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Meditatie 

Alles wat de Moedergodin aanraakt, verandert 
 

 

Je wandelt door een prachtige bloemenweide. De zon schijnt warm op je huid. 

Opeens kruist een vlinder je pad. De vlinder lijkt te spreken over de belofte van 

verandering en vernieuwing, terwijl diens vleugels zachtjes op de wind zweven. 

Met je ogen volg je de vlinder en als je je hoofd draait, zie je in de verte een 

boom. Je besluit de vlinder, die in de richting van de boom vliegt, te volgen. Als 

je de boom nadert, zie je dat er tegen de boomstam een vrouw zit met een kind 

in haar schoot, dat een beetje slaperig is. De vrouw houdt een boek in haar 

handen, dat ze voorleest aan het kind met een zachte, rustgevende stem …  

 

Terwijl je deze scene gadeslaat, realiseer je je dat deze vrouw daar onder die 

boom, in feite meer is dan een vrouw. Zij maakt deel uit van Alles. Ze is de 

Moeder van alles dat leeft, de goddelijke vrouwelijke Moedergodin. En terwijl 

deze gedachte door je hoofd schiet, voel je dat je in haar richting wordt 

getrokken. Je ogen vallen langzaam dicht en de geur van gras en aarde dringen 

je neus binnen. Opeens realiseer jij je dat jij dit kind bent in de schoot van de 

Moedergodin. Je voelt je volledig ontspannen en veilig bij haar …  

 

De Moedergodin begint tegen je te praten met een zachte, liefdevolle stem. 

“Mijn lieve kind, ik ben zo blij dat je bij me bent gekomen. Er is iets dat je 

enorm bezighoudt en ik zou je graag willen helpen.” De Moedergodin gaat 

verder, intussen een ganzenveer uit een plooi van haar jurk halend. “Vertel me, 

wat weegt er zo zwaar op je hart?” En terwijl haar woorden nog diep in je 

nagalmen, zoek je diep in je ziel naar dat wat als een steen op je hart ligt … Je 

antwoord: “Ik ben zo bang niet goed genoeg te zijn.” En terwijl je deze angst 

deelt met de Moedergodin, schrijft ze het met de ganzenveer op, op een pagina 
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in het boek dat ze vasthoudt. “Mijn lieve kind, je hebt dit veel en veels te lang in 

je ziel met je meegedragen. Sta je me toe deze ongegronde angst in je te 

transformeren naar liefde?” Je antwoord “ja” en als ze haar hand over de pagina 

legt waarop ze ja angst heeft genoteerd, beginnen de notities te vervagen en 

vloeien uiteen, totdat de woorden op de pagina zijn getransformeerd en 

veranderd. De Moedergodin leest nu de nieuwe woorden aan je voor. Ze vertelt: 

“Je bent altijd en zult altijd goed genoeg zijn tot aan het einde toe. Werkelijk, je 

bent uitzonderlijk en uniek, en ik ben altijd heel trots op je.” En als ze dit aan je 

voorleest, voel jij dat deze speciale woorden voor jou daar in het boek ook in je 

ziel zijn gekerfd. Je bent je bewust van en voelt hoe waar deze woorden zijn. De 

Godin heeft de gevoelens die in je ziel leefden getransformeerd en veranderd, 

want jij bent uniek en precies goed zoals je bent. Luister nu opnieuw naar de 

Moedergodin, want ze heeft een geheime boodschap speciaal voor jou … 

 

Als de Moedergodin klaar is met spreken, voel jij een weldadige warmte over je 

heen komen, warm gouden licht dat een beschermende laag rondom je vormt. 

En je voelt ook hoe een roze wolk van liefde je omhult en koestert. Je weet dat 

de Moedergodin onvoorwaardelijk van je houdt. Je weet ook dat vanaf nu je 

toekomst er anders uit zal zien. In tijden waarin jij gewoonlijk jezelf die oude 

negatieve boodschap zou voorhouden, zal deze nu worden vervangen door de 

nieuwe boodschap die je van de Moedergodin mocht ontvangen. De 

Moedergodin laat je weten, dat je altijd welkom bent om deze plek opnieuw te 

bezoeken, wanneer je dat maar wilt of nodig hebt. Ze zal altijd met liefde 

negatieve innerlijke boodschappen transformeren en voor jou zoeken naar 

positieve. Je bedankt haar met heel je hart voor dat wat je van haar mocht 

ontvangen … 

 

Dan zie je de vlinder weer, die op een van de takken van de boom zit. Je voelt 

hoe je langzaamaan weer bewust wordt van je omgeving, de prachtige 

bloemenweide rondom je, de ruimte waar je nu bent en waar het allemaal begon. 

Je voelt dat je voeten verbinding maken met de aarde en word je weer bewust 

van je lichaam. Je rekt je eens lekker uit en wanneer jij er klaar voor bent, open 

je je ogen met een glimlach … 

 

 

 

 


