
OPROEP  

  Corona daagt ons uit tot verdieping en verbinding 

s a m e n  s t e r k 

DIERBARE GEESTVERWANTEN, 

Collectief worden we beproefd door het corona virus en de daarmee gepaard gaande omstandigheden.                

Een toestand in proces met velerlei gevolgen en onzekerheden. De huidige isolatie-ingreep laat leemtes 

ontstaan daar waar voorheen veelkleurige verbindingen mogelijk waren, zowel op geestelijk inhoudelijk, als 

op kunstzinnig cultureel en religieus gebied. Dit geldt ook voor de gestorvenen die verbonden zijn met onze 

groepsgerichte werkzaamheden, culturele uitvoeringen, enz. Het 'samen-scharen' van geïnspireerde zielen        

is voor hen een belangrijk voedende bron. 

Wat kunnen we in positieve zin bijdragen aan de wereldproblematiek van dit moment? Hoe kunnen wij vanuit 
ons bezield warmte-vermogen in de huidige tijd van isolatie, wezenlijk werk blijven verrichten met elkaar? 

Werk waarmee wij willen proberen tot in de wortels van de evolutie, een verlossende verbinding aan te gaan 

met het complexe corona-probleem zoals onlangs in een Rondbrief door Thomas Mayer beschreven 

Wij ervaren een sterke impuls om met bestaande groepen die vanuit de antroposofie werken, een vorm van 

geestelijke samenwerking tot stand te brengen. Onze gedachten gaan uit naar mensen en kringen van 

mensen, waarvan wij weten dat zij in de loop van enkele-tot-vele jaren, 'n krachtig fundament hebben 

opgebouwd. 

OVERWEGINGEN 

* Kunnen we -voor zover als mogelijk- met elkaar IN DE GEEST BLIJVEN DOEN wat we deden voordat 
corona uitbrak? Het Werbeckkoor in Groningen bijvoorbeeld, onderzoekt hoe het werkt om tijdens de 

gebruikelijke kooruren thuis te zingen, vanuit een schriftelijke aanwijzing die is afgestemd op wat actueel 
nodig is, elkaar daarbij in gedachten houdend. 



* Wellicht kunnen we DE GESTORVENEN in deze tijd van isolement GERICHT BETREKKEN in onze 

meditaties en gebeden, kunstzinnige en natuurgerichte activiteiten, gesprekken, onderlinge uitwisseling en 

in onze inhoudelijke verdieping. In de hoop dat dit bijdraagt aan een voedende stroom. Zelfs kunnen we hen 

betrekken in wat nu hoofdreden van dit schrijven is. 

VOORSTEL 

Ons voorstel is om gezamenlijk meditatief bij te dragen aan de integratie van de corona elementalen 

in de evolutie, want wij zijn als mens en mensheid nu manifest betrokken in dit integratie-proces.              

Met het hierna volgende slotfragment uit het schrijven van Thomas Mayer, kan ieder (die ervoor kiest) 
naar eigen inzicht en ervaring meditatief werk verrichten: 

'Wat willen de coronavirus-elementalen nu precies?   

Ze willen weer worden geïntegreerd in de evolutie van de aarde en Christus leren kennen en ervaren. 

Ik heb zeer goede ervaringen gehad met het ontmoeten van de coronavirus wezens vanuit een 

positieve houding, 
hen de Christus te tonen, hen de natuurlijke wezens te 

tonen en voor hen te bidden met een Onze Vader.  
Ze ontvingen deze impulsen goed en waren bereid om te 

veranderen. Tegelijkertijd had ik het gevoel weer een 

beetje completer te worden in de diepten van het mens-
zijn Dit werk moet echter worden voortgezet omdat 
nieuwe corona elementalen blijven komen: er is een 

grote berg om af te werken.  

Ik kan alleen dergelijke of soortgelijke 

reddingsmeditaties aanbevelen; de stemming ontspant 
onmiddellijk.  

Dat is waarschijnlijk het beste spirituele antwoord.  

Elke afzonderlijke bijdrage verandert het collectieve veld en is belangrijk.' 

Gezamenlijk tijdstip: de OCHTEND als opgaand verlossend gebaar uit de nacht. 
Het licht van de dag tegemoet : '... Nachtdunkel hatte ausgewaltet ...Taghelles Licht ...' 

Op eenzelfde tijdstip meditatief werken met bovenstaande inhoud, is een edel streven maar geen 'must'. 
Trouw en bezieling zijn volgens ons het allerbelangrijkste, willen we bijdragen aan het collectieve veld. 

Ivar Römer, Gooyke van der Schoot, Wil Jurna, Yvonne Jonkers, Carella van den Berg en Marian Osse  

ondersteunen deze oproep. 

Met hartelijke uitnodigende groet, Marian Osse  > m.a.osse@home.nl < 

OPMERKINGEN 
-Schroom niet om dit bericht door te sturen naar geestverwanten. 

-We hebben hem reeds verzonden naar: Leden AViN Groningen, Klasse-ledengroep Groningen, contactpersonen 

Antroposofische activiteiten Groningen, Leeuwarden en Meppel, Grondsteengroep Noord, De Christengemeenschap 

Groningen, de kring Filosofie van de Vrijheid Groningen rond Willem Daub, Vormkrachtengroep Groningen rond Frans 

Romein, Werbeckkoor Groningen, Natuurwezengroep Noord rond Nicolaas de Jong, Natuurwezengroep rond Inge Swen, 
Novalis Atelier rond Ivar Römer, de groep In het Teken van het Licht in Loenen, Ontmoetingscentrum Enkidoe, de 

Alertgroepen rond Loek Dullaert, de Erda groep, diverse individuele contacten. 

Afbeeldingen: Icoon van Michael door Maria Carlier  / 16e Eeuw, schilderij van Jeanne d'Arc  

Bijlage: de Rondbrief van Thomas Mayer
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