
My Wisdom

De pijn van de vrouw

Het zit in het collectieve onderbewustzijn van de vrouw om zichzelf op een of andere manier klein 
te maken. In het professioneel leven lukt het vaak om in onze autoriteit te staan omdat we dan 
onszelf  verschuilen achter onze professionele titel. Echter in het privé leven waar alle professionele 
maskers wegvallen, voelen we ons naakt en klein. 

De balans tussen Ying – Yang

We hebben zowel vrouwelijke als mannelijke energie nodig om onszelf als ziel te manifesteren hier op aarde. 
Ying staat voor overgave, creatief en ervaringsgericht. Alles is in verbinding en loopt volgens een bepaalde 
cycli. De wijsheid komt binnenuit. We weten onszelf te voeden en rust te nemen. We volgen het ritme van ons 
lichaam en we blijven trouw aan ons eigen wilde natuur.  Het is de weg naar binnen oftewel luisteren naar de 
stem van onze intuitie. 

Tegelijkertijd is het ook nodig om in beweging te komen, om acties te ondernemen en doelen vast te stellen. 
Zelfstandig onze keuzes te durven maken en onafhankelijk te zijn. Ons verstand en logica te gebruiken om met 
beide benen op de grond te staan.  Kaders en grenzen kunnen aangeven om gefocust te blijven. Dit hoort alle-
maal bij Yang.

Een goede balans tussen Ying  & Yang zorgt ervoor dat we onze dromen waarmaken.

Het bevrijden van onze oerkrachten

In onze westerse maatschappij  betalen we als vrouw een prijs  om mee te doen in de samenleving.  We focussen ons 
vooral op het verstand en logica. We doen ons best om alles wetenschappelijk te beargumenteren. Alleen op deze 
wijze krijgen we het respect van onze mannelijke collega’s (althans dat denken wij). Er is geen ruimte voor gevoel, 

emoties en intuitie. Met heel veel verve onderdrukken we onze oerkrachten oftewel ons instinctief natuur. Totdat we 
helemaal vergeten wie we zijn en een kopie zijn geworden van onze ouders, leraren of leidinggevenden. We zijn van 

onszelf verwijderd en allerlei verborgen verhalen en patronen bepalen ons leven. Vele vrouwen vechten met een 
negatieve zelfbeeld, overmatig emotioneel zijn of blijven te lang hangen in een negatieve relatie. Ook kunnen vrou-

wen bang zijn om zichzelf uit te spreken vanuit onzekerheid of te weinig eigenwaarde.  Vanuit angst om afgewezen te 
worden, negeren ze de stem van hun intuitie. 

Dit geldt voor ons allemaal. We hebben allemaal weer te leren om terug te komen bij onszelf. Kinderen zijn van 
nature zichzelf en door allerlei onbewuste verhalen in ons collectief geheugen leren zij om vooral te focussen op de 
mannelijke energie (de buitenwereld). Want dit is de verborgen boodschap die wij aan de volgende generatie geven. 

En zo is de cirkel rond!

Het wordt tijd om de wilde oervrouw in onszelf te bevrijden. Om haar volledig weer op te eisen vanuit respect voor 
onszelf en als symbool voor onze ancestors.  Wetende dat we hierdoor een voorbeeld zijn voor onze dochters. We 

ruimen de verborgen verhalen in ons collectief geheugen hiermee op waardoor er ruimte ontstaat voor nieuwe inspire-
rende verhalen voor onze achterkleinkinderen. 

Dit komt natuurlijk ergens vandaan. Het is een hele 
lange geschiedenis waarbij de patriarchale samenleving  
een grote rol heeft gespeeld in het onderdrukken van 
de vrouwelijke energie. Ook de invloed van de kerk 
heeft een grote stempel hierop gedrukt.  Voor mij is 
deze pijn op zielsniveau nog steeds voelbaar in onze 
samenleving. Iedere vrouw heeft haar weg hierin te 
vinden en te onderzoeken hoe zij met deze pijn wil 
dealen.


