Geliefde Moeder van alle wezens
Lieve Moeder Aarde,
Ik buig mijn hoofd voor jou terwijl ik diep kijk en zie dat je in mij aanwezig bent en dat ik een
deel van jou ben. Ik werd uit jou geboren. Jij bent altijd aanwezig en biedt me alles wat ik
nodig heb voor mijn voeding en groei. Mijn moeder, mijn vader en al mijn voorouders zijn
ook jouw kinderen. We ademen jouw frisse lucht. We drinken jouw frisse water. We eten
jouw voedzame eten. Jouw kruiden genezen ons als we ziek zijn.
Je bent de moeder van alle wezens. Ik spreek je aan met de mensennaam Moeder terwijl ik
weet dat jouw moedernatuur omvangrijker en ouder is dan de mensheid. Wij zijn maar één
nog jonge soort van jouw vele kinderen. Alle andere miljoenen soorten die nu leven - of
geleefd hebben – op Aarde zijn ook jouw kinderen. Je bent geen persoon, maar ik weet dat
je zeker niet minder bent dan een persoon. Je bent een levend en ademend wezen in de
vorm van een planeet.
Elke soort heeft zijn eigen taal, maar jij als onze Moeder kunt ons allemaal verstaan. Daarom
kun je mij vandaag ook horen als ik mijn hart voor je open en mijn gebed tot je richt.
Lieve Moeder, daar waar aarde is, water, steen of lucht, daar ben jij, voed je mij en geef je
me leven. Je bent aanwezig in iedere cel van mijn lichaam. Mijn fysieke lichaam is jouw
fysieke lichaam. En zoals de zon en sterren in jou aanwezig zijn, zijn ze aanwezig in mij. Jij
bent niet buiten mij en ik ben niet buiten jou. Je bent meer dan alleen maar mijn omgeving.
Je bent niets minder dan mijzelf.
Ik beloof dat ik het bewustzijn levend zal houden dat jij altijd in mij bent en ik altijd in jou. Ik
beloof me bewust te zijn dat jouw gezondheid en welzijn mijn eigen gezondheid en welzijn
zijn. Ik weet dat ik dit bewustzijn levend moet houden in mijzelf om voor ons beiden
vreedzaam, gelukkig, gezond en sterk te zijn.
Soms vergeet ik dat. Verloren in de verwarring en zorgen van het dagelijks leven vergeet ik
dat mijn lichaam jouw lichaam is en soms vergeet ik zelfs helemaal dat ik een lichaam heb.
Als ik onbewust ben van de aanwezigheid van mijn eigen lichaam en de prachtige planeet
om me heen en binnen in me, ben ik niet in staat het kostbare geschenk van het leven dat je
me gaf te koesteren en te vieren. Lieve Moeder, mijn diepste wens is te ontwaken voor het
wonder van het leven. Ik beloof mezelf te oefenen aanwezig te zijn in ieder moment voor
mezelf, mijn leven en voor jou. Ik weet dat mijn waarlijke aanwezigheid het beste geschenk
is dat ik jou, degene die ik liefheb, kan aanbieden.

