Mannen cirkel
Op je plek staan als zoon vergt soms aandacht. Het lijkt zo makkelijk gezegd “ je plek innemen,
op je plek gaan staan, voor je plek opkomen etc.” maar de plek innemen vraagt kijken naar
alles wat dat meebrengt. Geschiedenis, jouw geschiedenis, je voorouders, die je allemaal zijn
voorgegaan en waar geheimen, verbanning, misbruik, verlies, oorlog, kerk invloeden, verboden
liefdes, onuitgesproken woorden, een rol kan spelen waar nooit ruimte voor was. Wat als er
ruimte komt voor het gesprek wat nooit gevoerd is, doordat jij besloten hebt om je plek in te
nemen. Hiermee geef jij aandacht aan iedereen die je is voorgegaan.
Dat hierdoor die onbewuste beweging aandacht krijgt zodat heling kan plaatsvinden in de hele
lijn. Jouw voorouders een stem geven, de pijn laten voelen, het verdriet, de tranen die
toestemming krijgen, zodat het hart eindelijk weer kan openen.
Het oordeel, de veroordeling, die ineens met liefdevolle ogen ontmoet word en je vrij baan
geeft om je plek in te nemen. We weten inmiddels dat de geschiedenis zich blijft herhalen, dat
patronen waar we graag voor weg blijven juist inslijten, omdat het hart in de hele lijn wil
openen.
Hoe moedig dat jij als man, besluit de ruimte te geven aan jezelf en alle mannen die je zijn voor
gegaan. Dat is heling, in liefde terug kijken naar de pijn die is blijven hangen als een
onafgemaakte beweging, zodat het eindelijk in het licht komt. Want waar het licht schijnt is
geen donker meer.
Wees welkom om je eigen mannen-lijn te onderzoeken. De man te zijn die je graag wilt zijn,
maar niet omdat het anders moet maar omdat je in jouw-lijn een eenheid vormt die boven
woorden gaat. DAT IS PLEK INNEMEN! Het “Harnas” kan uit, en het zwaard wordt neergelegd.
Als dat gebeurd en alle delen mogen weer meedoen dan kan de vrouw in haar volledige vrouw
zijn, als innerlijke vrouw in jezelf, aansluiting vinden.
Op deze foto zie je hoe de zoon, voor zijn vader gaat staan, en hij als zoon, weer voor zijn
vader staat en dat er in 4 generaties heling is, in het geheel, doordat ze allemaal op hun plek
kunnen staan met alles wat er is/was. En dat juist dan het paard aansluit op de weg naar de
vrouw die kan aansluiten, in vrijheid.

