de Lilith-weg voor mannen
Ook mannen hebben een vrouwelijk Lilith-stuk in zichzelf maar ze hebben er meestal weinig voeling
mee. Hoe kan je als man dit intuitieve vrouwelijke wezen toelaten in je systeem?
De ervaring leert dat mannen die er in slagen de Lilith kracht in zichzelf te omarmen en te eren, ook
het geschenk krijgen van één of meerdere Lilith vrouwen aan hun zijde. Dit reflecteert zich in de
partnerrelaties, de vriendenkring of op de werkvloer. Het is fijn voor mannen om in vrouwen geen
ondergeschikte maar een maatje te vinden. Dit maatje is dan wel heel verschillend van henzelf maar
eigenlijk volledig complementair. Dit maatje stimuleert de man om in zijn volledige kracht te komen.
Maar dit maatje zit ook in de man zelf, tenminste als hij bereid is om er af en toe contact mee te
nemen.
Mannen werden, en worden tot op heden evenzeer als vrouwen, vanuit de patriarchale structuren,
verplicht om het Lilith deel van zichzelf te amputeren. Mannen hebben dikwijls geen strijdbare,
welbewuste Lilith- maar een onderdanige Eva-vrouw in zich, dikwijls een spiegel van de Eva-vrouwen
waardoor ze zijn opgevoed. De stem van hun vrouwelijk stuk is meestal heel zwak. Dit heeft zich in
de maatschappij vertaald in onmenselijke prestatiestructuren, grotendeels gebouwd op macht,
prestige en geldgewin. De amputatie van hun intuitieve vrouwelijke Lilith-stuk leidt bij mannen heel
dikwijls tot sociale isolatie en verarming, burn-out, depressies, verlies van verbinding met de
realiteit, politieke onwil, oorlog, misbruik van de aarde en haar bewoners,…
De Lilith-vrouw in hen weet wel dat het anders kan en onbewust voelt de man in zijn meest
afgesneden momenten dikwijls haar stem in de vorm van een soort van “weten (geweten)”.
Maar de moed ontbreekt hem meestal op dat moment om op verkenning te gaan. Want het Lilith
stuk in hem zou hem wel eens van zijn voetstuk kunnen stoten, zijn kwetsuren en angsten laten zien,
zijn onmacht en frustratie naar boven halen, de verliezen die hij heeft geleden in het daglicht
brengen. En wat moet hij dan doen met die spijt, de afgesnedenheid en het verdriet die daar mee
samenhangt? Dus wordt Lilith meestal heel vlug terug verbannen naar haar hol waar ze volgens
hem thuishoort, waar ze hem zo min mogelijk schade en schande kan berokkenen, veilig opgesloten
achter dikke muren in de donkerste kerker van zijn burcht. Maar hier zit juist de contractie en juist
door deze beweging van verbanning wordt de schade en de verwonding in het mannelijke systeem
steeds erger, individueel maar ook collectief.
Bewuste contactname met de wensen van Lilith, is door de eeuwenlange conditionering, voor
mannen meestal nog moeilijker dan voor vrouwen. Het is diep graven binnen in zichzelf om de Lilithtools terug uit de vergeetput te halen. Wat zegt ons de top-manager, de atleet die alles bereikt
heeft na het uitfreaken van een torenhoge ambitie? Wat weten we over het pop-idool, omringt door
duizenden fans dat zich immens eenzaam voelt? Wat kunnen we leren uit het uitspattinggedrag, de
perversiteiten, de destructieve neigingen, de hoge toppen en diepe dalen in het leven van mannen
(en ook meer en meer vrouwen) die dagelijks in de schijnwerpers en in het volle licht staan? Waar is
Lilith gebleven in hun verhaal?
Toch ligt de beweging naar Lilith toe bij mannen enigszins anders dan bij vrouwen. De innerlijke
vrouw van mannen heeft vooral nood aan verbinding, kameraadschap, ethiek, harmonie, aandacht
voor esthetiek en de natuur. Hun vrouwelijk stuk vraagt om nobel ridderschap, het vraagt hun om

moedig het zwaard terug op te nemen vanuit hun leeuwenhart en het kwetsbare, het sociale, het
welzijn in plaats van de welvaart, te steunen en te verdedigen. Het vraagt om commitment en trouw
en bescherming van hun dierbaren en alles wat hun dierbaar is. Lilith vraagt ook om inlassen van
rustpauzes voor het fysieke lichaam, plezier, speelsheid, humor en vrolijkheid. Ze vraagt om
veiligheid en geborgenheid. Ze vraagt om leraar- en mentorschap vanuit structuur, rechtlijnigheid en
recht.
Hoe zou het geweest zijn hadden bankiers Lilith meer toegelaten in hun persona voor de
bankencrisis?
Het is hoog tijd dat de man terug contact neemt met zijn innerlijke Lilith en zichzelf de juiste vragen
durft te stellen. Zij zal hem vertellen hoe hij op een ethische manier terug zijn draagkracht kan
opnemen, niet vanuit macht en prestige, maar vanuit kracht en vanuit een ondersteunende,
structurerende en beschermende rol. Het zou een wereld van verschil maken mochten mannen dit
bewust doen, zowel naar zichzelf toe als naar buiten toe, in hun relaties met de partner, kinderen,
familieleden, vriendenkring en binnen de maatschappelijke taken die hen zijn toevertrouwd. Dit is
de kwantumsprong die mannen Nu kunnen maken. De nieuwe leeuw van Vlaanderen, hoe zou die er
dan uit zien?

