Drie waarheden en de zeven zonden van het ego
Caroline Myss
Caroline Myss is een mystica en werkt al meer dan 20 jaar met mensen om hen te helpen
begrijpen waarom hun lichaam ziek wordt en te kijken naar de emotionele en
psychologische oorzaken. Ze noemt zichzelf een ‘medical intuitive’.
1e Waarheid: ratio begrijpt ziekte, crisis en God niet.
Er zijn drie onderwerpen in je leven die je niet met je ratio kunt begrijpen: ziekte, crisis en
God. Ons ratio heeft echter wel de behoefte het te willen begrijpen en geeft een aantal
redenen waarom een crisis of ziekte gebeurt in je leven:
- Er is een les en die moet ik vinden.
- Het is Karma.
- Ziekte is een gevolg van negativiteit.
Ziektes en crisissen laten juist zien dat het leven hier op aarde geen rationele of
gecontroleerde reis is. De reis van genezing vraagt om diep te graven in de niet rationele
kant van onze natuur aangezien we daar vaak de blokkades tegenkomen die onze
gezondheid ondermijnen.
Ons ratio is altijd gericht op ratio. Dus, gebeurt er een crisis of ontstaat er een ziekte dan
gaan we vaak met het ratio proberen hier een reden voor te vinden.
• Zoek je redenen waarom iets gebeurt?
• In welke delen van je leven zoek je redenen?
• Zijn persoonlijke oplossingen essentieel voor je gezondheid?
Ratio botst met intuïtie. Hoe meer stress, hoe minder we geneigd zijn onze intuïtie te
vertrouwen.
• Wat voor excuses geeft je ratio wanneer je niet luistert naar je intuïtie?
• In welke omstandigheden zoek je eerst ‘bewijs voor de uitkomst’ voordat je iets
doet?
• Hoe vaak verraad jij je intuïtie?
Ratio is meer bezig met het beschermen en verdedigen van angst in plaats van het te
genezen. Het houdt angsten vast uit het verleden.
• Welke angsten hebben controle over je?
• Hoe diep heb jij je angsten uitgedaagd en weerlegd?
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•

Hoe leef jij onder het juk van angst en wie straf je hiervoor dat jij gevangen bent door
je eigen angsten?

Angsten zijn krachtig. Irrationele angsten en bijgeloof moeten worden uitgedaagd op hun
waarheid.
• Onderzoek je bijgeloof zoals bijvoorbeeld op hout kloppen of gelukspoppetjes.
Waartegen bescherm je jezelf als je dit doet?
• Geloof jij in kwaad. Probeer je een gesprek daarover te vermijden?
• Zijn jouw angsten (ir)rationeel?
Ons ratio botst met trots en vergeving. Vaak is vernedering in ons leven de moeilijkste pijn
om te vergeven. Het ratio denkt in rechtvaardigheid en heeft de behoefte om terug te slaan.
Oog om oog. Vergelding vindt het ratio ‘fair play’. En dan komt onze trots omhoog. Dit
gecombineerd met de ervaring van vernedering kan ons extreem onredelijk maken.
• Welke redenen geef jij jezelf om een ander niet te vergeven?
• Hoeveel pijn komt van vernedering en trots?
• Hoeveel stress ontstaat door de angst voor vernedering of de angst voor ‘powerplay’
door trots?
• Als je weet dat stress je hoge bloeddruk, hartproblemen en risico op hersenbloeding
vergroot, zou je dan je conflicten oplossen?
• Wat vind je belangrijker: je trots of je gezondheid?
Ons ratio heeft ratio nodig om te overleven, echter daar kan de logica alleen niet voor
zorgen. Een reden om te helen kan dus niet alleen gevonden worden in de mind. Vaak is er
een afwezigheid van een connectie met het leven. Echt in de put zitten vraagt om ‘grace’ en
bidden.
• Wat is jouw reden om te leven?
• Reflecteer op wat het betekent om te leven.
2e waarheid: verbind je met zingeving en je doel van het leven.
Genezen van gevoelens van zinloosheid en leegheid is niet gemakkelijk, wel essentieel. Denk
eens aan de oude heldenverhalen hoe de held zijn demonen moet overwinnen om zijn eigen
kracht te ontdekken. Iedereen vraagt zich af wat zijn of haar doel is in het leven en het is
noodzakelijk om dit te gaan begrijpen.
• Hoe helend zou het zijn als je verbinding maakt met de zin van je leven?
• Wat geeft jouw leven zin?
• Wat kan je persoonlijk doen om je hiermee te verbinden?
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Vaak hebben we een crisis nodig om ons echte pad te gaan volgen.
Maak eens je persoonlijke dagboek over de zin van het leven en beantwoord de volgende
vragen:
1. Hoe spendeer jij je dag?
2. Wat kan ik geven aan de wereld en mensen om me heen?
3. Prioriteiten stellen: wat zou je graag doen als je de tijd had?
4. Luister je naar je intuïtie en heeft je intuïtie je ooit in de steek gelaten?
5. Dagdroom: wat zie je als je het mooiste mag voorstellen?
3e waarheid: navigeer uit de dark night of the soul.
Wanneer we het hoofd moeten bieden aan een crisis of een ziekte en we gaan ons afvragen
waarom we hier eigenlijk op aarde zijn en wat ons doel is in het leven gaat het vaak gepaard
met een ‘dark night of the soul’. Dit staat voor de transformatie die je doorgaat als mens. We
lopen het pad dat we meer onze ziel gaan leven in plaats van onze persoonlijkheid. Echter de
persoonlijkheid oftewel het ego geeft niet zomaar op.
Tijdens deze dark night doorlopen we fases. Allereerst merken we dat onze logica het niet
meer doet en geen antwoorden meer kan geven. We kunnen wegzakken in zwaarte,
depressie, donkerte. Je merkt dat alles wat goed en slecht is zich laat zien. Dit is het
zuiveringsproces alhoewel het ego dat zelf niet zo zal zien. Vervolgens zal je de op angst
gebaseerde eigenschappen moeten oplossen zoals de behoefte tot altijd gelijk willen hebben
of altijd willen winnen. Deze behoefte hebben we omdat we controle willen houden.
Echter deze dark night laat zien dat je helemaal geen controle hebt, maar dat je je laat leiden
door je eigen angsten. Door de crisis word je gedwongen te evalueren. En dat is de eerste
stap van het helende proces. Mensen zijn zich niet vaak bewust hoe ze hun status blijven
voeden: gewonde slachtoffers, incest, dis-harmonieuze families of lichamelijke ziekten.
Als je pijn je iets oplevert en je kracht is tot iets, dan is genezing geen aantrekkelijke optie.
Een wond begrijpen, heelt deze nog niet. Genezing heeft vergeving nodig. Ook mogen we
kijken naar waarom we anderen pijn willen doen en waarom we schuldgevoelens gebruiken
om anderen te beheersen of te pijnigen. Wanneer je naar deze vragen gaat kijken dan kom
je je echte innerlijke demonen tegen.
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De zeven innerlijke ego demonen
1. Trots
Uit angst om vernederd te worden, jezelf verdedigen door middel van een trotse houding.
• Waartoe ben je in staat als je trots gekrenkt wordt?
• Hoe snel ben je op je tenen getrapt?
• Waarom is je trotsheid zo fragile?
• Hoe kan iemand het bij je goedmaken?
• Hoe heeft jouw trots anderen pijn gedaan?
2. Gierigheid & Hebzucht
Het altijd maar meer willen van geld, macht, bevestiging, aandacht, spullen enz.
• Waardoor word je gulzig en bezitterig?
• Waar heb je nooit genoeg van?
3. Het recht hebben op
Dit is de gedachte van het ego dat vindt dat je vanzelfsprekend recht hebt op van alles in het
leven en dat het altijd in jouw voordeel moet gaan.
• Waar denk je dat je recht op hebt?
• Hoe vaak ben je boos of gefrustreerd als het niet loopt zoals jij het wilt?
4. Wraak
Een donkere passie die levens kapot kan maken. Een boos hart is een gevaarlijk hart.
• Gebruik jij boosheid om anderen te manipuleren?
• Hoe heb je anderen pijn gedaan met je boosheid?
• Hoe maak jij dat weer goed?
• En neem jij je verantwoordelijkheid?
5. Gulzigheid
Een onbewuste consumptie van voedsel, drugs, drank, manipulatie, behoefte aan
bevestiging. Een tekort aan controle over je eigen wil.
• De reden waardoor je je gulzigheid niet kunt stoppen komt door…..?
• Hoe doe jij jezelf pijn?
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•

Wat is jouw excuus dat je niet goed voor jezelf zorgt?

6. Jaloersheid
Jaloersheid kan de mind kapot maken en tast je intuïtie aan.
• Ben jij jaloers?
• Wat gebeurt er als je jaloers bent?
• Ben je jaloers op iemand zijn/haar spiritualiteit?
7. Gemakzucht en luiheid
Dit is het principe van wel dromen maar niet doen. Het niet zelf doen maar wachten totdat
iemand anders het komt doen voor je. Het luie denken gaat niet verder dan het ratio en
komt niet in de diepe wateren van de ziel. Het geeft bij de eerste weerstand al op.
• In welk deel van je leven is je gemakzucht destructief?
• Is je spiritualiteit alleen uit boeken of leef je het met toewijding?
• Hoe tast gemakzucht je gezondheid aan?
• Droom je alleen en onderneem je geen actie?

We staan op de tweesprong van ego versus ziel.
Genezing is kijken naar onze eigen trots en boosheid en dan… breekt het licht door!
Er is licht aan het einde van de tunnel.
Wanneer we de angst voor liefde laten vallen,
blijft het verlangen om lief te hebben over.
Wanneer we onze trots loslaten,
ontdekken we ons instinctieve vermogen anderen te helpen.
Wanneer je het idee dat je ergens recht op hebt laat vallen,
opent het besef van jouw overvloedige kwaliteit tot delen.

Vervolg: de 7 kwaliteiten van de ziel.
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