. De enig mogelijke correctie voor onware waarneming is daarom
ware waarneming. Die zal niet blijvend zijn. Maar voor de tijd dat ze duurt, komt ze om te genezen.
Want ware waarneming is een remedie met vele namen. Vergeving, verlossing, Verzoening, ware
waarneming, ze zijn alle één en hetzelfde. Ze zijn het ene begin, teneinde naar Eenheid te leiden die
ver voorbij henzelf ligt. Ware waarneming is het middel waardoor de wereld wordt verlost van
zonde, want zonde bestaat niet. En dit is het wat ware waarneming ziet. (VvT4.3)
Dit is de omslag die ware waarneming brengt: wat naar buiten werd geprojecteerd, wordt vanbinnen
gezien, en daar laat vergeving het verdwijnen. (VvT.4.6:1)
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