de Lilith-weg voor vrouwen
Door de feministen en vrouwenbewegingen wordt Lilith gebruikt als boegbeeld voor bevrijding van
het vrouwelijke uit de klauwen van de mannelijke dominantie. Maar wordt het niet stilaan tijd dat
we ook daar een kwantumsprong maken in herpositionering naar datgene waar we werkelijk
behoefte aan hebben? Want als wij vrouwen, diep bij onszelf naar binnen gaan, komen we meestal
tot de conclusie dat “boven liggen” niet echt is wat we willen. Maar wat willen we dan wel?
Vrouwen zijn vaak onbewust heel diep teleurgesteld en dragen een zeer groot pijnlichaam met zich
mee. Ze zijn eeuwenlang alleen aangesproken op hun Eva-rol maar niet op hun Lilith-kracht. Ze
werden, en worden tot op heden in vele culturen, gebruikt en niet gestimuleerd in het ontwikkelen
van hun totale vrouw-zijn. Dikwijls blijft ook in de seksualiteit de vrouw nog altijd hangen in de Evarol.
Vanuit haar mannelijk stuk kan een vrouw haar positie neerzetten in een tot heden ten dage door
mannen gedomineerde wereld, maar het zal haar nooit de voldoening brengen van de wereld die
Lilith voor haar kan openen. Het zal haar achterlaten met een gevoel van niet compleet,
onbevredigd en onbestemd zijn. Alleen Lilith kan de volledige ziel en missie van het vrouwelijke
wezen ontsluieren.
Elke vrouw kan in contact komen met haar Lilith energie en die opnemen als ze daar de tijd voor
neemt. Mits ze bereid is om haar kwetsuren te eren en vooral mits ze bereid is om uit de slachtofferenergie te kruipen. Pas als een vrouw haar eigen schaduwenergie leert omarmen kan ze de slangenenergie toelaten in haar systeem.
De schaduw omvat meestal veel angst, woede, frustratie, pijn en verdriet. Bovendien zit er in die
schaduw veel vrouwelijke energie geblokkeerd, ze kruipt waar ze niet gaan kan, via manipulatie en
gevlei.
Vrouwen die hun Lilith stuk niet leren omarmen zijn niet vrij, en kunnen zeer destructief zijn vanuit
een ingeperkte positie. Ze gebruiken mannen om hun zaakjes te regelen. Eva-vrouwen nemen niet
de verantwoordelijkheid in handen voor hun eigen lot. Ze zijn dikwijls vergeten of verleerd hoe ze
dat kunnen doen vanuit hun eigen vrouwelijke kracht. Dikwijls zijn ze ook zeer bang om hun
werkelijke plaats terug in te nemen. Maar ook hier zal hun Lilith-stuk hun leren hoe ze als vrije
vrouwen naast hun mannen kunnen staan en vanuit een geneutraliseerde positie terug een positieve
verbinding met hen en met de wereld kunnen opbouwen. Een positie die niet vertrekt vanuit angst,
schaamte, schuld , boosheid en frustratie maar vanuit wederzijds vertrouwen, openheid,
ontvankelijkheid en ondersteuning.
Vanuit die positie herstelt de Lilith-vrouw de zorg voor haar eigen welzijn. Hierdoor kan ze haar
vrouwelijke creatieve scheppingskracht volledig vanuit het hart gebruiken, binnen haar gezin, familie,
vriendenkring en werkomgeving. Op dat moment gaat ze op zoek naar een partner, vrienden,
collega’s,… die haar kunnen zien en omarmen zoals ze is, een volwaardige vrouw die floreert en
groeit en bloeit.

