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Inleiding  
 
Hoe natuurijker we rustig worden,  
hoe natuurlijker er een vrede toegelaten wordt als iets dat a.h.w. een tweede adem is, 
als lucht die je omringt eigenlijk.  
Net zoals zuurstof ons lichamelijk omringt, dat we ons ook met vrede laten omringen.  
Net zoals zuurstof ons omringt, kunnen we ook vrede ons laten omringen. Op een ander 
niveau, op het niet-stoffelijk niveau, is er een veld van vrede dat we gewoon kunnen 
toelaten. 
Dat we zeggen: ik ontspan mij in de vrede eigenlijk. Ik laat mij in vrede gaan.  
Ik ga binnen in vrede.  
Van daaruit ontstaan natuurlijke verbindingen. D.w.z., je gaat in die vrede, en vanuit die 
diepe ontspanning komt er vanzelf eigenlijk een honger bijna, of een uitnodiging in jezelf, 
die een verbinding begint te zoeken, die even vredevol en even moeiteloos gebeurt.  
Je geraakt niet gespannen, je geraakt niet in een inspanning.  
Het gebeurt in die vrede. Het gebeurt in de rust gewoon.  
En dan voel je: eigenlijk zijn die verbindingen er allemaal al. Een verbinding met de 
Meester, met de Christus bv., die is er. We hoeven die niet te creëren. Alleen in die vrede 
bevestigen we, herinneren we, erkennen we dat contact.  
Dus het gaat meer over een erkennen van een contact dan een contact leggen a.h.w. 
waardoor je voelt dat het allemaal in diezelfde vrede gebeurt. 
Ik hoef me niet in te spannen. Het is iets dat genoten wordt eigenlijk. Het is iets dat we 
kunnen genieten. 
Het is niet iets waar we moeten voor werken. Want de concentratie die nodig is, is 
aanwezig als je in die vrede bent. ‘Eenvoud’ en ‘nederigheid’ eigenlijk ook! Maar vooral 
‘eenvoud’ is eigenlijk een aangehouden aandacht – een volgehouden aandacht die 
eigenlijk ook vrede betekent. Als we bij het essentiële onze aandacht houden, dan is er 
eenvoud. 
Dus eenvoud komt voort, is een houding die het gevolg is van een aangehouden 
aandacht op het essentiële. En dat is dus ook de ervaring van vrede. 
Als we in vrede leven, zullen we ook eenvoudig leven. Niet noodzakelijk materieel 
eenvoudig, maar er zal een eenvoud uitgaan van alles wat je doet en zegt. En dus: het is 
in die eenvoud dat dus ook de contacten er zijn; dat je niets meer hoeft te doen. 
Zo is het ook met Licht, Liefde, Kracht. Die krachten zijn er natuurlijk en het is wanneer 
we in die toestand van ontspannen vrede komen dat we eigenlijk die krachten 
herinneren; dat we eigenlijk subtiel genoeg aanwezig zijn om vast te stellen dat die 
krachten er zijn. Niet dat je daar dan nog moet aan denken, of daar iets moet mee 
maken. Het is gewoon: uw hart denkt eraan a.h.w., maar zonder het in woorden te 
hoeven denken. Het mag altijd natuurlijk, maar in de vrede bestaat het gewoon. Het 
bestaat in de vrede. 
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En dus de verbinding met de Meester bestaat, met een andere ziel, al die verbindingen 
bestaan reeds. Alleen, ’t is wanneer we ze erkennen, dat ze eigenlijk een diepe impact 
beginnen krijgen, dat we ze bewuster gaan meemaken en daardoor dat er a.h.w. bloed 
kan stromen in die verbinding, zuurstof kan stromen in die verbinding. Maar het is 
allemaal moeiteloos. Het is niet ‘werken’.  
Dat is het niet. Iets wat spanning geeft, is altijd een te grote inspanning van de 
persoonlijkheid. 
Dus in die vrede gebeuren dingen; kun je dingen toelaten dat ze gebeuren. 
Je kijkt er a.h.w. naar en daardoor gebeurt het! 
Het kijken is voldoende! 
Je hart kijkt. In je hart kijk je naar Djwhal Khul en de verbinding wordt gevoeld. 
Er gebeurt iets. Er begint iets te gebeuren. 
Meer hoeft het niet te zijn. Gewoon eventjes ernaar kijken. 
Dat je naar Licht kijkt in jezelf en dat je weet: ah, er is Licht eigenlijk. Nu is er Licht in 
openbaring. 
Je kijkt naar Liefde in jezelf en je ziet: ah, Liefde komt in beweging. 
Als ik blijf kijken naar Liefde komt het vanzelf in beweging. Heel vredevol eigenlijk. 
 
Zo, dan is ook meditatie niet een oefening – niet een opdracht. 
Het is eigenlijk gewoon het benaderen of het terug herkennen en erkennen van uw eigen 
vrede. En dus dan zie je, dan kun je op élk moment van de dag, kun je zeggen dat je 
mediteert of dat je meditatie onderneemt, maar je ziet eigenlijk, het is eigenlijk gewoon 
een natuurlijke staat van zijn. Net zoals zuurstof mij omringt, kan ik eigenlijk vrede 
vaststellen, dat ze mij ook omringt en doordringt. 
 
We gaan er samen eventjes opnieuw in gaan staan, doorheen de Grote Aanroep, en dus 
ook dat groepsbewustzijn, wat ook bij Maagd op dit moment misschien toeneemt, dat je 
voelt: die verbindingen zijn zo belangrijk voor mij – die verbondenheid – dat is ook iets 
dat je in jezelf kunt gaan zoeken. Je hoeft niet naar de ander te reiken. Je hoeft niet een 
brug te maken of het gevoel te hebben dat je aan iets timmert om bij de ander te 
geraken.  Alles leeft in ons hart, in de zin van: ons hart is buiten tijd en ruimte. Dus, een 
verbinding die niet in tijd en ruimte bestaat, bestaat natuurlijk in ons hart! Het gaat om 
die plaats, altijd! Plaatsloos en altijd. Grenzeloos en altijd. Eeuwig! 
Alles wat we aan verbinding zoeken, kunnen we beginnen ervaren in ons hart. 
Dan is dat een ervaring van verbondenheid die heel abstract is, in de zin van: je legt 
inderdaad geen afstand af. En toch voel je de verbinding. 
En die verbinding is wezenlijk… 
Dus ook in het groepsbewustzijn, ook bij de Grote Aanroep, als je een verbinding wenst 
met iets of als je wenst dat jouw energie op dat moment bij bepaalde wezens of mensen 
toekomt a.h.w., is het inderdaad voldoende om die verbinding in jouw hart te zoeken, 
dus om altijd bij jezelf te blijven! Je hoeft nooit buiten jezelf te gaan om iets voor de 
ander te betekenen. Je vindt de ander in jezelf. Net zoals je de macrokosmos in de 
microkosmos vindt. Je vindt het in je hart. Dat is wérkelijk de plaats. Het is een vormloze 
plaats uw hart, en toch is het werkelijk de plaats waar je die verbindingen met mensen 
zult voelen als iets wezenlijk. De werkelijke verbinding gebeurt ter plaatse in uw hart. 
Het idee van een lijn die afgelegd wordt is een voorstelling voor iets dat eigenlijk 
vormloos is en dus ook afstandloos. Dus je vindt het werkelijk in jezelf. Je vindt de ander 
in jezelf. Zoals men vaak zegt: hij/zij leeft verder in mijn hart. Dat is werkelijk zó. Maar, 
op de duur is dat een wezenlijk verder-leven. Een wezenlijk verder leven. 
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Meditatie 
 
Goed. Dan gaan we samen de Grote Aanroep doen. 
 
Kom dan even in die rust en die vrede.  
Dat je ‘t héél eenvoudig maakt voor jezelf – in jezelf. 
En dat je kunt voelen, erkennen: er is een fundamentele vrede aanwezig in mij, rond mij.  
 
En in die vrede ervaar je vaak tendensen, groeispanningen, reacties, en toch kan je die 
vrede blijven ervaren. 
Het is een vrede waarin je gedachten gebeuren, waarin gevoelens gebeuren. 
 
En, in die vrede, komen we bijna vanzelf in ons hart. 
Die vrede is ook in ons hart aanwezig. 
Het is daarom dat we zo graag naar het hart gaan. ‘t Is er altijd goed. 
In ons hart is er goedheid, is er vrede, en is er ook verbinding mogelijk. 
 
En voel dan eens vanuit je hart dat je inderdaad met verschillende wezens, en zielen, 
mensen, planten, dieren,… dat je in je hart voelt dat je oneindig veel verbindingen hebt – 
voel dat als een geheel. Je hoeft niet elke verbinding te gaan bepalen, maar dat je voelt 
in je hart: ik ben een wezen dat verbonden is.  
En je blijft gewoon rustig, centraal, in je hart… als een bloedvatenstelsel dat uit je hart 
vertrekt, omdat je weet: er zijn zo vele verbindingen! 
 
En vanuit die ontspannenheid, vanuit die vrede, en vanuit die verbinding kunnen we het 
Licht, de Liefde en de Kracht door ons heen laten werken. 
Ons hart vraagt het voor àl die verbindingen. 
Dat er wérkelijk Licht mag stromen, Liefde mag stromen, en Kracht mag stromen. 
 
Vanuit het punt van Licht in het Denken van God 
Stroomt Licht in het denken van de mensen. 
Dat Licht op aarde nederdale. 
 
Vanuit het punt van Liefde in het Hart van God 
Stroomt Liefde in de harten van de mensen. 
Moge Christus tot de Aarde wederkeren. 
 
Vanuit het centrum waar Gods Wil gekend wordt 
richte doel de wil der mensen, 
een doel dat de Meesters kennen en dienen. 
 
Vanuit het centrum dat wij Mensheid noemen 
Verwezenlijke zich het Plan van Liefde en van Licht, 
En moge het de deur verzegelen waarachter het kwade verblijft. 
 
Laat Licht, laat Liefde en laat Kracht 
doorheen al die verbindingen stromen 
in je eigen hart 
en zo het Plan op aarde mee manifesteren. 
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Dus in je hart leeft er een eerlijkheid tegenover het Licht, de Liefde en de Kracht. 
 
Vanuit het punt van Licht in het Denken van God 
Stroomt Licht in het denken van de mensen. 
Dat Licht op aarde nederdale. 
 
Vanuit het punt van Liefde in het Hart van God 
Stroomt Liefde in de harten van de mensen. 
Moge Christus tot de Aarde wederkeren. 
 
Vanuit het centrum waar Gods Wil gekend wordt 
richte doel de wil der mensen, 
een doel dat de Meesters kennen en dienen. 
 
Vanuit het centrum dat wij Mensheid noemen 
Verwezenlijke zich het Plan van Liefde en van Licht, 
En moge het de deur verzegelen waarachter het kwade verblijft. 
 
Laat Licht, zie Licht in je hart  
– twijfel niet aan het Licht - … 
voel de kracht van het Licht toenemen doorheen je hart. 
 
Laat Liefde …  
en laat Kracht …  
stromen in de harten van de mensen 
en zo het plan op Aarde manifesteren. 
 
… 
 
Vanuit het punt van Licht in het Denken van God 
Stroomt Licht in het denken van de mensen. 
Dat Licht op aarde nederdale. 
 
Vanuit het punt van Liefde in het Hart van God 
Stroomt Liefde in de harten van de mensen. 
Moge Christus tot de Aarde wederkeren. 
 
Vanuit het centrum waar Gods Wil gekend wordt 
richte doel de wil der mensen, 
een doel dat de Meesters kennen en dienen. 
 
Vanuit het centrum dat wij Mensheid noemen 
Verwezenlijke zich het Plan van Liefde en van Licht, 
En moge het de deur verzegelen waarachter het kwade verblijft. 
 
Laat Licht,… laat Liefde,… en laat Kracht… 
het Plan op Aarde manifesteren. 
 
… 
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Vanuit het punt van Licht in het Denken van God 
Stroomt Licht in het denken van de mensen. 
Dat Licht op aarde nederdale. 
 
Vanuit het punt van Liefde in het Hart van God 
Stroomt Liefde in de harten van de mensen. 
Moge Christus tot de Aarde wederkeren. 
 
Vanuit het centrum waar Gods Wil gekend wordt 
richte doel de wil der mensen, 
een doel dat de Meesters kennen en dienen. 
 
Vanuit het centrum dat wij Mensheid noemen 
Verwezenlijke zich het Plan van Liefde en van Licht, 
En moge het de deur verzegelen waarachter het kwade verblijft. 
 
Laat Licht,… laat Liefde,… en laat Kracht… 
het Plan op aarde manifesteren. 
 
Dus je voelt hoe jij Vuren manifesteert, hoe jij evolutiekrachten, het Licht, de Liefde en 
de Kracht, in beweging brengt. 
 
Neem dan plaats in je hart 
en voel dat je dit verdeelt, deelt. 
 
Heel ontspannen, als een ruimte die zich ter hoogte van je centrum vanzelf gradueel 
opent,… als een zon die gaandeweg groeit, omdat je het fijn vindt dat het gebeurt. 
 
Zó vele contacten die gevoed worden. 
 
Net zoals je zou doen als je niet meer in incarnatie bent. 
Vanuit je eigen ziel: voeden,… stralen,… verdelen,… delen. 
Licht, Liefde en Kracht delen. 
 
En je bent heel vredig, heel ontspannen, net als de zon. 
Het vraagt geen inspanning om te geven vanuit de zon. 
Het gebeurt. 
 
Je hart, de zon in jou, voedt al die verbindingen, met Licht, met Liefde, met Kracht. 
 
En je blijft in eenvoud. 
Het is ons hart dat bepaalt wat gebeurt, wat goed is, wat mogelijk is. 
 
Vanuit het punt van Licht in het Denken van God 
Stroomt Licht in het denken van de mensen. 
Dat Licht op aarde nederdale. 
 
Vanuit het punt van Liefde in het Hart van God 
Stroomt Liefde in de harten van de mensen. 
Moge Christus tot de Aarde wederkeren. 
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Vanuit het centrum waar Gods Wil gekend wordt 
richte doel de wil der mensen, 
een doel dat de Meesters kennen en dienen. 
 
Vanuit het centrum dat wij Mensheid noemen 
Verwezenlijke zich het Plan van Liefde en van Licht, 
En moge het de deur verzegelen waarachter het kwade verblijft. 
 
Laat Licht, laat Liefde en laat Kracht 
vanuit je hart stromen. 
 
Voel opnieuw jouw liefde voor het Licht, 
jouw liefde voor de Liefde 
en jouw liefde voor Kracht. 
 
Dat je vanuit je hart kunt zeggen: ik leef in Liefde met het Licht… 
en hoe goed het voelt om het Licht lief te hebben. 
 
Dat is een hart dat vraagt naar Licht, dat voel je, je voelt het Licht in de groep indalen, 
vanuit die liefde voor Licht, meer Licht. 
 
Je bent vanzelf geconcentreerd naar het Licht 
als je je Liefde voor het Licht ervaart. 
 
Dat je steeds dieper beseft hoe graag je Licht ziet. 
 
Dat je zèlf steeds zuiverder wordt in die Liefde, 
steeds onpersoonlijker, 
steeds onbaatzuchtiger, 
steeds eenvoudiger  
tegenover het Licht, 
en het Licht, als een krachtige straal, dankzij jou, gemanifesteerd wordt, 
uit Liefde voor dat Licht. 
 
Dus jouw liefde voor het Licht maakt je één met het Licht, 
versmelt je met het Licht. 
Dus wat we liefhebben, daarmee versmelten we, leren we kennen, wordt een deel van 
onszelf. 
 
Wat eerst buiten ons ligt zal, door Liefde, ín onszelf gerealiseerd worden. 
 
Voel de kracht van het Licht. 
Neem het Licht helemaal op in je atomen. 
 
Eén groepsstroom van Licht 
die in elk van onze harten, zich verspreidt. 
 
Dus een diepe, natuurlijke vrede, 
een ontspannen vrede. 
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Soms zijn er tendensen in jezelf die voor spanningen zorgen, 
omdat we iets willen vasthouden, 
dat we ’t gevoel hebben, de overtuiging, dat we onszelf verliezen. 
 
Dus je mag volledig ontspannen. 
Het is een deel van jezelf, die vrede. 
Het is niet iets dat naar je toe komt, en dat je vasthoudt. 
Jouw liefde voor het Licht is altijd in jou! 
 
Het is die Liefde waarin je kunt gaan exploreren in het Licht. 
Door je hart verder te openen en liefde voor het Licht te volgen, 
word je vanzelf naar ervaringen in het Licht gebracht. 
 
Dus je bent vrij om met de Liefde op ontdekking te gaan. 
 
 
Zo, dan gaan we rustig aan de meditatie beginnen afronden, 
met het hoofd in het Licht, je hart in het Licht, je wezen in het Licht. 
 
Dat je hongert in liefde naar meer Licht, in jou en rond jou. 
 
 
De eenvoud van het Licht! 
 
Laat het Licht maar stromen en de liefde voor het Licht maar toenemen. 
Het is een spel. 
Het is geen opdracht. 


