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De Grote Aanroep 
 

Deze tekst is een uitgeschreven audio-opname 
die plaats vond op 29 april 2022. 

 

 
We gaan samen in de verbinding gaan. 
 
En luister even naar de stilte in jezelf ter hoogte van je hart. 
Dat je merkt: ik hoef daar eigenlijk niet naartoe.  
Het is iets wat aanwezig is als een onderlaag van het leven. 
Een grondtoon.  
 
Net zoals een dierenriemteken een grondtoon heeft,  
heeft elk levend wezen een grondtoon en dat is de toon van ons hart. 
De golflengte van de stilte. 
Dat je voelt: die stilte is niet zomaar stilte. 
Ik ben aanwezig in die stilte. 
 
Dus je voelt: de manier waarop ik in dit moment aanwezig ben,  
brengt een grondtoon voort. 
 
Net zoals de trilling in een edelsteen, in een kristal. 
Je hoort ze niet, je ziet ze niet en toch zingt het kristal. 
 
In de stilte is heel veel klank aanwezig. 
Dus hoe meer we in ons hart gaan, hoe meer we in de klank komen, 
in de grondtoon, van ons leven. 
Hoe meer ook de bolster zal reageren, zich zal aanpassen. 
Eerst in een conflict, twee krachten tegenover elkaar. 
De grondtoon, de klank van je ziel en de klank van de lichamen die harmonie wordt. 
 
Leven in je hart is leven in de grondtoon van je eigen stilte. 
 
En voel de relatie tussen die stilte, die grondtoon,  
en het openzetten van die grondtoon in je hartcentrum.  
Wanneer we ín die grondtoon gaan leven, 
niet erbuiten, niet als waarnemer, niet als iets apart, 
maar ín de grondtoon, ín de klank aanwezig zijn, 
dan krijgt dat een weerklank in ons hartcentrum. 
 
We zijn als een groep kristallen die een resonantie teweegbrengt van grondtonen. 
 
Die grondtoon is een innerlijk gebeuren. 
Het creëert een deining, een uitstraling, een weerklank in de ziel van de mensheid, 
in de grondtoon van de mensheid. 
 
In de Grote Aanroep roepen we als het ware de grondtoon van het Hoger Zelf van de 
Aarde aan, de geestelijke stroom van de Aarde, de innerlijke klank van de Aarde. 
De klank van Licht, Liefde en Kracht. 
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Dus we voelen: door in die grondtoon te blijven,  
krijgen de lichamen de kans om afgestemd te worden. 
En reageren ze daarop, aangenaam of onaangenaam. 
Het zijn aanpassingen die gebeuren. 
Een toon, een wanklank die uitgedreven wordt. 
 
Dus we kunnen onze eigen klank, onze grondtoon, 
ook laten resoneren met de Hogere Krachten.  
Niet alleen met de lichamen, niet alleen met elkaar, 
maar dus ook met de Hogere Krachten. 
Wat dan weer een weerklank krijgt in onze eigen ziel, in ons eigen hart. 
 
Vanuit het punt van Licht in het Denken van God 
Strome Licht in het denken van de mensen. 
Dat Licht op Aarde nederdale. 
 
Vanuit het punt van Liefde in het Hart van God 
Strome Liefde in de harten van de mensen. 
Moge Christus tot de Aarde wederkeren. 
 
Vanuit het centrum waar Gods Wil gekend wordt, 
Richte Doel de kleine wil der mensen 
Het Doel dat de Meesters kennen en dienen. 
 
Vanuit het centrum dat wij mensheid noemen 
Verwezenlijke zich het Plan van Liefde en Licht 
En moge het de deur verzegelen waarachter het kwade verblijft. 
 
Laat Licht en Liefde en Kracht het Plan op Aarde herstellen. 
 
 
 
Vanuit het punt van Licht in het Denken van God 
Strome Licht in het denken van de mensen. 
Dat Licht op Aarde nederdale. 
 
Vanuit het punt van Liefde in het Hart van God 
Strome Liefde in de harten van de mensen. 
Moge Christus tot de Aarde wederkeren. 
 
Vanuit het centrum waar Gods Wil gekend wordt, 
Richte Doel de kleine wil der mensen 
Het Doel dat de Meesters kennen en dienen. 
 
Vanuit het centrum dat wij mensheid noemen 
Verwezenlijke zich het Plan van Liefde en Licht 
En moge het de deur verzegelen waarachter het kwade verblijft. 
 
Laat Licht en Liefde en Kracht het Plan op Aarde herstellen. 
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Dus voel hoe onze grondtoon versterkt wordt met Licht, met Liefde, met Kracht. 
 
Voel hoe ons hart iets mooier wordt,  
zuiverder, 
krachtiger, 
stralender, 
in samenwerking, in resonantie met de Geestelijke Planeet. 
 
Laat toe dat de Geestelijke Aarde, het Hogere Zelf van de Aarde,  
moeiteloos instroomt, integreert in Haar Werkelijkheid. 
 
Laten we ons opnemen in een universele werkelijkheid. 
 
Je wordt meer deel van het Licht van de Planeet, 
van het Mededogen in de Planeet, 
en van de Kracht van de Planeet. 
 
 
Vanuit het punt van Licht in het Denken van God 
Strome Licht in het denken van de mensen. 
Dat Licht op Aarde nederdale. 
 
Vanuit het punt van Liefde in het Hart van God 
Strome Liefde in de harten van de mensen. 
Moge Christus tot de Aarde wederkeren. 
 
 
Voel hoe het mededogen en de wijsheid van het Hart van de Christus  
tot in onze harten wenst te komen, 
hoe de grondtoon van Zijn Hart, van Haar Hart wenst te weerklinken,  
te resoneren in ons eigen hart. 
Laat dat even toe  
dat de Christus een weerklank krijgt tot in jouw hart. 
 
Iets in jou gaat open.  
Iets in jouw hart gaat open tegenover de grondtoon in het hart van de Christus. 
 
De Grote Aanroep is de grondtoon van Zijn Hart. 
 
Treed in resonantie. 
Laat het gebeuren.  
Stel je harten beschikbaar.  
De klanken die op elkaar reageren. 
 
 
Laat het gebeuren. 
 
 
De Vrede van de Christus wordt jouw Vrede. 
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Het Licht van de Christus wordt het Licht in jouw hart. 
Ons hart wordt de ontmoetingsplaats  
waar we aangeraakt kunnen worden door de Christus. 
 
Steeds innerlijker, steeds dieper in de stilte van je hart 
krijgt de Christus weerklank, 
laten we Haar/Hem toe 
en maakt ons hart licht, transparant. 
 
Je komt in de tijdloze werkelijkheid van deze Planeet, 
de geestelijke werkelijkheid. 
 
En laat het dan ook doorstromen in de harten van alle mensen. 
Voel hoe jouw hart tussen al die mensenharten staat 
en met zo vele anderen een weerklank geeft in het Hart van de Christus. 
 
De Christus. 
Het Woord klinkt. 
 
Hoe meer je ’t  vrijgeeft, hoe meer de Christus in jouw hart weerklinkt, 
de grondtoon zich verder zet in de harten van alle mensen. 
De grondtoon van Goddelijke Liefde. 
Tot alle natuurrijken in hun hart zullen reageren op deze grondtoon, 
alles naar het punt in het centrum aangetrokken wordt. 
 
Het kleine zelf is aan het verdwijnen. 
Enkel die grondtoon blijft over. 
 
 
Vanuit het centrum waar Gods wil gekend wordt, 
Richte Doel de kleine wil der mensen 
Het Doel dat de Meesters kennen en dienen. 
 
Vanuit het centrum dat wij mensheid noemen 
Verwezenlijke zich het Plan van Liefde en Licht 
En moge het de deur verzegelen waarachter het kwade verblijft. 
 
Laat Licht, Liefde en Kracht het Plan op Aarde herstellen. 
 
 
Je voelt de Geestelijke instroom. 
De samenwerking met het Planetair Licht,  
het Planetair Mededogen en de Planetaire Kracht. 
 
Je weet: dit gebeurt niet los van de mensheid, niet los van de Planeet 
Dit gebeurt ín de mensheid, dit moment. 
 
Het gebeurt ín de Planeet. 
Het gebeurt in je familie. 
In de Ashram. 
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Voorbij de mensvorm,    
ben je een grondtoon,  
een klank op deze Aarde. 
 
 
Zo. 
 
Planetaire absorptie 
zal steeds meer deel worden van de Planeet. 
 
In wezenlijk deelnemen. 
 
 
Oké. Zo. 
Hartelijk dank om samen te komen. 
En alvast een prachtige dag in de interferentie met de Christus. 
 
De grondtoon van Liefde op deze Planeet 
tot in ons eigen hart laten doorresoneren. 
 
Steeds meer een gevoelig hart worden voor de Christus. 
 
 
 


