
Via	  Adam	  naar	  jou	  

	  
Alhoewel	  honderden,	  zo	  niet	  duizenden	  jaren	  bij	  mannen	  de	  gedachte	  ingeprent	  is,	  dat	  de	  vrouw	  
niet	  te	  vertrouwen	  is,	  dat	  haar	  motieven	  twijfelachtig	  zijn,	  dat	  ze	  onrein	  is	  en	  dat	  het	  haar	  
misleidende	  natuur	  is,	  waarmee	  ze	  Adam	  heeft	  verleid	  en	  het	  dus	  haar	  schuld	  is,	  dat	  de	  mens	  is	  
verdreven	  uit	  het	  paradijs.	  Dat	  vrouwen	  –juist	  door	  hun	  invoelende	  aard-‐	  als	  heksen	  bestraft	  
konden	  worden	  omdat	  het	  onvermogen	  van	  mannen	  om	  de	  vrouwelijke	  kwaliteiten	  te	  begrijpen,	  
leidde	  tot	  angst	  en	  wantrouwen	  en	  die	  eeuwenlange	  geschiedenis	  vanuit	  ons	  collectieve	  geheugen	  
is	  opgeslagen	  in	  het	  energiewezen	  van	  iedere	  man	  van	  nu.	  En	  terwijl	  de	  kwaliteiten	  van	  vrouwen	  
en	  mannen	  bedoeld	  zijn	  als	  aanvulling,	  om	  van	  en	  met	  elkaar	  te	  leren	  de	  in	  onszelf	  ‘slapende’	  
kwaliteiten	  te	  ontwikkelen,	  reageer	  ook	  ik,	  zonder	  het	  in	  de	  gaten	  te	  hebben	  of	  er	  invloed	  op	  uit	  te	  
kunnen	  oefenen,	  op	  mijn	  vrouw	  /	  op	  vrouwen	  vanuit	  dat	  overgeërfde	  gedachtegoed,	  dat	  is	  
opgeslagen	  in	  mijn	  allerdiepste	  onderbewustzijn,	  mijn	  triljoenen	  cellen	  en	  mijn	  DNA,	  accepteer	  ik	  
mezelf	  innig	  en	  volledig.	  Kies	  ik	  ervoor	  om	  dit	  deel	  van	  het	  in	  mij	  opgeslagen	  collectief	  geheugen	  
los	  te	  koppelen.	  Om	  me	  bewust	  te	  zijn	  dat	  die	  patriarchale	  gedachte,	  méér	  waard	  te	  zijn	  dan	  een	  
ander	  (in	  dit	  geval	  een	  vrouw)	  altijd	  voortkomt	  uit	  een	  me	  minderwaardig	  voelen.	  Kies	  ik	  ervoor	  
om	  mezelf	  ervan	  te	  bevrijden	  op	  onbewust	  niveau,	  al	  mijn	  energielichamen	  en	  mijn	  cellen	  op	  te	  
schonen	  en	  ook	  mijn	  DNA	  te	  reinigen.	  
	  
Alhoewel	  de	  kerk	  altijd	  Eva	  de	  schuld	  heeft	  gegeven	  van	  de	  zondeval,	  daarbij	  voor	  het	  gemak	  
voorbijgaand	  aan	  het	  feit	  dat	  Adam	  een	  keus	  had	  en	  dat	  hij	  er	  zélf	  voor	  koos	  om	  naar	  Eva	  te	  
luisteren,	  waardoor	  de	  kerk	  de	  man	  eigenlijk	  wijsmaakt	  dat	  hij	  zich	  kan	  verschuilen	  achter	  de	  
vrouw,	  daarmee	  de	  man	  eerder	  verzwakkend	  dan	  versterkend,	  een	  gedachtegang	  die	  op	  een	  heel	  
diep	  onbewust	  niveau	  iedere	  man	  frustreert,	  want	  diep	  van	  binnen	  wéét	  hij	  dat	  hij	  zélf	  
verantwoording	  kan	  dragen,	  maar	  omdat	  deze	  overtuiging	  al	  duizenden	  jaren	  is	  doorgegeven,	  valt	  
er	  niet	  aan	  te	  ontsnappen.	  Daar	  komt	  nog	  bij	  dat	  dóórdat	  Eva	  de	  schuld	  kreeg,	  en	  dat	  ook	  in	  het	  
collectief	  geheugen	  van	  de	  vrouwen	  zit,	  iedere	  vrouw	  op	  een	  diep	  niveau	  nog	  steeds	  die	  schuld	  
meent	  te	  moeten	  inlossen	  en	  dat	  doet	  op	  de	  manier	  die	  het	  beste	  bij	  haar	  past:	  door	  te	  zorgen,	  
door	  verantwoordelijkheid	  te	  dragen,	  ook	  daar	  waar	  die	  haar	  niet	  toehoort.	  Daarbij	  zonen	  en	  
mannen	  afhankelijk	  makend,	  verzwakkend.	  Niet	  omdat	  ze	  dat	  wil,	  maar	  omdat	  dat	  in	  haar	  
overgeërfde	  materiaal	  zit,	  waardoor	  het	  patroon	  weer	  een	  generatie	  verder	  gaat,	  kies	  ik	  er	  nu	  
voor	  om	  dit	  patroon	  en	  deze	  gedachtegang	  los	  te	  laten.	  Mijzelf	  op	  ieder	  niveau	  van	  mijn	  wezen,	  in	  
mijn	  cellen	  en	  DNA	  te	  bevrijden	  van	  alles	  wat	  mij	  ervan	  weerhoudt	  om	  uit	  vrije	  wil,	  in	  harmonie	  en	  
in	  liefde	  mij	  te	  verbinden	  met	  wie	  ik	  wérkelijk	  ben	  en	  zo	  de	  kracht	  die	  verborgen	  zit	  juist	  in	  de	  
aanvulling	  van	  man	  en	  vrouw,	  ten	  volle	  te	  kunnen	  benutten.	  Ik	  neem	  verantwoording	  voor	  mijn	  
welzijn	  en	  mijn	  emoties,	  zodat	  ik	  me	  niet	  meer	  hoef	  te	  frustreren	  en	  me	  niet	  meer	  hoe	  af	  te	  
reageren	  op	  een	  vrouw.	  
	  



	  
1	  eeuwenlange	  inprenting	  
2	  de	  vrouw	  is	  niet	  te	  vertrouwen	  
3	  vrouwen	  zijn	  gevaarlijk	  
4	  vrouwen	  zijn	  niet	  te	  begrijpen	  
5	  het	  is	  goed	  om	  ze	  te	  benutten	  
6	  maar	  we	  moeten	  ze	  vooral	  niet	  te	  dichtbij	  laten	  komen	  
7	  daarmee	  de	  verwijding	  tussen	  man	  en	  vrouw	  	  
8	  alleen	  maar	  groter	  makend	  	  
1	  en	  in	  stand	  houdend	  
2	  maar	  daarmee	  verwijder	  ik	  me	  ook	  van	  mezelf	  	  
3	  want	  al	  haar	  aspecten	  	  
4	  zijn	  net	  zo	  goed	  deel	  van	  mij	  
5	  als	  mijn	  aspecten	  deel	  zijn	  van	  haar	  
6	  en	  doordat	  we	  ons	  van	  elkaar	  verwijderen	  
7	  kunnen	  we	  onszelf	  ook	  niet	  goed	  bereiken	  
8	  terwijl	  als	  we	  samenwerken	  alles	  mogelijk	  is	  
1	  dat	  collectief	  geheugen	  
2	  dat	  deel	  is	  van	  mijn	  primaire	  brein	  	  
3	  wat	  me	  aanstuurt	  terwijl	  ik	  het	  niet	  eens	  weet	  
4	  daarvan	  koppel	  ik	  mezelf	  los	  
5	  ik	  bevrijd	  mezelf	  van	  die	  informatie	  
6	  die	  in	  eeuwen	  via	  de	  mensheid	  is	  doorgegeven	  
7	  die	  in	  ons	  collectief	  geheugen	  zit	  
8	  die	  in	  ons	  overgeërfde	  materiaal	  zit	  
1	  die	  ergens	  terug	  te	  vinden	  is	  in	  al	  mijn	  energielichamen	  
2	  ik	  schoon	  mijn	  cellen	  op	  en	  reinig	  mijn	  DNA	  
3	  ik	  bevrijd	  mezelf	  van	  deze	  last	  
4	  ik	  bevrijd	  alle	  Eva’s	  om	  mij	  heen	  van	  deze	  schuldenlast	  
5	  ze	  waren	  allebei	  100%	  verantwoordelijk	  
6	  en	  zo	  zijn	  alle	  mannen	  en	  vrouwen	  nú	  dat	  ook	  
7	  en	  ik	  kies	  voor	  verbinding	  en	  voor	  aanvullen	  
8	  voor	  krachten	  bundelen!	  
	  
	  
	  
	  


