Astrocafe: 13-05-2015
Vanuit het watermangevoel lekker bezig zijn met astrologie.
Niet 1 persoon die de leiding neemt, waar de rest naar luistert, maar iedereen
die een intentie, vraag of iets anders wat ie wil delen in kan brengen, en
iedereen die daar zijn/haar visie of licht op kan laten schijnen.
Wat bij ons een beeld opriep van de indianen: de cirkel waarin iedereen vanuit
zijn/haar wijsheid iets bijdraagt aan het geheel.
Het medicijnwiel als symboliek van hoe je op verschillende manieren naar een
vraag kunt kijken.
De praatstok: symbool dat degene die de praatstok in handen heeft vanuit
respect en zuiverheid iets vraagt of vertelt, terwijl de anderen luisteren.
Het Medicijnwiel is afkomstig van de Noord Amerikaanse Indianen...
Zij geven het woord Medicijn een heel andere betekenis dan wij..
Medicijn staat voor Kracht. Persoonlijke kracht.
Wij zijn alles buiten onszelf gaan zoeken, terwijl de natuurvolkeren nog wisten
dat alles wat je nodig hebt dat het IN je te vinden is..
Het medicijnwiel is een cirkel :
Een cirkel omvat de oneindigheid, van eeuwige cycli die door gaan...
Als je naar het middelpunt van het medicijnwiel gaat, dan kom je terecht in je
kracht, je heelheid, de Bron, daar waar Groot Mysterie (God/Boeddha enz.)
woont, dat ben je allemaal.. dat draag je in je.
Het medicijnwiel brengt je dus letterlijk thuis.
De vier windrichting in het wiel zijn belangrijke markeerpunten in ons leven.
Zo staat het oosten voor geboorte,
het zuiden voor initiatie,
het westen voor volwassenheid en
het noorden voor overgang en transformatie.
Het is universeel en alle windrichtingen staan symbool voor datgene wat je in
elk van die perioden mag en kan ontwikkelen.
Als je vanuit de nacht, vanuit het noorden de richting van het oosten bewandelt,
dan neem je in het donker het eerste begin van de dag waar. Je ziet de
geboorte van een nieuwe dag die de duisternis doet verdwijnen. Iedere dag is
dat een magisch moment.
Zo staat het oosten (plek waar de zon opkomt) symbool voor nieuw leven, voor
een nieuw begin, voor de kracht van creatie, voor optimisme, voor visioen, voor
hoop en helderheid. Het is de plek van de adelaar, die als het ware boven het
probleem vliegt en de helikopterview heeft…en de plek van vuur

Het staat ook voor contact maken met het onbekende, met dat wat groter is
dan we kunnen bereiken met onze zintuigen... en ook de moed om oude paden
te verlaten en het nieuwe tegemoet te treden...
En als de dag zich uitstrekt en de zon rijst naar zijn hoogste punt in het zuiden,
(de plek van stekelvarken/muis/lachende coyote en van water)dan ben je
aangekomen in je jeugd; de richting van het pure leven zonder enige
terughoudendheid. Het is de richting van de onschuld en de richting van het
verliezen van je onschuld, om te komen tot verantwoordelijkheid. Het is de plek
van vertrouwen, speelsheid en om jezelf kunnen lachen. De plek van
verwondering, en open vol verwondering de schoonheid van alles te ervaren.
Kijken naar de dingen alsof ze voor het eerst in je leven zijn.. Er dus niet als een
kopieerapparaat met de gegevens en je oordelen en conditioneringen van
gisteren naar zien... Maar nieuw als een kind...
Het zuiden is actie. En vanuit de actie waar je het volle leven tegemoet bent
gegaan, kom je in het westen terecht.
Het westen is de richting van de volwassenheid, van innerlijke kracht, van heling
van al je wonden die je op weg naar het westen en noorden hebt opgelopen.
Hier kun je ervaren wat de ware betekenis is van de kracht van de liefde en het
open hart. In het westen kijk je naar wat het leven je heeft gebracht tot nu toe.
De plek van waar de zon onder gaat, het donker.
(Het is de plek van beer/paard/zadeldier, en de plek van aarde)
De beer die allemaal voeding tot zich heeft genomen, van besjes tot zalm enz.
en die dan verzadigd van wat ie heeft ervaren en genoten in zijn hol terugtrekt,
en de tijd heeft om alles te verteren... letterlijk en figuurlijk...
En vanuit deze richting, waar je diep in jezelf hebt gekeken, komt de stilte en de
wijsheid van de ouderdom in zicht. Het is de richting van met waardering
kunnen kijken naar wat is gedaan, naar wat er is en wat er niet is.
(Het noorden is de plek van witte bizon en van lucht)
Het noorden betekent overgave en loslaten.
Het is de stilte en de richting waar de zon niet komt, waar grootmoeder maan
haar licht laat schijnen. Het is de andere kant van het begin.
Als het donker je omgeeft, zoek je dan naar het licht in de duisternis of breng je
jouw licht in de duisternis...?
Het is een van de lessen die het medicijnwiel ons leert als we de oude kennis
weer tot ons nemen. Dat niets je mag laten verstoren iedere dag te geven van je
allergrootste kwaliteit: je licht te laten schijnen.
Kwaliteiten die ook bij het noorden horen zijn:
- Kunnen luisteren naar anderen
- Onderscheid kunnen maken tussen weten wanneer je los mag laten, of
vergeven, de strijdbijl begraven, of wanneer je juist jou waarheid mag uiten
vanuit respect en kracht.

