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KUNT U OP ONS REKENEN?  

Lieve Moeder Aarde,  

De menselijke soort is slechts één van uw vele kinderen. Helaas zijn velen van ons verblind door hebzucht, 

trots en misleiding, en slechts enkelen van ons zijn in staat geweest u te herkennen als onze Moeder. 

Zonder dit te beseffen, hebben we u grote schade berokkend, en zowel uw gezondheid als uw schoonheid 

in gevaar gebracht. Onze misleide geesten zetten ons ertoe aan u uit te buiten en steeds meer tweedracht 

te zaaien, waardoor u en al uw levensvormen onder stress en spanning komen te staan. Als we diep kijken, 

zien we ook in dat u genoeg geduld, uithoudingsvermogen en energie hebt om alle schade die wij hebben 

aangericht te omarmen en te transformeren, ook al kost het u honderden miljoenen jaren.  

Wanneer hebzucht en trots het halen op onze basis overlevingsbehoeften, is het resultaat altijd geweld en 

onnodige verwoesting. We weten dat wanneer een soort zich te snel ontwikkelt en zijn natuurlijke grens 

overschrijdt, er groot verlies en schade ontstaat, en het leven van andere soorten in gevaar komt. Om het 

evenwicht te herstellen, ontstaan er van nature oorzaken en omstandigheden die de vernietiging en 

uitroeiing van die soort teweegbrengen. Vaak komen deze oorzaken en voorwaarden voort uit de 

vernietigende soort zelf. Wij hebben geleerd dat wanneer wij geweld plegen tegen onze eigen en andere 

soorten, wij geweld plegen tegen onszelf. Wanneer wij alle wezens weten te beschermen, beschermen wij 

onszelf.  

We begrijpen dat alle dingen vergankelijk zijn en geen eigen natuur hebben. U en Vader Zon zijn, net als al 

het andere in de kosmos, voortdurend aan verandering onderhevig, en jullie zijn slechts gemaakt van niet-

jullie elementen. Daarom weten we dat jullie in de ultieme dimensie geboorte en dood, zijn en niet-zijn 

overstijgen. Toch moeten we jullie beschermen en het evenwicht herstellen, zodat jullie nog lang in deze 

prachtige en kostbare vorm kunnen voortbestaan, niet alleen voor onze kinderen en hun kinderen, maar 

voor vijfhonderd miljoen jaar en meer. Wij willen jullie beschermen zodat jullie nog eeuwenlang een 

glorieus juweel in ons zonnestelsel kunnen blijven.  

Wij weten dat u wilt dat wij zo leven dat wij in elk moment van ons dagelijks leven het leven kunnen 

koesteren en de energieën van mindfulness, vrede, soliditeit, mededogen en liefde kunnen opwekken. Wij 

nemen ons voor uw wens te vervullen en uw liefde te beantwoorden. Wij hebben de diepe overtuiging dat 

het opwekken van deze heilzame energieën ons zal helpen het lijden op Aarde te verminderen en zal 

bijdragen aan het verlichten van het lijden dat wordt veroorzaakt door geweld, oorlog, honger en ziekte. 

Door ons lijden te verlichten, verlichten we het uwe.  

Lieve Moeder, er zijn tijden geweest dat we zwaar hebben geleden als gevolg van natuurrampen. We 

weten dat wanneer wij lijden, u door ons lijdt. De overstromingen, tornado's, aardbevingen en tsunami's 

zijn geen straffen of manifestaties van uw woede, maar zijn verschijnselen die af en toe moeten 
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voorkomen, zodat het evenwicht kan worden hersteld. Hetzelfde geldt voor een vallende 

ster. Om evenwicht in de natuur te bereiken, moeten sommige soorten soms verlies 

lijden. Op die momenten hebben we ons tot u gewend, lieve Moeder, en gevraagd of we 

al dan niet op u konden rekenen, op uw stabiliteit en mededogen. U antwoordde ons niet meteen. Toen, 

ons met groot mededogen aankijkend, antwoordde u: "Ja, natuurlijk kun je op je Moeder rekenen. Ik zal er 

altijd voor jullie zijn." Maar toen zei u: "Lieve kinderen, jullie moeten jezelf afvragen: kan jullie Moeder 

Aarde op jullie rekenen?"  

Lieve Moeder, vandaag bieden wij u ons plechtige antwoord: "Ja, Moeder, u kunt op ons rekenen." 
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