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MensheidGeestelijke Hiërarchie



Inleiding

De inleiding bestaat uit twee onderdelen.

� De grote Aanroep

� Volle Maanmeditatie

� De Grote Aanroep behoort niet toe aan enig individu of aan een groep. Zij 

behoort toe aan de gehele mensheid.behoort toe aan de gehele mensheid.

� Vanuit esoterisch standpunt omvat het christusbewustzijn in eerste 

instantie de 2e straal van Liefde-Wijsheid en wordt door de Christus als 

hoofd van de Geestelijke Hiërarchie vertegenwoordigd. Men kan deze 

beschouwen als een ambt.

� De mensheid en daarmee alle religies, agnosten, humanisten en atheïsten 

staan onder invloed van deze universele energie van dit tijdperk.



Drievoudige aard van de Aanroep

1. Het verlangen van de massa onbewust tot uitdrukking gebracht in tijden 

van crisis en uiterste nood. Zij wordt gericht op die macht buiten haarzelf. 

Deze grote, woordenloze aanroep of bede stijgt heden overal op.

2. Oprechte mensen, die deelnemen aan de riten van hun godsdienst en 

die gebruik maken van gezamenlijke aanbidding en gebed om hun 

verlangen naar hulp van God voor te leggen. Het grote aantal verlangen naar hulp van God voor te leggen. Het grote aantal 

aanroepende verzoeken is in deze tijd opvallend en stijgt op tot het 

Allerhoogste.

3. En tenslotte zijn er de getrainde discipelen en aspiranten in de wereld 

die zekere woordvormen en zorgvuldig geformuleerde aanroepen 

gebruiken, en die – terwijl zij dit doen – de andere twee groepen in een 

brandpunt concentreren, om zodoende de juiste richting en kracht te 

bewerkstelligen.



Bestemming van de mensheid

� De gruwel van de oorlog en de ellende van de gehele menselijke familie 

bracht de Christus ertoe om in 1945 , een belangrijke beslissing te nemen, 

die in 2 belangrijke verklaringen uitgedrukt werd.

� De Christus heeft toen besloten opnieuw in stoffelijk contact met de 

mensheid te treden - indien zij de beginstadia van de juiste menselijke 

verhoudingen zou vestigen.verhoudingen zou vestigen.

� Aan de wereld gaf Hij – ten behoeve van de gewone mens – een der oudst 

bekende gebeden, waarvan het gebruik tot nog toe niet werd toegestaan.

De Grote Aanroep zou uiteindelijk het wereldgebed kunnen worden.



Wereldaanroepdag

� De Grote Aanroep behoort niet toe aan enig individu of aan een groep. Zij 

behoort toe aan de gehele mensheid.

� Het hoogtepunt van deze voortdurende aanroep is de dag van de volle 

maan in juni – de volle maan in Tweelingen of het feest van de Christus,maan in juni – de volle maan in Tweelingen of het feest van de Christus,
dat zijn verwantschap met de mensheid benadrukt.

� Het sleutelwoord is Liefde in haar hiërarchische betekenis, ontdaan van 

sentiment, emotie en persoonlijke nadruk. Een liefde die offert en begrijpt, 

die met kracht en beslistheid optreedt en die werkt ten behoeve van het 
geheel en niet in het belang van enige groep of individu.



Volle Maan meditatie in TWEELINGEN
Het Christusfeest

� Meditatie  is een krachtige methode van dienst  aan de mensheid, indien 

het denkvermogen wordt gebruikt als een kanaal voor de ontvangst van de 

energieën van Licht en Liefde en de Wil-ten-goede en het geleiden daarvan 

in het menselijk bewustzijn.

� Het moment van de Volle Maan: iedere maand  biedt  de grootste 

gelegenheid voor meditatie, bedoeld als groepsmeditatie, om te worden 

gebruikt als een manier van samenwerking met het Goddelijke Plan of 
Doel voor onze wereld.

� De maan zelf heeft geen invloed  op het werk, maar de volledige verlichte 

maancirkel wijst op een vrije en ononderbroken eenlijnigheid tussen onze 

planeet en de zon, de bron van energie voor alle leven op aarde. 



Betekenis van de strofen van de Aanroep 
(1) 

Vanuit het punt van Licht in het Denken van God
Strome licht in het denken van de mensen

Dat Licht op aarde nederdale.
�

� Hiermee geven wij uiting aan de grootste noden van de mensheid.� Hiermee geven wij uiting aan de grootste noden van de mensheid.

� De mensen erkennen de huidige duisternis en ellende en verwelkomen 
dientengevolge het licht.

� De verlichting van het denken van de mensen betekent dat; 

� men de dingen kan zien zoals ze zijn

� de juiste beweegredenen aangeleerd worden 

� de methode tot het vestigen van de juiste menselijke verhoudingen dan 
ook een belangrijke noodzaak is.



Betekenis van de strofen van de Aanroep
(2) 

Vanuit het punt van Liefde in het Hart van God

Strome liefde in de harten van de mensen

Moge Christus tot de aarde wederkomen

� Dit Hart van de gemanifesteerde wereld is de Geestelijke Hiërarchie, de grote 

overbrengende bemiddelaar van liefde naar elke vorm in de goddelijke openbaring.overbrengende bemiddelaar van liefde naar elke vorm in de goddelijke openbaring.

� Liefdevol begrip zal een enorme reactie teweegbrengen tegen de kracht van haat. 

Haat , afgescheidenheid en exclusief-zijn is een anti-sociaal bewustzijn en zullen 

worden beschouwd als een zonde.

� Talloze mannen en vrouwen van goede wil in alle landen zullen zich verenigen in 

groepen die goede wil bevorderen en de juiste menselijke verhoudingen zullen 

vestigen.



Betekenis van de strofen van de Aanroep
(3) 

Vanuit het centrum waar Gods Wil gekend wordt

Richte doel de kleine wil der mensen

Het doel dat de Meesters kennen en dienen

� De menselijke wil zal in overeenstemming worden gebracht met de 

goddelijke wil, zelfs indien deze niet kan worden begrepen.

� De wil van God kan in menselijk denken begrepen worden als goede wil, 

levende richting of vaste bedoeling om juiste menselijke verhoudingen te 

vestigen.



Betekenis van de strofen van de Aanroep 
(4) 

Vanuit het centrum dat wij mensheid noemen

Verwezenlijke zich het Plan van Liefde en Licht

En moge het de deur verzegelen waar het kwaad verblijft

� Er is geen speciale locatie waar het kwaad verblijft.

� De deur waar het kwaad verblijft wordt door de mensheid zelf 

opengehouden als gevolg van haar:

� zelfzuchtige begeerten

� haat en nationale slagbomen

� lagere persoonlijke idealen

� liefde voor macht en wreedheid



Betekenis van de strofen van de Aanroep 
(5) 

Laat Licht en Macht

Het Plan op aarde herstellen

� Deze laatste zin bevat het denkbeeld van herstel en geeft de grondtoon aan voor 

de toekomst. Gods aanvankelijke bedoeling zal niet langer meer worden 

gedwarsboomd door de menselijke, persoonlijke vrije wil, die zelfzucht en 

materialisme nastreeft.

� Naarmate licht en liefde in de plaats komen van de oude en ongewenste 

hoedanigheden, zal de deur waarachter het kwaad verblijft zich symbolisch

langzaam sluiten ten gevolge van de publieke opinie en de juiste menselijke 

verlangens.

� Het goddelijk doel zal dan, dankzij de veranderde harten en doelstellingen (op basis 

van vrije wil tot het goede) van de mensheid, worden vervuld.



Meditatie

� Indien men een persoonlijke meditatie, al dan niet, in een cursus volgt,  is 

het raadzaam deze niet toe te passen tijdens deze meditatie.

� Elke methode heeft zijn eigen richtlijnen en werkt met bepaalde chakra’s en 

energieën. Verschillenden methoden tegelijkertijd toepassen kan 

overstimulering in het emotielichaam teweeg brengen.

� Deze meditatie richt zich op het denkvermogen en daar zijn geen bepaalde 

houdingen of ademhalingsoefeningen voor nodig.



Meditatie - werkwijze

Als groep:

� Ga ontspannen rechtop zitten  - hoofd licht gebogen

� Richt de aandacht op het agna-centrum - punt tussen de wenkbrauwen 

� Wordt de aandacht afgeleid (en dat gebeurt in het begin regelmatig), denk 

OM.

� Zeg hardop de Grote Aanroep.� Zeg hardop de Grote Aanroep.

� Adem in bij elke zin, zodat je een adem vormt  met de groep: de eenheid en 

de kracht van de groep wordt erdoor versterkt.

� Even rust tussen de strofen, zodat men zich, in eerste instantie, bewust 

wordt van wat de tekst werkelijk wil zeggen. Bij  het geleidelijk ontstaan van 

eenlijnigheid tussen de persoonlijkheid en de ziel kan de energie 

doorstromen (De aanroep wordt bij eenlijnigheid een oproep van 

energieën).

� De Volle Maan heeft iedere maand een andere zaadgedachte, waarover 

gemediteerd wordt.



Informatie

� Informatie over Driehoekenwerk kan men vinden op de website van 

Lucistrust (www.lucistrust.org) te Geneve.

� Hebt u belangstelling voor lezingen over de Nieuwe Psychologie of 

onderwerpen die te maken hebben met de Nieuwe Groep van 

Werelddienaren dan verwijzen wij u naar de website hierover (www.ngwd.nl).


