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Inleiding
Naast Moeder Maria, de moeder van Jezus, heeft er in China rond 4600 jaar geleden reeds eerder
een Goddelijke Moeder geleefd. Daar wordt zij bij de Boeddhisten, net als Moeder Maria in de
Christelijke landen, tot op de dag van vandaag verheerlijkt als een oermoedergodin onder
verschillende namen. Haar meest bekende naam is Kwan Yin of Guanyin. Op 3 dagen per jaar
wordt zij in het zonnetje gezet en komen er miljoenen mensen bij elkaar in de Aziatische landen
om dit uitbundig te vieren . Met heel veel plezier wil ik Kwan Yin met dit werkje eer aan doen om
ook haar onder ieders aandacht te brengen. Laten we onze beide Goddelijke Moeders van het
westen en het oosten eren! Moeder Maria en Kwan Yin staan samen met de Moeder
Hathorgodinnen altijd voor ons klaar in deze soms roerige tijden op Moeder Aarde.
Vraag hen om hulp of kracht als je dat wenst.
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1. Goddelijke Moederliefde is altijd al overal aanwezig geweest
Iedereen weet hoe belangrijk het is om moederliefde te ontvangen. Moederliefde is in de ware
vorm grenzeloos, omvat zo intens veel dat we er nauwelijks een ware voorstelling van kunnen
maken, laat staan er woorden aan kunnen geven. Degene die ware moederliefde in hun leven
hebben moeten missen, snakken doorgaans levenslang naar een ware uiting van moederliefde als
een vriendelijk gebaar, mededogen uit hun omgeving, maar ook begrip, vergevingsgezindheid,
hulp en troost. Zij willen op de een of andere manier dit tekort aan moederliefde compenseren door
alsnog gezien te worden. Daarom is het zo logisch dat men sinds de oudheid overal op aarde op
zoek is gegaan naar een moederfiguur in de vorm van een Moeder Maria. Een godin die men lief
heeft, aanbidt en vereert om zodoende haar hulp in moeilijke tijden in te kunnen roepen. Zoals ook
Moeder Hathor in het Oude Egypte de Hathors steunden tijdens hun ascensieproces. Bij de
christenen werd dit Moeder Maria, maar ook is er sprake van de verering van Isis geweest of de
Zwarte Madonna. Allen dragen vaak een kindje op haar arm. Daarnaast kennen we ook Tara of
Dolma in het Tibetaans. In de Keltische vruchtbaarheidscultus verering was dit Venus, Nehalennia
of Freya maar in de Chinese religie was het Kwan Yin die uitgroeide tot de super oermoeder van
alle tijden. Verheven boven ruimte en tijd, verheven boven geboorte en dood weet zij zich te tonen
onder vele verschillende namen en verschijningsvormen. Menigmaal heeft ze zich getoond als een
stralende vrouwelijke gedaante, een wezen van liefde en licht, als een ware helper en beschermer
van alle mensen, als godin van mededogen. Ze ziet en begrijpt!

2. De heilige Moeder van het Oerbegin
Door oude wijsheids-overleveringen, via oeroude volkslegendes, wist men in China dat er een
Oermoedergodin moet zijn geweest. Men sprak daar al millennia lang over een vrouw waar het
menselijk ras uit voortgesproten zou zijn. Haar naam was niet precies bekend, maar men noemde
haar Tai Yuan heng Mu, wat vertaalt “de heilige Moeder van het Oerbegin’ betekent. Door alle
verhalen was men overtuigd dat Kwan Yin de Oermoeder moest zijn. Ze voldeed aan alle
referenties. Zij was namelijk alles en niets tegelijkertijd, overal en nergens. Op ieder smeekgebed
gericht aan haar, altijd meteen een antwoord gevend. Zij moest wel de baarmoederbron zijn waar,
de evenwichtige en toch juist tegengestelde Yin Yang beweging van, het oerbeginstel ooit uit
ontsproten was. De Vader Zon (vuur) en Moeder Maan water) ineen beweging, bestaande bij de
gratie van de ander. De verwezenlijking van het moederschap dat nieuw leven schept.

symbool voor het Oerbegin

In de metafysica is het symbool van het Oerbegin een lege cirkel met in het midden een lege punt
welke de baarmoeder voorstelt, waar de Yin Yang energie uit voort stroomt. (zie afb. hieronder)
Het teken van het leven, de vrouwelijke- en mannelijke natuur, het wit en zwart, het passieve en
actieve welke elkaars tegenpolen en tegelijkertijd complementair aan elkaar zijn, eeuwig elkaar
nodig om in stand te houden. Je kunt het vergelijken met het eeuwig voortdurende levensritme, de
automatisch voortgaande beweging van onze ademhaling. Het is een innerlijke stroom die door
alles heen gaat, wat voortdurend leven schenkt en overeenkomt met de grenzeloos stromende
moederliefde en de heilige helende onzichtbare kracht van de hemelse moeder Kwan Yin en
Moeder Maria.

→

→

→

laatste figuur is getekend door Bert Janssen n.a.v. de gevallen graancirkel in Wiltshire op 8-5-2008 vlak voor Moederdag
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3. Kwan Yin
Haar naam wordt in menig land anders geschreven. Voorbeelden zijn Kuan Yin – Kwam Im - Guan
Yin – Quan Yin – Quan’Am – Kannon – Kannin, maar er zijn nog veel meer schrijfwijzen.
Kwan Yin werd ongeveer 4600 jaar geleden geboren als prinses Miao Shan, maar ze verkoos een
leven zonder pracht en praal in de diepste stilte van de natuur om zo tot zelfloutering te komen.
Zonder haar verblijfplaats te verlaten kon ze van grote afstand mensen bescherming bieden en
bijstaan in alle situaties van nood, zorgen en verdriet. Deze goddelijke macht zond ze rechtstreeks
uit haar hart, een hart welke altijd innig begaan was met het lijden van haar medemensen op
aarde. Kwan Yin wordt daarom de goddelijke moeder genoemd die over ons allen op Moeder
Aarde waakt.
Kwan Yin is de meest aansprekende en aangeroepen Chinese godin. Ze staat altijd klaar vol
mededogen voor iedereen die haar hulp wenst. Het doet er niet toe waarvoor men haar aanroept.
Ze is en blijft altijd zonder oordeel, vol van genade en compassievol uitreiken naar ieder mens.
Biedt troost en genade naar de zwakkeren en minder bedeelden in de samenleving. Of men nu
man of vrouw is, arm of rijk, jong of oud, wel of niet gelovig, of men een straf uit zit of anders
geaard is, geel, wit, bruin of zwart van huidskleur is, Kwan Yin staat voor iedereen meteen klaar.
Haar duizend armen en ogen staan symbool voor al haar verschillende uitingen van
energieke hulpvaardigheid en gulheid aan even zoveel verschillend soortige mensen!
Wat ik extra onder de aandacht wil brengen is dat onze goddelijke moeder ook altijd klaar staat om
iedere vrouw of man bijstand te verlenen bij:
 het vinden van een geschikte relatie
 het vervullen van een kinderwens
 het slachtoffer zijn van een verkrachting/incest
 het besluit wel of geen abortus te laten plegen
 iedere vorm van gewetensnood
 iedere andere noodsituatie als je om hulp roept!
Roep haar hulp dus aan! Lees verderop hoe je dit extra krachtig kan doen.
Vol vrouwelijke gratie toont en beweegt Kwan Yin zich onopvallend onder ons om als steun en
toeverlaat te zijn voor allen die noodlijdend zijn of haar hulp wensen. Naar men al eeuwenlang
doorverteld, heeft ze tijdens een leven in China een eed afgelegd om alle ‘kinderen’ op aarde te
redden! Men schrijft: Toen ze op de drempel van de Hemel stond hoorde ze de onbeschrijfelijke
smeekbeden van de wereld. Hier kon ze met haar goddelijke open hart geen weerstand tegen
bieden, ze draaide zich om en keerde subiet terug naar het leven op aarde, om haar goddelijke
eed trouw te zijn, om alle levende wezens behulpzaam te kunnen blijven en waar mogelijk te
redden van de ondergang. Dit deed ze liever dan voor eeuwig met haar goddelijke essentie op te
varen naar de Bron van al het leven. Daarom zal ze als de eeuwig levende oermoeder bij Moeder
Aarde en haar kinderen betrokken blijven net zo lang tot niemand haar hulp en bescherming meer
nodig zal hebben!

4. Goddelijke Moeder Tempel van Genade en Mededogen
Haar godinnen verblijf ligt boven het Chinese Beijing (Peking). Van hieruit bewaakt en focust haar
hogere bewustzijn zich in alle rust, zittend op de Vlam van Oneindige Genade voor een ivoren
altaar, met een kelk in haar handen, biddend voor ieder wezen op Moeder Aarde en alle
overgegane zielen. Haar kelk en kruik wordt doorlopend aangevuld vanuit de Genade Bron van
God (haar ‘Gratia Dei’). Van hieruit stuurt zij een onaflaatbare universele stroom van Genade en
Mededogen naar allen die haar hulp en moederliefde aanroepen. Wat een waarachtig godswonder
genoemd mag worden! Daarom wordt dit goddelijke verblijf boven Beijing de Goddelijke Moeder
Tempel van Genade en Mededogen genoemd.
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Witte Pagode Beijing

5. Hoe ik de Moederliefde Tempel van Genade en Mededogen heb mogen waarnemen
Zie voor je hoe middenin deze etherische Godinnen Tempel een reusachtige gouden koepel
pagode staat met daarin een hele forse spuitende Bronfontein omgeven door een witgouden cirkel
van 12 kleinere Bronfonteinen. In de totaal 13 Bronfonteinen valt het meest zuivere Bronlicht naar
binnen. Iedere Bronfontein is gericht op een sterrenstelsel ergens in het heelal met de gouden
BronZon als stralend middelpunt. De spuitende en ontvangende Bronfonteinen onderhouden met
elkaar het axiotonale kosmische lichtverkeer in de kosmos. Ze dienen als richt- en speerpunten
van ons magisch goddelijk bewustzijn.
Als ik nu verder mag kijken, zie ik hoe aan de hemel van deze tempel de sterren fonkelen als
heldere Lemurische kristallen en zij dienen, met hun stralend kleurenspectrum, als lichtoverbrengers van de magisch inwerkende stralen naar de Lemurische tuin in deze tempel, waar
het omgezet wordt tot wonderbaarlijke creaties van leven.
In dit hemelse paradijs zie je dan ook bloemen als fonkelende kristallen glinsteren en hoor je het
twinkelen van de rijk met gouden elixer gevulde kosmische bloemen en gouden vruchten. Dieren
hoor je hier soms galmend zingen. Er zwemmen tropische vissen rond helderkristallen
waterbronnen. Ik zie hele sierlijke zwanen drijven en er wandelen herten, leeuwen, tijgers en beren
rustig rond zonder agressief te worden. Ook zijn er vlinders en zoemende honingbijen, dolfijnen en
ooievaars in alle soorten, maten en kleuren van de regenboog. Alles is er vriendelijk en sereen.
Het werkt in goddelijke glorie en harmonie op elkaar afgestemd in absolute eenheid samen..
In één aanhoudende Yin Yang-beweging ademt alles hier voortdurend geluk aanmakende
harmonie en vrede in én laat het bij iedere uitademing alles wat er op Moeder Aarde vrij komt aan
verdriet en angst, volledig los. Werkelijk wonderbaarlijk om te zien als mens!
Als een goddelijk stralend goud-roze hartenvuur van voortdurende onvoorwaardelijke
moederliefde, stort onze goddelijke moeder Kwan Yin uit haar kelk en kruik, haar levenselixer als
nectar uit in onze harten.
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6. Samenwerking met de Moeder Hathor godinnen
Vol gratie en in alle rust wordt Kwan Yin in het huidige Aquariustijdperk, gesteund door haar
Hemelkoninginnen: Moeder Maria , Maria Magdalena, Tara, Moeder Hathor met al haar toegewijde
Venusgodinnen. Het is een wonderbaarlijke vrouwelijke schoonheid en zachtheid die deze
Moedergodinnen uitstralen om zo bij te dragen aan het heropenen van de harten van de mens. Dit
doen ze in alle oprechtheid, waardoor er diep ingewerkt wordt op het karma van de mens, welke
veel oude oer angsten en trauma’s omvat. Met hun oermoederliefde masseren ze telkenmale
onze harten om meer balans te leren scheppen binnen de persoonlijkheid van elk individu, zodat
wedergeboorte tijdens het volle leven op aarde mogelijk wordt. Het rad van wedergeboorte kan
dan eindelijk omgebogen gaan worden naar het Rad van Fortuin, waar iedereen recht op heeft.
Kort samengevat: onder aanvoering van de goddelijke moeder Kwan Yin, helpen Maria en vele
andere vruchtbaarheidsgodinnen, als mede co-creators van goddelijke eenheid, vol genade en
mededogen mee om het eenheidsbewustzijn vol vrede en harmonie onder de mensheid op
Moeder Aarde terug te laten keren.

7. Meester Jezus omschreef mij haar Moeder Vlam als volgt
De Moeder Vlam van Kwan Yin vol van Genade en Mededogen kun je zien als een stelselmatig
opgebouwd geelgouden krachtveld met daarin een stevige basis van witgouden lelies als
grondpatroon, waarin kernfusies plaatsvinden. Hier schieten doorlopend vlammen uit omhoog, wat
een schouwspel oplevert van een mengeling kleurige bloemmozaïeken. Te vergelijken met een
boeket geurige:
 witte waterlelies (= 4e straal: Ik zuiver), doorvlochten met
 koningsblauwe korenbloemen (= 1e straal: Wil van God), in combinatie met
 rode en roze rozen (= 3e straal: Gods Liefde)
Mede hierdoor wordt Kwan Yin vaak geassocieerd met bloemen en haar vertegenwoordigde
geuren en kleuren.

Maria@sterrenpoort.com

8. Aanroepen – hoe kan je dat extra krachtig doen
Ze is Alom aanwezig en dus snel voelbaar als je op een rustig moment haar naam uitspreekt en
haar beeltenis in gedachten neemt. Hoe vaker je dit doet, des te krachtiger wordt haar veld om je
heen voelbaar. Je kan hierbij een mooi plaatje van haar gebruiken, waardoor je haar ook steeds
makkelijker voor de geest kan halen. Als je hier moeite mee hebt mag je natuurlijk ook een
afbeelding, die jij zelf mooi vindt en aan haar toewijdt, in een lijstje te zetten of op te hangen en je
gericht op haar afbeelding te blijven focussen. Steek hierbij een kaars aan, het liefst een gewijde
witte kaars die je in een Mariakapelletje kan kopen, en zet een zacht muziekje aan die je bij haar
vindt passen. Uiteraard kan je het altaartje uitbreiden met mooie kristallen en wat je zelf mooi vindt.
6
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Door deze kleine ceremonie, trek je haar oorspronkelijke moederliefde aan en maak je innerlijk
contact met haar aller diepste goddelijke wezen. Dit kan je doen:
 in de stilte van een meditatie binnen of nog fijner is buiten in moeder natuur
 het in gedachte of hardop uitspreken van woorden in gebed
 door een heilige Sutra op te zeggen of
 het zingen van een mantra.
Doordat woorden klanken van gevoelens en gedachten bevatten, treedt er meteen een verborgen
zachte helende kracht in de mens in werking. Zonder dat we berispt worden, zonder dat er een
oordeel over ons geveld wordt en zonder een pakket van eisen aan ons te stellen, zal de
vruchtbare genezende onzichtbare kracht van moeder Kwan Yin en de Moeder Hathor energie,
stilletjes haar bezielende inwerking op je hebben. Het doet er niet toe welke goddelijke moeder jij
aanroept, Kwan Yin zal altijd voor een ieder ‘verlossing’ en ‘bevrijding’ komen brengen.
9. Feestdagen van Kwan Yin
Kwan Yin’s feestdagen worden gevierd op 19 februari (geboortedag), 19 juni (ter ere van haar
vervolmaking) en 19 september (dag om te verlossen). Op deze dag lossen veel (Aziatische)
mensen hun gelofte in, doen boete of bidden om voorspoed. Alle lichten worden dan aangestoken
en men spreekt haar naam vele malen hardop uit.
10. Kwan Yin en de boddhisattva Avalokitesvara Kwan Shi Yin
Kwan Yin is het vrouwelijk aspect van de boddhisattva Avalokitesvara Kwan Shi Yin, welke het
mannelijk aspect van goddelijke wijsheid is. Toen ongeveer 400 jaar na Chr. het Boeddhisme zich
over China ging verspreiden, gingen deze zich vermengen met de inheemse volksrituelen.
 ‘Kwan Shi Yin’ wat ‘Kijken naar geluiden’ betekent. Wat aangeeft dat hij alle gebeden
die tot hem gericht worden ziet.
 Met de goddelijke moeder ‘Kwan Yin’ dat ‘Zij die geluiden ziet’ betekent. Wat zoveel wil
zeggen dat zij alle gebeden en hartenkreten die tot haar gericht worden kan horen, zien en
beantwoorden als de Stem van God en Godin.
Door de overeenkomstige betekenis van beide namen hebben ze de mannelijke Kwan Shi
Yin verschijningsvorm van hun heilige moeder veranderd in Kwan Yin. Dit mede door de
officiële erkenning van de boeddhistische leermeesters dat zij een reïncarnatie is van
Kwan Shi Yin!
11. Kwan Yin “De hoog Verheven Verlichte van Wijsheid”
Kwan Yin wordt in de Boeddhistische Mahayana geschriften “De hoog Verheven Verlichte van
Wijsheid” genoemd. De heilige Lotus Sutra behoort tot de leer van e Mahayana en bevat de 33
manifestatievormen waarin de boddhisattva Avalokitesvara Kwan Yin zich kan uiten, waaronder
zeven vrouwelijke gedaantes. Ze zijn bijzonder populair onder de Chinese boeddhistische
bevolking en al bekend sinds de Sui en Tang dynastieën. Deze Sutra bevat alle kennis die nodig is
om de Boeddhastaat te bereiken en wordt ook wel de Avalokitesvara Sutra genoemd. Dagelijks
worden in de tempels vele Sutra’s hardop gelezen waaronder deze altijd aanbod komt.

12. Grote Genade gebed
In het gebed “De Grote genade - Ta Pei Chow” is sprake van 84 verschijningen van Grote
Genade door Kwan Yin geschonken aan de mensheid. Ontelbaar zijn haar verrichtte wonderen. Dit
is te danken aan de krachtig en machtige reinigende inwerking die er kan plaatsvinden bij het vaak
reciteren en blijven herhalen van dit Grote Genade Gebed. Dan komen de verborgen krachten van
Kwan Yin naar buiten. In de tempels worden veel teksten van de Sutra’s soms ook gezongen, wat
7
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veel lijkt op een mantra met repeterende teksten en gebeden.

13. Het reciteren van haar naam
Het reciteren van haar naam staat gelijk aan het ontgrendelen van een deur. Velen zijn namelijk
opgesloten in de gevangenis van onwetendheid, en de naam van Kwan Yin is de sleutel om de
deur uit van deze onwetende gevangenis te ontsluiten. Elke keer als we haar naam reciteren, zal
de sleutel het slot van onwetendheid een beetje verder opendraaien. Doe dit zo vaak als je maar
kunt, in volledig aandacht tijdens meditatie, koken, eten, werk of wandelen bijvoorbeeld.
14. Haar beeltenis
Overal ter wereld kan je haar beeltenis tegenkomen, ook in de westerse wereld.
Echter in Azië zie je haar werkelijk in bijna ieder huis, tempel, klooster op een altaartje staan en
zelfs bovenop hoge bergen hebben ze een plekje voor haar ingericht. Ook vertoont ze zich steeds
vaker als een volledig overkoepelende regenboog over Moeder Aarde heen om te waken over de
hereniging tussen oost en west.

IJslandreis maart 2016@sterrenpoort

15. Boeddhistische Tempel in Amsterdam, Zeedijk 106-118
De Fo Guang Shan He Hua tempel werd op 15 september 2000 officieel geopend door prinses
Beatrix en vindt men op de Zeedijk, in hartje Chinatown Amsterdam.
Het is de grootste, in traditionele Chinese paleisstijl, gebouwde tempel in Europa. Kortweg heet
de tempel He Hua en dat staat voor lotusbloem. De tempel staat op de plaats waar in de
middeleeuwen een cellezustersklooster was gevestigd (1475).
In de voorhal van de tempel, die Kuan Yin Shrine heet, staat een Kwan Yin beeld. Hier wordt ze
geflankeerd door twee beelden van Wei Tuo en Qie-Lan, de legendarische beschermers van de
boeddhistische leer en de tempel.
De tempel is dinsdag – zaterdag gratis geopend van 12.00 tot 17.00 uur, zondag van 10 - 17 uur.
Neem gerust een kijkje. De schoenen mogen aanblijven, maar respecteer wel de stilte.
Meer info te vinden op internet.
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He Hua tempel in Amsterdam

16. Wat heeft Moedergodin Kwan Yin met een draak vandoen
Kwan Yin zie je in China tijdens ceremonies op een draak staan. Dit staat symbool voor haar hoge
aanzien als een godin van wijsheid en goddelijke oerkracht van transformatie. Al in vroeger tijden
betekende de ‘draak’ dat men te maken had met iemand van hoog spiritueel aanzien, een hoge
graad van wijsheid, een leven scheppende oerkracht en een magische beschermer die zijn weerga
niet kent. Een draak staat dus voor de oorsprong & oer-energie vanuit de vader/moeder Bron.

Kwan Yin staande op een draak. Photo © nationsonline.org

17. Kwan Tin met een kruik in haar handen
Kwan Yin wordt door haar gulheid soms afgebeeld met een kruik in haar handen. Een diepere
betekenis wordt mooi weergegeven in een Chinese verhaal over Kwan Yin, waarin zij haar gulheid
en vriendelijkheid toont aan Chin Po-Wan. In dit Chinese verhaal ontdekt de held dat hij door ook
de kwaliteiten van gulheid en vriendelijkheid te tonen, antwoorden mag gaan ontvangen op
moeilijke vragen en voor zijn medemensen wensen in vervulling kan laten gaan door een
bijzondere Hoge kracht. Deze kracht staat bekend als de Moedergodinnen kracht van Kwan Yin.
Het verhaal begint als volgt: Lang geleden leefde er in China een jonge man die Chin Po-Wan
heette. Die naam paste goed bij hem, want in het Chinees betekent Chin 'goud' en Po-Wan
betekent miljoen, en de familie van Chin Po-Wan had meer gouden munten dan ze kon tellen.
Door zijn naam en het geld van zijn familie dacht Chin Po-Wan dat hij zijn hele leven rijk zou zijn
en daarom gaf hij veel geld uit. Maar niet voor zichzelf. Chin Po-Wan had namelijk medelijden met
de arme mensen en hij kon niet anders doen dan ze zoveel mogelijk helpen. Een arme man
9
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hoefde zijn hand maar uit te steken en Chin Po-Wan vulde de hand met gouden munten. Als hij
hoorde dat er ergens een arme weduwe was, met kinderen die honger hadden, dan zorgde hij
ervoor dat ze een beter huis kregen en eten voor de rest van hun leven. Ja, Chin Po-Wan schonk
aan iedereen die arm was zoveel geld dat ze niet meer arm waren.
Om het hele scheppingsverhaal te lezen van Chin Po-Wan en hoe hij antwoorden krijgt van Kwan
Yin, klik op de volgende link: http://www.malaysiasite.nl/kuanyinverhaal.htm
18. Kwan Yin wordt in China mede gezien als de:
 Beschermheer/vrouw van het Chinese eiland Putuo Shan
 Meesteres van de Zuidelijke zee en de
 Patrones van de vissers. Als zodanig toont ze zich, terwijl ze de zeeën oversteekt, zittend
of staand op een lotusbloem of draak

19. Eiland Putuo Shan
Volgens traditionele overleveringen heeft Kwan Yin geleefd op het eiland Putuo Shan (Pu To
Shan). Ze trok zich daar terug en hield zich schuil van het alledaagse leven. Sinds de elfde eeuw
wordt hier Kwan Yin vereerd.

Beeld van Moedergodin Kwan Yin op eilandje Mount Putuo Shan in de South Sea.
Photo @ wikipedia.org

Jaarlijks gaan miljoenen mensen op pelgrimage naar deze berg Putuo op het eiland Putuo Shan,
ten oosten van de Chinese stad Shanghai. Putuo Shan is een van de vier heilige bergen in het
Chinees boeddhisme. Het eiland is al meer dan tweeduizend jaar een heilige plek.
Het eiland heeft de naam Putuo omdat er in het Chinese boeddhisme de aanname is dat dit het
eiland Potalaka moet zijn dat in de Avatamsaka sutra beschreven staat als het eiland en de
verblijfplaats van de Avalokitesvara.
In de veertiende eeuw was Putuo Shan de belangrijkste plek in China geworden voor de verering
van Kwan Yin. De belangrijkste plek voor deze verering op het eiland is de Grot van het Geluid van
het Tij. Sommige pelgrims hebben Kwan Yin hier zelf mogen waarnemen.
Het eiland is met Fast Ferrie boot goed bereikbaar vanaf Shanghai en Ningbo. Auto's worden op
het eiland niet toegelaten. Vervoer op het eiland is alleen mogelijk met een systeem van
minibusjes.
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20. Een volkslegende over het levensverhaal van Kwan Yin
Koning Miao Chuang en zijn vrouw waren beiden al vijftig jaar geworden, zonder dat de goden hun
kinderen geschonken hadden. Maar daarvoor was een reden. De koning had in zijn oorlogen veel
bloed doen vloeien, en nu werd hij op deze wijze gestraft. Doch eindelijk, eindelijk lieten de goden
zich door zijn gebeden vermurwen. Een dochter werd hem geboren en een jaar later nog een
tweede. De koning en de koningin waren erg blij, dat ze nu tenminste niet kinderloos zouden
sterven. Maar de koning verlangde een zoon te bezitten, die hem kon opvolgen.
"Waarom heb ik zoveel oorlogen gevoerd? Waarom heb ik me zoveel moeite gegeven mijn
vijanden te verslaan? Waarom heb ik zoveel gevaren getrotseerd? Het is immers alles vergeefs
geweest, als ik geen zoon heb, die mij kan opvolgen. Want dan is mijn leven gelijk aan een kaars,
die opbrandt, zonder een spoor achter te laten," dacht hij vaak in stilte. Weer werd hem een kind
geboren en weer was het een meisje...
In droeve gedachten verzonken zat de koning eens in zijn tuin en staarde voor zich uit. Zo zag zijn
eerste minister hem zitten. Deze trachtte zijn meester te troosten met de volgende woorden: "Het
is waar, dat de goden u geen zoon geschonken hebben. En daar kan helaas geen mens wat aan
veranderen. Maar als uw drie dochters volwassen zijn, kunt ge de drie edelste zonen uit het rijk
voor hen uitzoeken. De bekwaamste van uw schoonzoons zal uw opvolger zijn. Wie zal hem dan
het recht op de troon betwisten?"
"Dat is waar," zei de koning. "Ik zal de bekwaamste van mijn drie schoonzoons als opvolger
kiezen. Die kan dan mijn werk voortzetten." Maar inwendig dacht hij: "Dat moet de echtgenoot zijn
van mijn jongste dochter, Miao Shan." Want het was wel vreemd maar hij hield veel meer van dit
meisje, dan van zijn beide oudste dochters. Al spoedig bleek, dat Miao Shan een andere aard had
dan haar zusters. Ze was veel stiller…… Lees voor de volledige legende verder op:
http://www.beleven.org/verhaal/kwan_yin_de_godin_van_de_genade

21. Heilige Mantra
Volgens overleveringen is de belangrijkste mantra OM MANI PADME HUM door Kwan Yin op
aarde gekomen. De betekenis hiervan is: In je hart ligt een lotusbloem, leer het te openen, want in
de lotus ligt jouw juweel, welke de Bron vertegenwoordigt van al het leven.
Er zijn meerdere mantra’s via Kwan Yin doorgegeven aan de mensheid.
Onderstaande mantra NA MO TA PEI KUAN SHE YIN PHU SA kan je regelmatig beluisteren om
een gevoel van rust en kalmte te creëren, alsof Moeder Hathorgodin Kwan Yin een warme mantel
van licht en liefde om je schouders heen slaat. Deze mantra wordt al eeuwenlang gebruikt in
tempels en kloosters om de goddelijke Kwan Yin te hulp te roepen bij moeilijkheden, problemen en
verlangens.
Tekst: waarvan ik geen vertaling kon vinden op internet, maar door mij vrij vertaald is in:
Ik begroet U Oh grote Genade, onze goddelijke moeder Kwan Yin
NA MO TA PEI KUAN SHE YIN PHU SA
NA MO TA PEI KUAN SHE YIN PHU SA
NA MO TA PEI KUAN SHE YIN PHU SA
https://www.youtube.com/watch?v=NpFpFa2aCAs
Kuan Yin mantra Namo Guan shi yin Pisa - Imee Ooi

7.20 min

22. Muziek op cd
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Enkele cd titels die schitterend resoneren op de frequentie van Kwan Yin zijn:
Kuan Yin Mantra: An Ocean of Eternal Love – Imee Ooi
Songs of Kuan Yin – featering Deva Premal
The Great Compassion Mantra – Imee Ooi
The Hart of the Oneness – Imee ooi en de Sacred chants – Imee Ooi
23. Kwan Yin Orakel
Sinds 2013 is er een schitterende kaarten set op de markt: Kwan Yin Orakel. De illustraties zijn
meesterlijk vormgegeven door de jonge internationale Chinese schilder Zeng Hao. Wil je proeven
aan zijn werk?
Klik dan eens op de volgende website
http://paintingswholesaler.com/artist.asp?artist=Zeng%20Hao

24. Helend Moedergebed van Kwan Yin
Ik sluit mijn mede door de Hathors geïnspireerde publicatie over de Moedergodin graag af met mijn
helend Moedergebed, welke ik op 11 mei 2016 van de Goddelijke Oermoeder heb mogen
ontvangen. Op mijn blog, onder de categorie: gebeden of Kwan Yin, staat een korte toelichting.

Helend Moedergebed van Kwan Yin
Lieve goddelijke moeder van hemel en aarde
Uw schoonheid roep ik aan om in mijn onderbewustzijn plaats te nemen
Zodat ik me dagelijks door U volledig omarmd en verwarmd kan voelen
Waardoor ik in uw moederlijke aanschijn kan leren invoelen hoe het is volledig gelukkig te
zijn
Machtige moedergodin Kwan Yin met duizend armen en ogen
Schenk mij uw vruchtbaarheid, uw liefde, troost en barmhartigheid
Dat mijn liefde, geest en daden mogen uitgroeien tot een goddelijke drie-eenheid
Zodat ik net zo kan stralen als duizend gouden zonnen
Dit vraag ik namens Vader & Moeder God voor mezelf en alle levende wezen op Moeder
Aarde
Voor nu en altijd
AMEN
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Bronnen:





Naast websites waar ik ter plekke naar verwijs, heb ik inspiratie opgedaan op de website
van City of Ten Thousand Buddhas:
http://www.cttbusa.org/earth_store_bodhisattva/earthstore.asp
Boek: Chen-niang: Kwan Yin. De Goddelijke moederfiguur in de Chinese volksreligie’
De rechten of erven van dit boekje uit 2005 behoren niet meer toe aan uitgeverij Ank
Hermes. Mocht de auteur of andere rechthebbenden bezwaar maken tegen het gebruik van
haar boekje middels het citeren van enkele zinnen, dan gaarne contact opnemen met
Maria@sterrenpoort.com.
Boek: John Peacock: Het Tibetaanse boek van leven en dood.
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