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Het is ook nodig dat wij ons bewust worden van de manier waarop ons 'ego' zal proberen ons weg
te houden van de stilte van meditatie door te luisteren naar de oude emotionele gedachten over
onze 'onvervulde behoeftes' in samenhang met ons beschadigde zelfbeeld.
Wanneer in onze behoefte aan liefde niet is voorzien of wanneer we alleen maar voorwaardelijke
liefde hebben ervaren (liefde als beloning voor goed gedrag), kan het moeilijk zijn om ons voor te
stellen dat God, Die Onvoorwaardelijke Liefde is, er ook voor ons is.
Het 'ego' tergt ons dan met: "Je weet toch dat niemand van je houdt! Jij bent niet goed genoeg! Dit
mediteren is geschikt voor anderen, maar niet voor jou!". Meditatie is gebaseerd op een
liefhebbende relatie, vol geloof en vertrouwen, met God. Ons idee van 'onwaardig zijn' kan er in
het begin voor zorgen dat het een uitdaging is om die relatie aan te gaan.
Wanneer niet is voorzien in onze behoefte aan veiligheid, kan dit ertoe leiden dat we de meditatie
onder controle willen houden. Wij vrezen geen controle uit te kunnen oefenen – controle staat
gelijk aan veiligheid - en dus maakt het ego juist gebruik van deze zwakheid. "Weet je zeker dat
dit een goed idee is? Je hebt dit niet onder controle! Ben je niet bang?" Het loslaten dat bij
meditatie gevraagd wordt, kan daarom in het begin ontzettend bedreigend overkomen en een
gevoel van paniek veroorzaken. Het aanvaarden dat wij in wezen goed zijn, wat we ook mogen
denken en voelen, en dat de aard van de Goddelijke Werkelijkheid Liefde en Vergiffenis is, vraagt
om een gigantische sprong van vertrouwen.
Wanneer de behoefte aan waardering onze drijfkracht is geworden, waardoor we een overdreven
belang hechten aan status en reputatie, dan zou het overwegen om zoiets 'onorthodox', zelfs
'alternatief', zoals het gaan beoefenen van meditatie mogelijk niet tegemoetkomen aan de
werkelijke behoefte om geaccepteerd en gerespecteerd te worden.
Wanneer we ons niet waardevol hebben gevoeld omdat het patroon van onze vroegste levensjaren
bestond uit genegeerd worden omdat er niet om onze mening werd gevraagd of omdat die niet
meegeteld werd, dan is het echt een probleem om naar onze eigen innerlijke stem, onze eigen
opinie, te kunnen luisteren.

De weg vooruit is om onszelf eraan te herinneren dat al deze emoties gebaseerd zijn op
geconditioneerde houdingen die in het verleden gevormd zijn. Op die manier kunnen wij leren om
deze gedachten niet meer te koesteren en niet meer te luisteren naar deze gedateerde en onware
boodschappen van het 'ego'. Onze mantra zou in dit geval kunnen zijn: 'Dat was toen, dit is nu".
Het verlangen om in iets te geloven dat onszelf overstijgt, komt daarom niet voort uit het 'ego'; het
is het diepere onbewuste aspect van onze bewustzijn, ons 'zelf', die de aantrekkingskracht vormt.
De trekkracht van het diepere 'zelf' zorgt ervoor dat wij de ware betekenis zoeken die de
alledaagse werkelijkheid van het 'ego' overstijgt: "Onder al mijn patiënten in de tweede helft van
hun leven, dat wil zeggen ouder dan 35, is er geen één geweest wiens probleem uiteindelijk niet
bestond uit het vinden van een godsdienstig perspectief op het leven". (C.G. Jung – 'Modern man
in search of a soul'). Hoewel Jung mensen behandelde wiens problemen al ontwikkeld waren tot
een neurose, geldt wat hij zegt voor ons allemaal. In ogenschouw nemend dat het een tijd duurt
voordat een neurose zo hinderlijk wordt dat behandeling noodzakelijk is, kan een besef van het
gebrek aan spirituele waarden al veel eerder ontstaan. Hij sprak over 'een godsdienstig perspectief'
vanwege de tijd waarin hij leefde, maar wat we in onze tijd tegenkomen is eigenlijk een spirituele
honger, die ons antwoord is op de liefde van de Goddelijke Werkelijkheid, Die ons onbewust
aantrekt en motiveert.

