
Je moet je ego loslaten* 
 

 

 

Robert Vandewalle, een Belgisch olympisch judokampioen, is de 50 voorbij en 
tijdens een tv-reportage haalde hij herinneringen op ondermeer aan zijn 

trainings- en stageperiodes in Japan. Hoe daar in die  immense dojo’s, die 

reuzegrote trainingshallen, het kruim van de Japanse judowereld zich 
verzamelde en er altijd tientallen gevorderde judoka’s op de mat stonden. En hij 

vertelde er een opmerkelijk detail bij, namelijk dat aan de ingang van één van 

die dojo’s, net voor je blootsvoets de mat betreedt, de volgende tekst ophing: 

‘Leave your ego with your shoes’ (‘Laat uw ego achter bij uw schoenen’). Een 
duidelijk hint naar al dat getalenteerde judovolk net voor het de mat opkomt, in 

de zin van: ‘Zelfs al ben je een gevestigde waarde, zelfs al ben je een groot 

kampioen, doe  gewoon en wees bescheiden want je kan van iedereen iets 

leren.’ Ook hier in het Westen begrijpen we het op dezelfde manier. Onder ego 

verstaan we meestal dan toch wel ‘het gevoel van eigenwaarde’, denk maar aan 

uitspraken zoals ‘Zijn ego kreeg een flinke deuk’ en ‘Hij heeft een groot ego’. 
 

 

Vaak merk ik evenwel dat in sommige spirituele kringen het om veel meer gaat 

dan dat en er eigenlijk wordt op aangedrongen dat je in de meest letterlijke zin 
je ego, je ik-besef, zeg maar je eigen identiteit, zou ontmantelen of zou laten 

ontmantelen. Als psychiater weet ik dan niet goed wat ik mij bij dat advies 

moet voorstellen. En als ik het al meen te weten is het niet erg aantrekkelijk en 
doet het mij vooral denken aan psychotische toestanden, maar  - waar maak ik 

me toch zorgen over -  meestal blijkt de verklaring iets eenvoudiger te liggen. 
 

 

Neem nu Frieda, een vrouw van middelbare leeftijd. Enigszins ontdaan 

rapporteert ze over haar belevenissen tijdens een workshop spiritualiteit. Ze 
vertelt dat de lesgever zijn betoog begon met de gevleugelde woorden: “Ik heb 

geen ego meer…ik ben één en al onvoorwaardelijke liefde.” Wat ze daar op dat 

moment precies moest onder verstaan, wordt al snel duidelijk wanneer ze in de 

loop van diezelfde workshop enkele kritische vragen durft stellen. 
Ogenblikkelijk komt er een straal van zijn onvoorwaardelijke liefde haar kant 

op… en wordt ze bedolven onder een stroom van snijdende opmerkingen. En 

plein public wordt ze de mantel uitgeveegd en krijgt ze onder meer te horen dat 
ze last heeft van haar ego, nog veel aan zichzelf moet werken, enzovoort, 

enzoverder,…. 

Volgelingen verliezen is  blijkbaar geen  prettige  gebeurtenis, ook niet  voor 
leiders zonder ego, zoveel is duidelijk. 

 

 

Ik bedoel: laat je geen oor aannaaien. Wie beweert te weten wat het is om 

letterlijk  zonder  ego  te  functioneren, echoot  wellicht  oosters  geïnspireerde 

literatuur waar hij evenmin praktische ervaring mee heeft als jijzelf. Hij - ik zeg 

‘hij’ want het zijn inderdaad meestal mannen -  heeft wellicht minstens evenveel 
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ego als jezelf, alleen heeft hij andere boeken gelezen… en het is natuurlijk fijn 
en cool om die vlotjes te kunnen citeren. Maar soms, zoals je gehoord hebt, is 

het veel erger: de leraar verdraagt niet alleen geen tegenspraak, als je het niet 
met hem eens bent, krijg je bovendien het verwijt dat je last hebt van je ego. 

Een sterk staaltje van offensieve spiritualiteit. Ik zou die leraar van Frieda 

adviseren:  laat  alle  valse  bescheidenheid varen  en  ontwikkel  maar  in  alle 
openheid een fors ego. Een groot, dik, vet, stevig ego, desnoods zo groot als 

een huis, maar wees je dan bij voorkeur wel bewust van de omvang van dat 

huis. 

Overigens, maar dat geheel terzijde, misschien is niet zozeer de grootte en de 
sterkte van ons ego het probleem als wel dat ons ‘hart’ vaak niet even sterk 
meegroeit.  En  elk  groot  onevenwicht  is  natuurlijk  hinderlijk,  zowel  voor 

onszelf als voor anderen. Wanneer dit onevenwicht niet in de hand gehouden 

wordt door zelfkennis en narcistisch buiten zijn oevers gaat treden, ja, dan 

komen we in situaties zoals daarnet beschreven. Het verlangen om speciaal en 
bijzonder te zijn en het verlangen om ook de anderen daarvan te overtuigen, kan 

inderdaad gênante proporties aannemen. 
Voor alle duidelijkheid zou ik er nog kunnen aan toevoegen dat  het ego niet de 

vijand is van het spirituele, maar de dienaar. Je hebt immers een stevige 

egostructuur nodig om een spirituele ontwikkeling te kunnen dragen. Zo niet 
riskeer je zelfs een psychotische doorbraak. Om geestelijk gezond te 

functioneren, en al zeker om mystieke ervaringen te kunnen incasseren, moet je 

immers over een gezond brein beschikken met een stevige neuronale bedrading 

die tegen een ‘lichtstootje’ kan. Of voor wie het liever in computertaal hoort: 
spiritualiteit is een zwaar programma om te draaien en wil je onderweg niet 

crashen dan heb je een goeie computer nodig. 
 

 

Eén van mijn cliënten, ik zal hem Eric noemen, ging onlangs op consult bij een 

gerenommeerd channel (of medium als je wil) en tijdens de channeling stelde 

hij de vraag: “Hoe zit het nu eigenlijk met het ego? Hoe moet het ego nu 
eigenlijk aangepakt worden want sommige mensen zeggen dat je je ego moet 

wegcijferen en achterlaten?” 

Het antwoord kwam bliksemsnel (ik citeer): “Begrijp goed, die visie is irreëel. 
Het ego is eigen aan de persoonlijkheid. Wat u dient te neutraliseren zijn de 

dwangmatigheden, de conditionerende factoren die belastend zijn voor het ego, 

zodat (na die neutralisering) dit (ego) in de vrije beweging van het spirituele 

element kan bestaan.” 
 

 

Ik wil hier geen reclame maken voor mediums, want er loopt nogal wat rond, 

maar hier zat Eric toch wel op een goeie wei want dat antwoord vind ik toch 

wel aantrekkelijk door zijn eenvoud. 

Of voor wie de tekst niet duidelijk genoeg is, zou ik hem als volgt kunnen 

parafraseren: “Als mens heb je nu eenmaal een ego en daar is niets mis mee. 
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Het is niet ons ego, ons ik-besef, dat we moeten loslaten maar de 
beperkingen die erop kleven, beperkingen die ons verhinderen onszelf ten 

volle te ontplooien.” 
 

 

Bestaan er dan geen spirituele eenheidservaringen, hoor ik je vragen, die de 

mens tijdelijk uit zijn beperkingen en egobegrenzingen kunnen losmaken? 
Daar zeg je het al: ‘tijdelijk’! Bovendien - en nu ben ik even stout - ook na 

zijn mystieke ervaringen heeft de mysticus graag dat zijn beeltenis op de voor- 

of achterflap staat van het boek dat over hem gepubliceerd wordt, en dat van 

alle mogelijke foto’s net die foto er wordt uitgepikt waar hij het meest 
flatterend opstaat. Je begrijpt wat ik bedoel… 

 
 
 
 
 

_____________________ 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
* Deel 1 van de uitgebreide versie van de lezing ‘Over dimensionele en andere 

misverstanden, SYMPOSIUM ‘Veranderingen in bewustzijn’, georganiseerd door 

de Vereniging voor Transpersoonlijke Psychiatrie op zaterdag 13 november 2004 in 

het AMC Amsterdam, Nederland (gepubliceerd in PRANA 157, oktober/november 

2006).  

Jean-Marie Decuypere is psychiater/psychotherapeut met een privé-praktijk in 

Zoersel, België.   
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