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5. Ons hart, hoofd    
   en ego
                      De wijsheden van ons hoofd en van ons hart. Leven vanuit ons hart of vanuit           

          ons ego.

‘Nu zit ik in 
mijn ego 
en nu 
handel ik 
vanuit 
mijn 
HART’
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5.0 Inleiding
Ons hart, ons hoofd en ons ego zijn de menselijke bronnen die ons ter beschikking staan 
in ons leven. In deze les gaan we in op de kwaliteiten en de onderlinge verschillen van 
deze bronnen zodat we weten hoe we ze optimaal in kunnen zetten in ons dagelijks leven.
In onze westerse maatschappij zijn we sterk geneigd te leven vanuit ons ego. Voor wie dit 
gewend is,  is een leven vanuit het hart een enorme verruiming van zijn horizon, een zeer 
bijzondere ervaring.
(Hoofd en hart)

We hebben gezien dat we als mens kunnen beschikken over  twee bronnen van kennis / 
wijsheid. De één is ons hoofd. Daar hoeven we niet zoveel over te zeggen. De andere bron 
is ons hart. We hebben in les 2 gezien dat we ook via ons hart over wijsheid kunnen be-
schikken. 

(Hart en ego)
Verder wordt in deze les nader ingegaan op het leven vanuit ons hart tegenover een leven 
vanuit ons ego. Hier ligt het accent op het herkennen van beide opties. De leerling verder 
bewust maken, zodat hij weet ‘nu zit ik in mijn ego, en nu handel ik vanuit mijn hart’.

Metafoor
In de metafoor van ‘ons huis’ gaat deze les over de verschillen tussen onze bovenverdieping en 
het gehele huis, inclusief de tuin. Hoe ziet ons leven er uit in beide gevallen en hoe ervaren we 
dat. 

“Als je wilt groeien, 
zet je trots opzij, 
laat je ego gaan, 

en doe wat goed is 
vanuit je hart en ziel”

- Billy Cox -  
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Inleiding
In onze maatschappij ligt een sterk accent op de wereld 
van ons denken, de wijsheid van ons hoofd dus. Onze 
ideeën moeten wetenschappelijk onderbouwd zijn, anders 
worden ze niet geaccepteerd. Hebben we een probleem, 
dan gaan we heel hard nadenken. In les 2 hebben we ge-
zien dat we, naast de wijsheid van ons hoofd, ook kunnen 
beschikken over de wijsheid van ons hart, een wijsheid uit 
de Bron! Wat kunnen we over deze twee wijsheid bronnen 
zeggen en wat zou een goede samenwerking zijn?

De wijsheid van ons hoofd
Met ons hoofd kunnen we kennis opnemen en met ons lo-
gische verstand  kunnen we die kennis integreren met de 
kennis die we al hadden. Met hulp van ons hoofd verwer-
ven we ook diverse vaardigheden verwerven. 
Op momenten dat het nodig is hebben we deze kennis en 
vaardigheden tot onze beschikking. 
Ze dienen ons om datgene wat we willen doen ook GOED 
te doen.

De wijsheid van ons hart
De wijsheid van ons hart kan voelen als een diep innerlijk 
weten. We noemen dit ook wel ons ‘buikgevoel’ of intuï-
tie. Veel mensen gebruiken deze wijsheid heel bewust in 
belangrijke situaties in hun leven. ‘Diep van binnen wist ik 
het. Had ik maar naar dat stemmetje geluisterd’. In onze 
visie komt deze wijsheid uit de Bron, maar in feite is dat 
niet zo belangrijk. Waar het op aan komt is dat je toegang 
hebt tot deze wijsheid en er je voordeel mee kunt doen.  
Wat kun je er mee?
De wijsheid van ons hart is de wijsheid die ons de koers 
van ons leven kan wijzen, als een kompas bij belangrijke 
keuzes . Het is dus de wijsheid die ons helpt om de GOE-
DE dingen te doen. 

5.1 De wijsheden van ons hoofd 
en van ons hart

‘De intuïtieve geest (= de 
wijsheid van ons hart) is een 
godsgeschenk; het rationele 

verstand (de wijsheid van 
ons hoofd) een dienaar. 

We hebben een maatsch-
appij geschapen die de 

dienaar vereert en het ges-
chenk is vergeten.’

- Albert Einstein -  

Wat is op dit moment jouw idee over de wijsheid van 

je hart?
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Het samenspel tussen hoofd en 

hart

Als we er goed naar kijken is ons hoofd in 

feite niet meer dan een neutraal instrument, 

zoals een computer ondersteunend is bij het 

uitwerken van b.v. rekenwerk.  Het is een 

hulpmiddel, zoals een computer weer een 

hulpmiddel is voor ons hoofd. De inzichten 

die ons hart ons kan geven kunnen we met 

ons hoofd niet bedenken. Je zou kunnen 

zeggen ‘daar heeft ons hoofd geen verstand 

van’. Ons hart kan het ons wel vertellen. 

Als we dus naar ons hart luisteren om de 

GOEDE dingen te doen en ons hoofd gebrui-

ken om de dingen GOED te doen, leven we 

ons leven optimaal. Dus ons hart als kompas 

en ons hoofd als uitvoerder. 

Deze taakverdeling van hoofd en hart stemt 

ook overeen met de inzichten van de bek-

ende fysicus Albert Einstein, de man die 

beroemd is geworden door zijn relativiteits-

theorie. Van hem is het volgende citaat:

‘De intuïtieve geest (= de wijsheid van ons 

hart) is een godsgeschenk; het rationele ver-

stand (de wijsheid van ons hoofd) een die-

naar. We hebben een maatschappij geschap-

en die de dienaar vereert en het geschenk is 

vergeten.’

Levenskunde pleit voor leven vanuit ons 

hart en noemt het samenspel tussen hoofd 

en hart daarom ‘het optimale huwelijk’. We 

kunnen de kennis van het hoofd ook zien als 

de mannelijke component: strak, effectief, 

geen speld tussen te krijgen. Het is het resul-

taat van denken en logica. De kennis van het 

hart is de vrouwelijke component: intuïtief, 

liefdevol en warm. 

In les 9 zullen we zien dat deze gedacht 

ook aansluit bij de uitgangspunten van veel 

grote, wereldwijde initiatieven voor een 

mooiere wereld. In dit huwelijk wordt de 

manlijke en de vrouwelijke energie verenigd. 

Dit is een voorwaarde voor een samenleving 

gebaseerd op onderlinge hulp en solidariteit.

Hoofd en ego

We kunnen ons hoofd natuurlijk ook in 

dienst stellen van ons ego. Het zal duideli-

jk zijn dat het effect van ons ego en zijn 

hindernissen dan alleen maar sterker zal 

worden. 

Waarop baseer jij je belangrijke 

beslissingen? 

Steun je op de kennis van je hoofd of op ‘het 

innerlijk weten’ van je hart?

5.2 Leven vanuit ons hart of 
vanuit ons ego
Inleiding
In onze westerse maatschappij zien we veel mensen die hun persoonlijkheid beschou-
wen als degene die ze werkelijk zijn. Ze zijn zich niet bewust dat hun persoonlijkheid hun 
masker is waar hun ‘ware zelf’ achter verborgen zit. De persoonlijkheid is dus in feite hun 
‘valse zelf’, waarbij het woord ‘vals’ de betekenis heeft van ‘onecht’. We hebben in les 3 ge-
zien dat ons persoonlijkheid een synoniem is van ons ego. Voor degenen die leven vanuit 
hun ego, is een leven vanuit hun hart een enorme verruiming van hun horizon, een zeer 
bijzondere ervaring.

De essentie van het verschil
Zoals we hebben gezien in de voorgaande lessen wordt een leven vanuit het ego geken-
merkt door aanpassingen, waardoor we van ons ‘ware zelf’  zijn afgedwaald. We zijn gelei-
delijk aan overgegaan naar ons ‘valse zelf’, waarbij het woord ‘vals’ de betekenis heeft van 
‘onecht’. Zoals gezegd is de term ‘valse zelf’,  synoniem voor persoonlijkheid of ego. Met 
deze aanpassingen zijn we ook overgestapt van een leven vanuit liefde en vertrouwen naar 
een leven vanuit angst en wantrouwen. Deze overstap betekent dat we daarmee ook de 
verbinding met de Bron zijn verloren. Met ‘de Bron’ bedoelen we het kosmische veld waar-
aan we de bijzondere eigenschappen toekennen achter het ontstaan van alles wat er is in 
de kosmos, het grote mysterie. En dat is dus het grote verschil. Vanuit ons hart kunnen we 
‘baden’ in de wijsheid en de liefdevolle kracht van die Bron. Als we die Bron als uitgangs-
punt nemen kunnen we ons leven ervaren als een leven in welzijn, een leven als een vis in 
het water. Deze uitspraken zijn ervaringsfeiten. We hoeven er dus niet over te discussië-
ren. In de loop van de lessen heeft iedereen de kans dit zelf verder te gaan ontdekken en 
ervaren.

‘Vanuit ons hart kunnen we 
‘baden’ in de wijsheid en de 
liefdevolle kracht van die Bron.’ 

Kun je je uit je eigen leven een ‘pure ervaring’ herinneren? Een voorbeeld van  zo’n 

‘Bron-ervaring’? Een moment waarin je je geweldig voelde, in extase was, een gevoel van 

eenheid met de wereld, een overweldigend gevoel van vreugde, verrukking of geluk? (b.v. 

in de natuur, ‘haren in de wind’ en de hele wereld is van mij) 
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Angst voor tekort en overlevingskracht

Als we maar enigszins het idee hebben tekort te komen 

stellen we alles in het werk om te krijgen wat we nodig 

hebben. We doen daarbij alle nodige concessies die kunnen 

helpen ons doel te bereiken. Onze diepste drijfveer daarbij 

is de angst om NIET te overleven. We zijn bij onze geboorte 

allemaal uitgerust met een sterke overlevingsdrang. Een 

tekort aan essentiële levensbehoeften kan onze overleving 

in gevaar brengen. En ook een vermoeden dat we tekort 

kunnen komen kan onze angst aanwakkeren.

 
Kracht

Hart

Ons hart put uit de kracht van de Bron. Die kracht is pure levenskracht. Die kracht is zeer sterk, doch zacht van aard. 

Ego

Ons ego put uit de kracht van ons overlevingsmechanisme. Deze kracht is gebaseerd op overlevingsangst en is daardoor 

altijd hard en fanatiek. De overlevingskracht is zeer nuttig als we reëel gevaar lopen. De kracht manifesteert zich dan door 

een shot adrenaline in ons bloed, waardoor we over meer kracht en snelheid beschikken. Zo kan het ons leven redden! 

Wijsheid

Hart

Ons hart put uit de wijsheid van de Bron, zoals we hierboven al hebben behandeld.

Ego

Ons ego kan alleen putten uit de wijsheid van ons hoofd. 

Liefde

Hart

De liefde van het hart is onvoorwaardelijk. Het hart stelt geen voorwaarden en hoeft er ook niets voor terug. Een ouder 

die onvoorwaardelijk van zijn kind houdt, kan het gedrag van zijn kind afkeuren, maar nooit het kind zelf.

Ego

De liefde van het ego stelt voorwaarden. Ik hou van jou zo lang jij voldoet aan dat wat ik van jou verwacht. Het ego heeft 

geen verbinding met de Bron. Het ego voelt daarom ook niet die onvoorwaardelijke liefde die in verbinding onvermij-

delijk is. Vanuit ons ego kunnen we alleen liefde uiten via ons hoofd, ons mentale voornemen om onszelf of een ander 

lief te hebben. Dat liefhebben is altijd voorwaardelijk. Zodra wijzelf of de ander daar niet meer aan voldoet, verandert het 

gevoel van liefde in kritiek en dus afwijzing.

Kun jij het verschil voelen tussen je levenskracht en je overlevingskracht?

De Bron staat voor liefde, kracht en wijsheid. Ook het ego kent liefde, 
kracht en wijsheid.

Ken jij momenten van onvoorwaardelijke liefde voor jezelf? Of van jou naar een ander? Of van 

een ander naar jou?

Hoe zie jij de liefde die je voelt voor jezelf? Voorwaardelijk of onvoorwaardelijk?

Idem voor de liefde voor een dierbare

• - idem van iemand anders naar jou
Ken je momenten dat je de wijsheid van je hart kunt voelen? 

Je intuïtie / innerlijk weten?
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Ons hart als levensbron

In verbinding met ons hart kunnen we hele-

maal onszelf zijn. We kunnen het ook omge-

keerd zeggen: als we helemaal onszelf zijn, 

zijn we in verbinding met ons hart. Ons hart 

kent geen angst en leeft vanuit vertrouwen. 

Vertrouwen dat er voldoende is voor ieder-

een. Vertrouwen dat het goed is en dat er in 

moeilijke tijden kracht beschikbaar zal zijn 

om door die moeilijkheden heen te komen. 

In dat vertrouwen kun je vanuit je hart het 

leven rustig, ontspannen en in verbinding 

leven. 

Ons ego als levensbron

Zodra we in de angst schieten, wantrouwig 

worden of bang dat we iets tekort komen, 

schieten we in ons ego. Met die angst raken 

we onszelf kwijt, worden we ‘ons valse zelf’ 

en daarmee ook de verbinding met de Bron. 

We kunnen dan ook niet meer putten uit die 

Bron. Geen wonder dat we dan het gevoel 

hebben dat we het helemaal alleen moeten 

doen, zoals mezelf beschermen of zorgen dat 

ik niets tekort kom.  In plaats van in liefde 

met elkaar omgaan, denkt het ego in ter-

men van competitie. Winnen geeft een goed 

gevoel, verliezen is een afgang. 

Door gebrek aan zelfliefde probeert het ego 

liefde te verdienen. Perfectionisme, uitslov-

en, pleasen zijn een paar voorbeelden hier-

van. Nu moet iedereen me toch wel aardig 

vinden, ik heb zo mijn best gedaan!

Vanuit die angst leef je vanuit je ego altijd 

gespannen en in onrust. 

Kun je het onderscheid voelen tussen een moment dat je in contact bent met je ego? (op je hoede, 

in je hoofd, jezelf beschermend) en een moment in contact met je hart? (vrij, vol vertrouwen, 

relaxed, in verbinding met je omgeving en opgaand in de situatie)

Tabel met verschillen

Het ontstaan van een negatief zelfbeeld als 

gevolg van een bedreigend tekort is in les 3.1 

al verklaard. We herhalen deze tekst nog een 

keer.

Wat heb je in deze les geleerd?

Welke vragen zijn overgebleven?

Wat heb je in deze les ervaren?

Afsluiting van de les


