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Ontmoeting in het koninkrijk van de moeder 
Door de liefde van ons hart kunnen wij onze wilskracht in verbinding brengen met het 
moederlijke bestaan. Uit deze verbinding ontstaan nieuwe, holistische wilsimpulsen 
van waaruit we in harmonie met alle levensprincipes kunnen handelen: in samen-
werking met de Aarde, de mensen en alle kosmische wezens. 
Het voorstel van deze week heeft betrekking op de impuls om in het aangezicht van 
de moederlijke krachten dat te doen wat noodzakelijk is en wat we als wezenlijk 
herkend hebben. 
 
 
*   Ontmoeten van de Aardemoeder 
-   Veranker je heel bewust in je hart en laat het zijn kwaliteit uitstralen.   
 
-   Begin van daaruit de weg en begeef je in de meditatie met dankbaarheid naar het  
    koninkrijk van de Moeder.  
 
-   Ontsteek in je hart het licht van een lantaarn en neem deze mee op je weg. 
 
-   Ga in je wilsgebied en laat de lantaarn-met-harteliefde daar licht brengen. 
 
-   Er zijn drie dingen die bijzonder belangrijk zijn op de weg naar verandering: 
    1 Verzoek om vergeving en vergeef jezelf en anderen. 
    2 Wees dankbaar voor de liefde, die je steeds krijgt, en voor de rijkdom aan  
       levenservaringen, die zij jou doet toekomen. 
    3 Stel haar de vraag: Wat kan ik nu doen wat belangrijk en noodzakelijk is en wat  
       ik van harte kan geven? 
 
-   Breng licht met je de lantaarn uit je hart, kijk de Aardemoeder in de ogen en luister  
    naar haar antwoord. 
 
-   Omarm haar als je dit wilt. 
 
-   Welke woorden, beelden, symbolen of gevoelens duiken in je op? 
 
-   Wees vrij, dat te doen, wat je als noodzakelijk ervaart en neem de verbinding met  
    alle vrienden en wezens van het Lebensnetz waar. 
 
-   Wees blij met deze ontmoeting en zeg dank! 


