VOOR MOEDER AARDE
Terugkeer van De Goddelijke Moeder
Door Viathou Peletier

Dit klinkt als een Ode, en wellicht is dit ook zo. Moeder Aarde waaraan wij ons bestaansrecht
ontlenen. Ja, haar gezondheid wordt bedreigt en daarmee de gezondheid van alle bewoners die
hierop leven. Als ervaren hoedster van de natuur- Aarde, voel ik mij geroepen een steentje bij
te dragen aan hoe wij hier iets aan zouden kunnen doen. Alleen hoe vul je dit in? Met
ervaringen? Met praktijk tips, natuur educatie? Met cultuur historie, met filosofie, met
bewustwording, met kosmische kennis? Ik zou er een boek over kunnen en willen schrijven.
Het is van alles een beetje geworden.

Tijd van de grote Aarde transformatie
Velen onder jullie waaronder ikzelf zijn ongetwijfeld opzoek naar nieuwe harmonie in deze tijd van de
grote transformatie van de aarde wat zich uitdrukt in toenemende wereld chaos en innerlijke disbalans.
Het zal ook heel herkenbaar zijn dat de maatschappelijke verharding onverschilligheid en liefdeloosen respectloos handelen onaangenaam toeneemt. De wereld lijkt op zijn kop, Wat gebeurt er werkelijk
met de economie? Het onderwijs? Ons zorgstelsel? Het klimaat? Ons voedsel en energievoorziening?
Lees je dit nog in de kranten of andere vormen van de media? Eerlijkheid, oprechtheid, moraliteit en
ethiek lijken ver te zoeken in de samenleving, en de belangrijkste vraag die oprijst is: Hoe moet dit
verder met een zieke Moeder Aarde voor onze kinderen? Zijn wij niet de kinderen van Moeder Aarde
..de mens, die verantwoordelijk is voor een gezond voort en soort bestaan van alles wat leeft en Is.?
Weten wij; de moeders die de kinderen gedragen hebben en nog zullen dragen, van binnen uit, vanuit
ons gevoel en geweten, niet wat het beste is? Wat ware liefde is?
Het Aardse Paradijs.
De zorg voor en om Moeder Aarde waar ik mij al geruime tijd over ontferm, en die mij inzichten geeft
in de werkelijke natuur processen heel dicht bij het Leven, geeft mij een heel diep besef van eenheid
van leven, door de samenhang dat alles levend is en als een delicaat samenspel leven neemt en geeft.
De eenheid van Lichaam Ziel en Geest in het groot; de macrokosmos, die onder andere de mysterie
van het leven zoals het menselijk lichaam, ziel en geest in het klein; de microkosmos mogelijk maakt.
Ons lichaam is opgebouwd uit aardestof ( een ster!!) onze Tempel de Moeder die levend is, gevoed en
bestuurd door de Grote Geest, het Alomvattende, de grote Schepper, God, of hoe je Hem\ Haar ook
noemen wilt, die het mogelijk maakt door een kosmische sturing hieraan een perfect bestaansrecht en
bestaan te geven, waarin onze gedachten, gevoelens en emoties huizen wat ook al niet door onszelf
bedacht is! Ja, het leven is een waarachtig wonder! En vertaald zich in een Aards Paradijs!
Ontbinding
Wat is er dan toch zo mis gegaan in onze wereld vol afbraak, depressies, ziekten, oorlogen,
vervuilingen, uitputting en andere mens- dier- plant- en Aarde onterende praktijken? Wie verzint dit?
Gebrek aan inzichten? Ontbonden van het Hart? Heeft de mens de goddelijke scheppingstaak
overgenomen, en oeps is er een foutje ingeslopen door kennis en materie niet meer af te stemmen op
het innerlijke geweten; moreel en ethisch toepassen hiervan in de samenleving; het vrouwelijke
aspect? Ten behoeve van Wat?... Voor Wie? Is het de waan van de materiële rijk-dom?
Als je hier dieper op ingaat, en je gaat realiseren wat zich in de geschiedenis heeft afgespeeld bij grote
verdwenen beschavingen zoals Atlantis en Lemurie; het land van Mu, Ma, Moeder!, zijn de
voortekenen dan niet alsof zich dit herhaald? Waar zijn wij Uit Gods naam mee bezig?
Drie-eenheid van leven
Vele oude beschavingen zoals de Egyptenaren, de Inca’s en bijvoorbeeld Hopi-indianen, maar ook de
nog oude bestaande culturen zoals de oorspronkelijke Aboriginals, Maori’s, of Oude Afrikaanse

volken beschrijven het belang van de Moeder naast de Vader als eenheid\ heelheid van leven. Ook
Griekse en Romeinse Goden en Godinnen vereringen en niet te vergeten onze oorspronkelijke op
schrift gestelde geloofsovertuigingen beschreven in verschillende evangeliën; leer van de Essenen,
Maria Magdalena , en vele andere oude teksten en heilige geschriften beschrijven een onlosmakelijke
verbondenheid met de Hemelse Vader, Vader Zon, en de Goddelijke Moeder of de Heilige Geest,
waaruit de Zoon voortkomt als volkomen drie-eenheid van en in alle leven. Zijn wij dit kwijtgeraakt?
Wat is er met deze oude waarheid gebeurd?
Inzicht in de Goddelijke Moeder kracht
In onze patriarchische samenleving is ook al meer dan 2000 jaar de vrouw door de kerk uit het
christendom verbannen. De schoonheid en heelheid van het leven heeft zich niet meer mogen
manifesteren in het bewustzijn van de ontwikkelende mens als Goddelijke vreugde en manifestatie. Zij
heeft alleen De Hemelse Vader mogen aanbidden als grote Almachtige, Geest en Scheppingskracht,
Zon, Wil, Levenskracht, Tegenwoordigheid, Hersenen, Kennis, etc. maar is zich niet bewust geweest
dat zonder, de Goddelijke Moeder en haar Wijsheid, Heiligheid, Intuïtie, Aarde, Liefde, Hart,
Schoonheid, Fysiek lichaam, innerlijk Weten, Creatie, en niet te vergeten de Baarmoeder! ( symbool
van Isis), de manifestatie van het leven in ware liefde onmogelijk was.
Alleen uit de Geest van de Hemelse Vader en het Lichaam van de Aardse Moeder kan het Levens
Licht geboren worden. De levende Zoon de Christus; het symbool van de: Liefde, Licht, en
Manifestatie. Het Christus Kind; De menselijke Mens geboren uit de schoot van de moeder Moeder
Aarde als bron van Liefde en Licht.
Wij Zijn Natuur, wij zijn Moeder Aarde.
Vandaar, de terugkeer van de Goddelijke Moeder. Wat zou het fantastisch zijn als samen met de
Goddelijke Scheppingskracht, de Goddelijke Moeder, en al de prachtige vrouwelijke aspecten die zo
lang onderdrukt en ongezien zijn gebleven weer met groot respect behandeld en vooral geïntegreerd
worden in de samenleving, Het eren en respecteren van de Bron waaruit wij voortkomen, en die ons
leven geeft, waarover wij dienen te waken zodat deze kosmische bron van kennis en wijsheid niet
verloren gaat; Onze Moeder Aarde.
De vrouwelijke kracht vanuit het Hart. De Wijsheid ( Sophia) geboren uit het geweten, de Intuïtie en
afstemming hiervan op de aarde processen. Het gevoel geïntegreerd en afgestemd op de kosmische
wetten zoals die in Moeder natuur plaatsvinden ook in ons plaatsvinden als onderdeel van Moeder
natuur. Ja, want wij Zijn Natuur, en als wij onze levende Moeder Aarde verkwisten, geestelijk
uithollen, vergiftigen, genetisch manipuleren en verder verzieken, doen wij dit met onszelf. Wij
worden ziek en leeg… of zijn we dit al!
Heel jezelf en Moeder Aarde
Moeder Aarde heeft ons NU, en wij haar helende natuur, meer dan ooit in haar grote
transformatieproces nodig. Laat deze transformatie ook door jeZelf heen gaan. Hiermee heel je
Moeder Aarde als onderdeel van jouw verbinding in jeZelf met haar.
Spreek en handel naar je geweten. Breng de vrouwelijke aspecten terug in de samenleving, voor mens,
dier en plant, voor Moeder Aarde. Wees Vrouw en Moeder voor de aarde, wees zorgzaam, begripvol,
verdraagzaam, wijs, stem je af op je intuïtie, wees zachtmoedig, teder en liefdevol, wees creatief,
breng schoonheid in de kleine dingen, verfijnd, zuiver. Handel uit liefde, puurheid, vanuit de Bron.
Leef bewust met je lichaam ziel en geest. Eet gezond (biologisch), beweeg gezond, en denk zuiver en
helder. Laat je niet meer meezuigen in grofheid, in hardheid, in verdeeldheid en chaos en andere
vervuiling en manipulatie. Eer en stimuleer de man, de Vader, en blijf bij de kracht, de wijsheid en
intuïtie van het vrouwZijn. Ga daar voor staan, heb de moed en neem de verantwoordelijkheid voor
het bestaansrecht van jezelf en Moeder Aarde!, want ziet waar een samenleving zonder deze
Goddelijke Moeder kracht ons gebracht heeft!!
Ik ben overtuigd dat hiermee een grote stap wordt gezet in een persoonlijk- en collectief bewustzijn
en inzicht, en dat er dan krachtige, wijze en geïntegreerde beslissingen genomen worden voor het
helen en optillen van de samenleving en Moeder Aarde.

