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GAIA, DE MOEDER VAN AL WAT IS 

In diep respect buig ik diep voor jou, moeder. Je bent een planeet. Je bent de moeder van al wat is, ook van 

onze menselijke soort. Tot jouw kinderen behoren miljoenen wezens, elk met zijn eigen aard en eigen 

manier van uitdrukken. Omdat jij de moeder van allen bent, begrijp jij alle soorten en hun manieren van 

uitdrukken; ook de menselijke taal. Daarom voelen we ons zo op ons gemak, wanneer we met jou een 

gesprek voeren en spreken we deze woorden tot jou vanuit de diepte van ons hart. 

Moeder je bent een groen-blauwe planeet; een Boddhisattva, die alles, dat tot de aarde hoort, verfrist en 

zuiver maakt. Jij hebt mij op de wereld gebracht. Jij schenkt mij alle voedsel dat ik nodig heb: de lucht, die ik 

adem; het heldere water dat ik drink; het voedsel dat ik eet en de planten en kruiden die mij genezen, als ik 

ziek ben.  

Ik weet dat ik nooit zal sterven. Net zoals je me deze keer in het leven gebracht heb, zal je me ontelbare 

andere keren in het leven brengen. Elke keer als ik me in het leven manifesteer, ben ik helemaal nieuw en 

elke keer als ik naar je terugkeer, strek je je meevoelende armen naar mij uit, om mij in een liefhebbende 

omarming te ontvangen.  

Jij bent de grote aarde, Terra, Gaia, de groene planeet, de zuivere en verkwikkende Boddhisattva. Jij bent 

geurig, zo verfrissend, zo prachtig! Jij kunt alles bevatten, beschermen en transformeren, ook dat wat vies 

is en stinkt, ook vergiftigde lucht, ook radio-actief afval. Jij omarmt ze en transformeert ze. Al kost het je 

soms lange tijd om dat te doen, als het nodig is miljoenen jaren. 

Lieve moeder, jij hebt zoveel kinderen. Miljoenen soorten behoren hiertoe en één van hen is de menselijke 

soort. Ingegeven door hebzucht, arrogantie en onwetendheid erkennen veel van ons echter niet dat je onze 

moeder bent. We hebben elkaar verschrikkelijke dingen aangedaan en we hebben jouw gezondheid en 

schoonheid beschadigd. Omdat we onwetend zijn en waren, blijven we met elkaar wedijveren in het 

uitbuiten en uitputten van jou. Maar we weten dat je sterk genoeg bent om onze fouten te omarmen en te 

transformeren en ons te helpen dat ook te doen.  

Jouw uithoudingsvermogen en eindeloos grote geduld maken je tot een grote Boddisattva, een oneindig 

zekere plaats van toevlucht voor ons allemaal. Wanneer we instabiel zijn en ons in onachtzaamheid, 

zelfmedelijden, haat en wanhoop verliezen, zouden we naar ons zelf terug moeten keren en de aarde-

aanrakingen beoefenen. Dan vinden we een toevluchtsoord bij jou. We brengen weer vrede in onze geest 

en voelen weer vertrouwen en vreugde in ons leven. We weten dat we allemaal jouw kinderen zijn, en 

ofschoon we zoveel fouten gemaakt hebben, vergeef je ons. Als we naar jou terugkeren, ben je bereid je 

armen in moederlijke liefde te openen en ons aan je hart te drukken. Dankzij jou is het onze natuur dat we 

niet geboren worden en niet sterven. In jouw hart zijn zoveel schatten aan energie opgeborgen. We 
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beloven dat we deze schatten verstandig zullen benutten, zodat ze niet uitgeput raken en 

jij miljoenen jaren de tijd hebt ze te vernieuwen. 

Ik raak de aarde aan 

Met lichaam, spraak en geest in volkomen eenheid raken wij de aarde aan voor Boddhisattva Gaia, de 

heilige en meevoelende grote Moeder Aarde, die ons voedt, draagt, heelt en die alle levensvormen leven 

schenkt. 
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