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Agni School 
 

De Grote Aanroep 
 

Deze tekst is een uitgeschreven audio-opname 
die plaats vond op 24 augustus 2021. 

 
 
Je kunt de Grote Aanroep mentaal reciteren en dan is dat een mentale activiteit. Dat heeft 
zijn belang. Dat is belangrijk. 
Je kunt ook hem emotioneel reciteren, met een emotioneel verlangen a.h.w., maar je kunt 
die ook eigenlijk vanuit een hartsenergie reciteren. En dat wil eigenlijk zeggen dat je die 
niet alleen mechanisch reciteert, maar dat je het hart zelf het gebed laat doen. Dat de 
woorden van de Grote Aanroep niet iets zijn die je uitvoert of niet iets zijn die je doet 
omdat het goed voelt of goed lijkt of goed schijnt om te doen, maar omdat het gebeurt in 
uw hart. Omdat je voelt: die woorden gebeuren dankzij mijn hart. En dat is een diepere 
manier van reciteren, omdat je dan de woorden een werkelijkheid geeft. Je laat de 
woorden, de energie die in de woorden zit, eigenlijk tot leven komen in je hart. En dus op 
die manier hoef je niet zo meer stil te staan mentaal bij wat je zegt. Het is een wens. Alles 
wat je uitspreekt is een wens van je eigen hart. Je wenst Licht op aarde te zien. Niet alleen 
mentaal, niet alleen als iets goeds, iets als een werkelijkheid in uw hart. Er is een 
oprechtheid, een eerlijkheid in uw hart die dat wèrkelijk verlangt. En zo komen de 
energieën vanzelf in beweging. Dan is eigenlijk deugdzaamheid aan het werk. En wanneer 
een zuiverheid, een eerlijkheid spreekt of vraagt, dan gebeuren er instantaan dingen omdat 
je dan verweven bent met die werkelijkheid waar de zuiverheid werkzaam is, de 
oprechtheid werkzaam is, de energieën, het Licht, de Liefde en de Kracht. We gaan dat 
ook op deze manier doen, dat je eigenlijk iets in uw hart laat opengaan en dat je van 
daaruit deelneemt en, dat je niet zozeer hoeft meer stil te staan bij allerlei denkbeelden, 
voorstellingen enz. Je kunt gewoon heel rustig in je hart blijven en voelen dat je hart dat 
verlangt en dat is voldoende. Gaandeweg zie je dan eigenlijk wel hoe dat de energieën 
opbouwen en zo. Maar eigenlijk zijn dat al gevolgen. Zijn dat al zaken die bijkomstig zijn 
t.o.v. het verlangen naar Licht, Liefde en Kracht. Het verlangen is uiteindelijk waar het om 
gaat. Het Licht vragen met uw hart, dat is voldoende. Dat is eigenlijk de dienst, om het zo 
te zeggen, aan de wereld en ondertussen heeft dat natuurlijk een impact energetisch op 
uw eigen lichamen en dat is een healing die vanzelf gebeurt. Maar dat hoeft niet een doel 
te zijn op zichzelf. Dat komt vanzelf erbij. OK? 
We gaan dat even samen doen. 
 
Je mag eerst heel rustig worden.  
Dat je vanzelf die diepe rust en stilte aanraakt. 
Je merkt, die stilte in mijn hart, die is er.  
Ik hoef ze niet te maken of sterker te maken, of groter te maken.  
Ze is er. Heel natuurlijk.  
Het is die stilte die ook onze aanraking is met zuiverheid, met schoonheid, met de grotere 
waarden die het leven in zich draagt.  
Hier word je puur. Hier ben je puur.  
 
En voel je hierin zeker niet begrensd, maar ruim.  
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Die stilte is niet iets dat enkel in je hart aanwezig is.  
Je mag die stilte alle plaats geven. 
 
Dus je hart heeft zich meer geopend en geopenbaard in stilte, in vrede.  
Alles wat met jouw hart verbonden is, wordt op dit moment al, in een vrede gezegend. 
Ons hart is niet een eiland, net zoals jouw stilte niet ergens ophoudt. 
Dus wat je in je hart laat komen, stroomt ook in de harten rond jou.  
En vanuit je hart komen de woorden tot leven in hun werkelijke bedoeling. 
 
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 indalen. 
Moge Liefde in de harten stromen, 
en laat Kracht de diepere bedoeling aanreiken en zo het Plan op aarde 
manifesteren. 
 
Dus elk woord wordt in je hart beleefd. Je hoeft niet met de wereld buiten je hart bezig te 
zijn. Je hart is vanzelf verbonden. 
 
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 
Strome Liefde in de harten van de mensen. 
Moge de Christusenergie tot de aarde wederkeren. 
 
Vanuit het centrum waar Gods Wil gekend wordt, vanuit Shambhala,  
wordt de wil van de mens gericht op een doel - 
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 ons denken inspireren. 
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Laat Liefde stromen in de harten, 
en laat Kracht haar diepe bedoeling afdrukken en zo het Plan op aarde 
manifesteren. 
 
Dus voel hoe er iets in je hart opent als een heel kleine bloemknop die wenst open te gaan 
en die verlangt om Licht en Kracht in de wereld te zien. 
 
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. 
 
Voel alsof iets geraakt wordt in jou als je vanuit je hart bv. die laatste zin diep verlangt. 
Alsof er een verbinding gemaakt wordt met die werkelijkheid ‘Moge Christus tot de aarde 
wederkeren’. Dit hoeft niets spectaculairs te zijn, maar wel diep werkelijk, iets 
fundamenteels, iets waar je hart op kan bouwen. Alsof je hart voelt: er zijn grote Krachten 
op deze aarde. Er is Licht, Liefde en Kracht. 
 
Vanuit het centrum waar Gods Wil gekend wordt 
wordt de wil van de mens gericht op het doel, 
het 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 indalen. Jouw hart verlangt het.  
Laat Liefde en laat Kracht… voel de Kracht indalen in jouw leven omdat je hart Kracht 
verlangt, wenst rond jou. 
Kracht stroomt in.  
 
Dus het is een zuivere liefde, de Liefde in je hart, van je hart, die de Kracht heeft gevraagd. 
Liefde voor het leven rond jou, vanuit een Liefde voor de aarde, de mensen.  
 
Je mag nog meer Kracht vragen voor het leven rond je, vanuit je hart.  
Je hoeft het zelfs niet te zeggen.  
Het verlangen in je hart wordt gevoeld en beantwoord.  
De Kracht zelf doet je verlangen naar nog meer Kracht. 
 
Kracht bevrijdt de ziel, bevrijdt het leven. Kracht geeft een diepe doelstelling.  
’t Is de energie waar de wil van de aarde in aanwezig is.  
Die Kracht is het Plan van Liefde en van Licht.  
 
Het onderlichaam komt in die Kracht. Je buik, je bekken, je benen, je voeten openen zich 
voor de krachtstroom.  
Dat je je overal krachtig voelt worden.  
Dat elk lichaamsdeel in de doelgerichtheid komt, de diepere bedoeling aanvoelt.  
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Die trilling van jouw atomen nodigt de trilling van de atomen rond jou uit om in diezelfde 
trilling te komen.  
Neemt jouw Kracht toe, dan zal de Kracht rond jou ook toenemen.  
 
Neemt de straling van jouw aura toe, dan werkt die genezend, uitnodigend, op de aura’s 
waarmee jij in aanraking komt, en dat is dienst.  
De Kracht is nog steeds aan het toenemen. Niet vanuit een spanning of een inspanning, 
maar vanuit de vrede in je eigen hart, die verlangt naar Kracht, een stil evenwichtig 
verlangen, dat als een magneet werkt voor de Kracht. 
 
Mocht je in een spanning komen, of in een ongeduld, of een wedijver, is dat ook geen 
probleem. Dat zijn louteringen met de Kracht. Dat zijn oude gebruiken van persoonlijke 
Kracht die gespiegeld worden. Die diepe Kracht die je ervaart, Shambhala, is een Kracht 
die tot vrede voert, tot ontspanning, tot vertrouwen. 
 
Het is jouw verlangen naar Kracht voor de wereld, voor de mensen rond je, brengt jou zelf 
in een diepe aanzuiging tot de Kracht, en zuigt je vanzelf op naar het centrum waar Gods 
Wil gekend wordt. Een zuiver hart, een rein hart opent deuren.  
 
Dus laat Licht, Liefde en Kracht het Plan op aarde manifesteren. 
 
Dus komende tijd kan je kijken hoe de thema’s van Kracht naar je toekomen, getoond 
worden. Hoe weerspiegelingen in de wereld voor je ogen, er zaken rond Kracht gebeuren, 
hoe in jou dit thema van bevrijding en de persoonlijke wil, controle, sterker bevrijd worden, 
tot inzicht komen, om jou steeds meer die werkelijke Kracht te laten voelen, 
doorstroombaar te worden voor Kracht.  
 
Voel heel even de heling met de Kracht indalen, over jou heen, zachtjes aan vrij voor de 
Kracht.  
 
Zo, je kan rustig aan de meditatie afronden. 
 
 
Dus Kracht brengt ons in een diepe vrede, in een zuiverheid ook, het gevoel van de bergen, 
de berglucht, de sneeuwtoppen, heel standvastig op zijn doel gericht blijven. 
 
Zo, ik hoop dat ook de recitatie vanuit het hart, en de eenvoud eigenlijk hé, de beleving 
verder uitbreidt. Dat je gewoon ziet, ja, dat gaat niet over zoveel woorden.  
Het gaat over wat er energetisch natuurlijk gebeurt en dat is… het is daarom dat er vroeger 
ook vanuit het hart gebeden werd.  
Een gebed vanuit het hart is een gebed dat onmiddellijk beantwoord wordt. Als men Licht 
vraagt, dat men Licht voelt, niet Licht denkt, niet Licht verlangt, maar het met ons hart 
eigenlijk onmiddellijk laat binnenkomen als een bloem die zich openzet om Licht te 
ontvangen.  
Dus hoe meer we daar op die manier in een benadering gaan, hoe meer ook het magische 
vermogen om met die Krachten te werken vrijkomt en Djwhal Khul beschrijft dat eigenlijk 
door - in de Bijbel zou je dan zeggen, ‘de reinen van hart’ - bij Djwhal Dhul staat er: ‘de 
vermogens om met de vuren te werken worden gradueel vrijgegeven naargelang het hart 
zuiverder en zuiverder wordt in zijn intentie’. En dus het vragen van Kracht voor de 
anderen, die onbaatzuchtigheid is, is waar Hij naar verwijst.  
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Als we het voor onszelf vragen, dan zoeken we resultaten ook in de meditatie bv., en dan 
geraken we ook gespannen.  
Dus, de gespannenheid is vaak eigenlijk een gecenterdheid op onszelf, niet op de 
buitenwereld, niet op het leven rond ons om het zo te zeggen.  
Dus gradueel komen we in die oriëntatie, dat is de ziel die open bloeit, het hart dat open 
bloeit.  
Dus als we iets uit ons hart doen, dan zijn we eigenlijk altijd gericht op de evolutie rond 
ons, en dan neemt het vermogen om Krachten en Vuren te manifesteren toe, omdat er 
een zuiverheid in het hart is, een onbaatzuchtigheid kun je zeggen. 
 
Zo, en dat is de Witte Magiër, die de Vuren weet te bespelen vanuit een zuiver hart. 
 
 


