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HOMO CONSCIUS  

Lieve Moeder Aarde,  

Wij hebben onszelf de naam homo sapiens gegeven. De voorlopers van onze soort begonnen pas een paar 

miljoen jaar geleden te verschijnen, in de vorm van apen zoals orrorin tugenensis die konden staan en hun 

handen vrij hadden om veel dingen te doen. Terwijl ze leerden gereedschap te gebruiken en te 

communiceren, groeiden en ontwikkelden hun hersenen zich, en gedurende zes miljoen jaar evolueerden 

ze geleidelijk tot de homo sapiens. Toen landbouw en samenlevingen ontstonden, verwierven we nieuwe 

capaciteiten die uniek zijn voor onze soort. We werden zelfbewust en begonnen onze plaats in de kosmos 

in twijfel te trekken. Maar we ontwikkelden ook eigenschappen die in strijd waren met onze ware aard. 

Door onze onwetendheid en ons lijden hebben we ons wreed, gemeen en gewelddadig gedragen. Maar we 

hebben ook het vermogen, met spirituele oefening, om mededogend en behulpzaam te zijn, niet alleen 

voor onze eigen soort, maar ook voor andere soorten - om boeddha's, heiligen en bodhisattva's te worden. 

Alle mensen, zonder uitzondering, hebben dit potentieel om ontwaakte wezens te worden die in staat zijn 

u, onze Moeder, te beschermen en uw schoonheid te bewaren.  

Of we nu mens, dier, plant of mineraal zijn, ieder van ons heeft de natuur van ontwaken omdat we allemaal 

uw nakomelingen zijn. Toch zijn wij mensen vaak trots op ons geestesbewustzijn. We zijn trots op onze 

krachtige telescopen en ons vermogen om verre sterrenstelsels waar te nemen. Maar weinigen van ons 

beseffen dat ons bewustzijn het uwe is; u verdiept uw begrip van de kosmos via ons. Trots op ons 

vermogen om ons bewust te zijn van onszelf en de kosmos, zien we over het hoofd dat ons 

geestesbewustzijn wordt beperkt door onze gewoonte om te discrimineren en te conceptualiseren. We 

maken onderscheid tussen geboorte en dood, zijn en niet-zijn, binnen en buiten, individueel en collectief. 

Toch zijn er mensen die diep hebben gekeken, hun geest van bewustzijn hebben gecultiveerd en deze 

gewoonte-neigingen hebben overwonnen, om de wijsheid van niet-discriminatie te bereiken. Zij zijn in 

staat geweest de ultieme dimensie in henzelf en om hen heen aan te raken. Zij zijn in staat geweest u voort 

te zetten op het pad van evolutie, anderen te begeleiden naar het inzicht van non-dualiteit, en alle 

afscheiding, discriminatie, angst, haat en wanhoop te transformeren.  

Lieve Moeder, dankzij het kostbare geschenk van bewustzijn kunnen wij onze eigen aanwezigheid 

herkennen en onze ware plaats in u en in de kosmos beseffen. Wij mensen zijn niet langer zo naïef  te 

denken dat we de meesters van het universum zijn. Wij weten dat wij in termen van het universum klein en 

onbeduidend zijn, en toch is onze geest in staat ontelbare werelden te omvatten. We weten dat onze 

prachtige planeet Aarde niet het centrum van het universum is, en toch kunnen we haar zien als een van de 

vele wonderbaarlijke manifestaties van het universum. We hebben wetenschap en technologie ontwikkeld, 

en de ware aard van de werkelijkheid ontdekt: geen geboorte en geen dood, geen zijn en geen niet-zijn, 

geen toe- of afname, niet hetzelfde en niet verschillend. We beseffen dat het ene het al omvat, dat het 
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grootste in het kleinste is vervat, en dat elk stofdeeltje de hele kosmos bevat. Wij leren 

meer van u en onze Vader te houden, en elkaar lief te hebben in het licht van dit inzicht 

van interzijn. We weten dat deze non-dualistische manier van kijken ons kan helpen alle 

discriminatie, angst, jaloezie, haat en wanhoop te overstijgen.  

Shakyamuni Boeddha was een kind van u dat volledige ontwaking bereikte aan de voet van de Bodhiboom. 

Na zijn lange zoektocht besefte hij dat de aarde ons ware en enige thuis is, en dat de hemel, de hele 

kosmos en de ultieme dimensie hier bij u kunnen worden aangeraakt. Lieve Moeder, wij beloven u 

gedurende ontelbare levens bij u te blijven en u ons talent, onze kracht en onze gezondheid aan te bieden, 

zodat nog vele bodhisattva's uit uw grond kunnen blijven opstaan. 
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