
Er bestaan nogal wat verstandelijke redene-
ringen over dingen die overbodig zouden
zijn. Vraag is of die redeneringen blijk geven

van inzicht of juist van een gebrek hieraan. Vooral
de ‘spirituele’ opvattingen over het loslaten van het
menselijke ego mogen wel eens onder de loep
genomen worden. Is het werkelijk zo dat je je ego
moet overwinnen, loslaten en vervolgens vrolijk
zonder deze last zult verder leven? Is het werkelijk
zo dat je meest ultieme spirituele doel is dat je als
een egoloos wezen ongelooflijk verlicht, de mensen
boordevol compassie aanschouwt en hen een aan-
tal ontwikkelingstreden hoger brengt als ze maar
aan je voeten neerzijgen?

Ingeboren functie
Het frappante is dat elk mens vanaf zijn geboorte
een duidelijk ego meebrengt. Laten we er niet
omheendraaien: het ego is aangeboren - of beter
gezegd ‘ingeboren’ - net zoals je talenten, je eigen-
schappen en je fysieke gesteldheden. Alles wat je
ingeboren is, kun je niet loslaten, want het heeft een
natuurlijke functie, d.w.z. een functie die ten prin-
cipale eigen is aan jouw wezen. (Een van de oor-
spronkelijke betekenissen van het Latijnse woord
‘natura’ is: het wezen der dingen). De dorens van
de roos, de staart van het varken hebben een func-
tie en als we deze gaan weghalen, bijvoorbeeld
door zogenaamde veredelingsprogramma’s of
genetische modificatie, misvormen we de oor-
spronkelijke creatie en daarmee de kracht ervan,
omdat we hun functie niet of onvoldoende begrij-
pen. Met het ego is het net zo. In feite kún je het niet
eens loslaten, want het is verweven met wie je nu
op deze aarde als deze mens bent. En aangezien je
je als totale mens ontwikkelt, ontwikkelt zich ook
het ego mee. Als je je ego wel zou kunnen loslaten
zou je volkomen onbewust worden. Je kunt je ego
wel volledig ondergeschikt maken aan dat van
anderen. Je degenereert dan tot een soort zombie of
robot die zijn kracht aan andere machten heeft
afgestaan. Er zijn in de loop van de menselijke
geschiedenis veel voorbeelden te zien van de
gevolgen hiervan: vernietiging van individuen,
volkeren en werelddelen.

Kracht
Je ego heeft met je innerlijke kracht te maken. Het
ís niet je innerlijke kracht, maar het geeft deze de
gelegenheid in beweging te komen en zich te mani-
festeren. Het is a.h.w. de verbinding tussen je ziel
en je persoonlijkheid, de verbinding tussen je ziel
en je aardse ‘zielsinstrument’. De verbinding tus-
sen je innerlijke goddelijkheid en je uiterlijke mani-
festatie. Je ego is nodig om emoties te kunnen erva-
ren, voorzover die in je ‘incarnatie-blauwdruk’

Zijn de dorens van een roos overbodige lastposten die de roos zo snel mogelijk moet
zien kwijt te raken? Waarom heeft de roos ze dan van nature? Is de staart van een var-
ken een overbodige lastpost die het varken zo snel mogelijk moet zien kwijt te raken?
Waarom heeft het varken hem dan van nature? Is het ego van de mens een overbo-
dige lastpost die de mens zo snel mogelijk moet zien kwijt te raken? Waarom heeft
de mens het dan van nature?
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aanwezig zijn, want niet elk mens ervaart dezelfde
emoties. Elk mens is een zielsinstrument. Dat wil
zeggen, dat jouw ziel zich heeft toegerust met de
begrensde hoeveelheid talenten en eigenschappen
die in jou aanwezig zijn. Begrensd houdt in dat je
vanuit de totaliteit gezien niet alles kunt weten,
kunt overzien, kunt ervaren, kunt doen en dus ook
niet voor andere mensen kunt invullen wat hen te
doen staat en wat zij zouden moeten voelen. Deze
begrensde talenten en eigenschappen vormen je
persoonlijkheid. Via je ego ervaar je de werking
van deze persoonlijkheid elk moment in de wissel-
werking met de wereld waarin je leeft. Je ego ís je
enige ervarings- en belevingsmogelijkheid. Hoe
bewuster je je hiervan bent, hoe meer bewustzijn je
in de Kosmos, het Goddelijke Bewustzijn, brengt.
Doordat je een ego hebt, ben je in staat om in het
dagelijkse gebruik van je talenten en eigenschap-
pen, emoties als vreugde en verdriet, angst en vrij-
heid te ervaren en je op basis hiervan te ontwikke-
len en vernieuwen. Je bent dan in staat je zielewen-
sen uit te voeren; je incarnatieverlangen vorm te
geven; je gedachten af te stemmen op deze wensen
en verlangens en ben je in staat de verantwoorde-
lijkheid voor jezelf - en hiermee impliciet voor de
wereld - te nemen.

Creatief of destructief
Je ego ervaart en werkt tijdens elke ervaring als een
soort startmotor die creatieve of destructieve
impulsen aanzwengelt. De impulsen worden crea-
tief als je ego zich bewust is van zijn begrenzingen
en zich ondergeschikt maakt aan de zielewensen en
–verlangens. Het weet en gebruikt zijn functie als
zodanig en dat mag je egocentrisch noemen. De
impulsen worden destructief als het ego zich niet
bewust is van zijn begrenzingen. De zielsverbin-
ding wordt dan afgesneden in de illusie (verstan-
delijke veronderstelling) dat het ego zelf het doel
van het leven is. Of het zijn functie weet is ondui-
delijk, maar het gebruikt hem niet als zodanig en
dat mag je egoïstisch noemen.
Als je bereid bent je in je ego te verdiepen kun je tot
de ontdekking komen dat je over een fenomenaal
middel beschikt om jezelf te ervaren, het leven te
ervaren, je verder te ontwikkelen, medeschepper te
zijn en om zodoende evolutie mogelijk te maken.
De schoonheid hiervan roept je niet op om dit
prachtige middel zo snel mogelijk om zeep te hel-
pen, maar om je ervan ‘bewust’ te zijn. De schoon-
heid van het ego roept je op om het met jouw
oneindige innerlijke kracht te gebruiken, het leven
te ervaren, te scheppen en opnieuw te scheppen. �
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