
De Grote Aanroep  1 
 

Agni School - Stefan Van Meirhaeghe – Antwerpen, mei 2021 

Agni School 
 

De Grote Aanroep 
 
 
Deze tekst is een uitgeschreven audio opname van een toelichting rond de Grote Aanroep 
die plaats vond op 11 april 2021. Deze tekst wordt vrij aangeboden ter verspreiding van 

het Licht, de Liefde en de Kracht in de mensheid en is opgedragen aan het werk van 
planetaire evolutie van de Broeders en Zusters van Licht en Mededogen. 

 
 
 
Welkom iedereen bij de toelichting en ook bij de recitatie van de Grote Aanroep.  
De Grote Aanroep is een wereldgebed. Het is een gebed dat eigenlijk een esoterische 
formule is. Alles wat esoterisch is, betekent: innerlijk. Dat betekent dat er een enorme, 
oneindige diepgang van waarheid in zit. Dat je dus steeds meer iets kunt leren kennen 
door het te gebruiken, door het te bestuderen en dat je steeds meer ziet, ja, er zit een 
gelaagdheid in die een reflectie is van de Schepping zelf.  
 
De Grote Aanroep reciteert in de eerste plaats de drie Vuren: Licht, Liefde en Kracht.  
Die drie Vuren zijn in alles aanwezig. Er is niet één atoom dat niet van de drie Vuren 
doordrongen is. Doorheen de Grote Aanroep, aanroep je eigenlijk het Leven zelf. En meer 
specifiek is het gericht op de Schepping binnen de Aarde. Je reciteert de Grote Aanroep 
voor de Aarde, dat betekent eigenlijk de Aarde als Levend Wezen, de Planeet-Logos 
wordt dat soms genoemd, vertegenwoordigd door het wezen Sanat Kumara. Dus 
eigenlijk richten we ons in het gebed rechtstreeks tot Sanat Kumara. En als we er even 
dieper op ingaan, dan zien we, het is eigenlijk de Christus die dit gebed zelf, samen met 
de Meesters en de Hiërarchie, naar buiten heeft gebracht. Het is een gebed dat zij zelf 
voortdurend reciteren. Van de Christus staat er beschreven in de werken van Djwhal Khul 
dat Hij of Zij, in Zijn hart, voortdurend, onafgebroken in meditatie ook is tegenover de 
Grote Aanroep. Dat Hij de Grote Aanroep voor of tegenover de planeet aanroept, dat Hij 
als het ware Sanat Kumara voortdurend aanroept doorheen de Grote Aanroep, en op die 
manier voor de ganse planeet vraagt om Licht, Liefde en Kracht. 
 
Dus een esoterische formule die allemaal energieën in beweging brengt. Liefde, Licht en 
Kracht in beweging brengt. Een manifesterend gebed, dat betekent dat er een steeds 
diepere integratie wenst te komen van de drie Vuren en dat we, door het te reciteren, 
ook in onszelf de drie Vuren opwekken. Dat Licht, Liefde en Kracht, als een driehoek, in 
onszelf steeds meer tot leven komt. In onszelf en rond onszelf.  
 
Een esoterische formule betekent dat het op alles van toepassing is waarop we onze 
aandacht kunnen richten. Dus het is van toepassing op onszelf. Het is van toepassing op 
de mensheid.  
Het is van toepassing op de relaties tussen de lichamen, op de gebieden van de Aarde, 
op de centra die die drie Vuren vertegenwoordigen.  
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Net zoals die drie Vuren in een atoom aanwezig zijn, zijn die drie Vuren ook in groepen 
aanwezig. De mensheid is een groep die vooral het Licht vertegenwoordigt in deze Aarde.  
 
De Meesters en de Christus vertegenwoordigen dan weer het Hart van de Aarde en zijn 
dus ook de Liefde op deze Aarde.  
 
De Wil of de Kracht wordt vertegenwoordigd door Shambhala, het Centrum waar Gods 
Wil gekend wordt. Dat is dus het centrum van de Kracht.  
 
Zo zie je dat die formule eigenlijk op alles toepasbaar is, al naargelang waarop we onze 
aandacht, onze focus richten. Dat is heel belangrijk: waar we aandacht aan geven, daar 
stroomt ook de energie naartoe. Dus naargelang waar we ons op richten, krijg je daar 
een manifesterende beweging, een helende beweging van de drie Vuren.  
Het is ook een formule die bedoeld is om de samenwerking te stimuleren, niet alleen 
binnen de mensheid, dat zeker - een Wil-netwerk van Licht dat eigenlijk bekrachtigd 
wordt - maar ook de samenwerking, de integratie tussen de drie centra van deze Aarde: 
de mensheid, de Meesters en de Christus. En ook Shambhala zelf, de Wil van deze Aarde, 
het Plan dat in deze Aarde aanwezig is, dat huist als het ware binnen Shambhala. Dat die 
drie in een eenlijnigheid komen. 
 
Dus de Grote Aanroep brengt ons in een eenlijnigheid van de drie Vuren.  
 
Ook in onszelf. Dus de Wil in onszelf, het Doel in onszelf, de Liefde in onszelf, ons eigen 
Hart en de Intelligentie, het Licht, de creatieve expressie in onszelf, datgene dat 
materialiseert als het ware.  
 
Het Licht is het keelcentrum. Het keelcentrum in onszelf, het Hartcentrum in onszelf, en 
het Kruincentrum in onszelf wensen doorheen de Grote Aanroep te verbinden zodanig dat 
wij meer en meer onszelf als eenheid ervaren. Ik word een intelligent Liefdevolle 
uitdrukking van de Wil in mezelf, van het Plan dat ikzelf aanvoel. Ik krijg een 
eenlijnigheid van Licht, Intelligentie, van Liefde en Wijsheid en van Kracht, van 
Doelstelling.  
 
Dus als we de Grote Aanroep reciteren, krijg je een heling van je eigen lichaam. Er wordt 
in de eerste plaats een heling gebracht in de lagere drie lichamen. De reflectie eigenlijk 
van de drie Vuren in de materie: ons stoffelijk lichaam, het licht in de emoties (die een 
reflectie zijn van de Liefde) en in ons mentaal concreet denken dat een reflectie is van 
Doelstelling.  
 
Ons denken geeft ons richting. Maar dus op een hoger niveau merken we dan dat de 
reflectie in beweging gebracht wordt door het Hogere Zelf, de Intelligentie, het Licht, het 
Hogere Mentale. En dan Liefde-Wijsheid. Het Buddhisch lichaam, dat is ons intuïtief 
Bewustzijn, en het Atmisch Bewustzijn, dat is het Bewustzijn van Geestelijke Wil in 
onszelf. Het voertuig van het Plan dat het ons mogelijk maakt om daar voeling mee te 
krijgen. Voeling met het Plan van de Aarde waarvan wij dan een stukje vertalen. 
 
Als we de Grote Aanroep reciteren veroorzaakt dat in de eerste plaats in ons eigen leven 
dat de drie Hogere gebieden van Licht, Liefde, Kracht in onszelf vrij wensen te stromen 
en in te stromen in de lagere drie lichamen. In de toekomst zullen we zien dat het een 
formule van integratie is in de ganse mensheid. Dat betekent dat de drie Hogere 



De Grote Aanroep  3 
 

Agni School - Stefan Van Meirhaeghe – Antwerpen, mei 2021 

Lichamen of de drie Hogere Aspecten indalen in de lagere. Je krijgt dus die voorstelling 
van de twee driehoeken die in elkaar schuiven tot een ster. En dat is die integratie.  
 
Dat gebeurt dan ook weer op het niveau van groepen. We kunnen het altijd uitbreiden 
naargelang datgene dat we als een eenheid beschouwen. Dus binnen de mensheid 
gebeurt dat dan ook weer. De mensheid in haar Licht, in haar Liefde, in haar Kracht 
wordt dieper geïntegreerd als een geheel, als zij in steeds grotere mate de Grote Aanroep 
wereldwijd begint te reciteren. Tegelijk, en dat is dan het magische van het esoterische 
natuurlijk, tegelijk gebeurt er dan ook weer een integratie tussen die drie centra van 
mensheid, de Meesters en de Christus, Shambhala. Dus al die zaken gebeuren door die 
instroom en de beweging van de energieën. ’t Is niet dat je daar alles persoonlijk in 
handen moet nemen. Het gebeurt gewoon door de recitatie omdat je je kanaal ter 
beschikking stelt, vanuit een Dienst, want je reciteert het Gebed. Het is een 
onpersoonlijk wereldgebed. Dus je voelt eigenlijk al, je kunt dat niet zomaar reciteren 
vanuit een persoonlijk belang, want dan ga je je eigenlijk heel snel vragen stellen. 
Daarentegen voel je in je Hart: ik wens ergens aan mee te werken. Dan is natuurlijk de 
Grote Aanroep onmiddellijk een instrument van Dienst. Dan voel je, ’t is werkelijk 
doorheen de recitatie van de Grote Aanroep dat ik mij in verbinding kan stellen met een 
werk, een opbouwend werk, van innerlijke Vuren, innerlijke Krachten die werkzaam zijn 
ten opzichte van de uiterlijke mensheid en de Aarde, ten opzichte van de natuurrijken die 
een verschijning zijn. Dus als we energie in een beweging brengen, ‘oorzaak en gevolg’, 
dan gebeuren er altijd uitwerkingen, op de duur zichtbaar tot in de stof. Je kunt het 
vergelijken, ook in je eigen meditaties, ook in de eigen Aanroep, met in het zonlicht gaan 
staan, als je buiten gaat staan in de zon. De zon neem je onmiddellijk op, de energieën 
komen onmiddellijk in beweging, maar de uitwerkingen zie je vaak niet, of pas later. De 
huidskleur, de tint van je huid verandert eigenlijk pas enkele uren of dagen later. Op die 
manier brengt de recitatie je onmiddellijk in de Vuren, je voelt dat je trilling opgedreven 
wordt, maar dat je je misschien soms de vraag stelt, van ja, wat gebeurt er nu eigenlijk 
juist? Dat zijn dingen die zich opbouwen en daarom, dat vraagt een diepe zuiverheid van 
Dienst. Het verlangen van Dienst moet gezuiverd worden om in zulk werk eigenlijk 
voortgang te blijven maken, omdat je voelt, de vruchten komen pas later. De vruchten in 
onszelf zijn natuurlijk onmiddellijk voelbaar, maar je voelt ook de Dienst, de opbouw 
binnen de mensheid, de opbouw in de verbinding met de Meesters en de Christus en de 
opbouw van een diepere eenlijnigheid met het Plan dat deze Aarde in evolutie naar 
buiten brengt. Dat vraagt natuurlijk wat tijd. Dat vraagt eigenlijk om de tijd zelfs los te 
laten zodanig dat je voelt: ik doe het niet vanuit een resultaatsverbintenis, maar 
werkelijk vanuit een Liefde voor de evolutie van deze Aarde, voor de evolutie van deze 
Planeet, voor de evolutie van het Licht, de Liefde en de Kracht binnen de mensheid.  
 
En zo is het dan, dat we zullen zien - en dat kunnen we dadelijk wel even voelen als we 
in de Grote Aanroep gaan staan - dat de mensheid, en de mens als individu, een heel 
bijzondere kracht heeft die we nog niet zozeer begrijpen of nog niet zozeer diepgaand 
beseffen als mens. Dat is ons mentaal lichaam. Ons mentaal lichaam lijkt eigenlijk 
voornamelijk - zoals we het op dit moment in de evolutie van de mensheid vaststellen - 
hoofdzakelijk om zijn leven in te richten. Om te denken over bepaalde zaken, te 
analyseren, bepaalde zaken te bestuderen, studie op te nemen. Maar dat is natuurlijk 
nog maar één aspect van ons mentaal lichaam. Dat wordt het concreet mentale genoemd 
of het lagere mentale. En daartoe dienen heel wat van onze scholen en universiteiten op 
dit moment. Dat is een heel belangrijk aspect binnen de evolutie van de mensheid. De 
universiteiten zijn een heel mooi voorbeeld van hoe het mentaal lichaam in de mensheid 
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getraind wordt, een evolutie gegeven wordt ten goede. Maar dat is natuurlijk niet het 
eindpunt van wat bedoeld is met het mentale opvoeden. Steeds meer, zoals je in de 
werken zult terugvinden, is er een opkomst van esoterische scholen die dan ook het 2e 
aspect van het mentaal lichaam, namelijk de Ziel, zullen bevorderen zodat de mensheid 
dan ook voelt: ja, ik word eigenlijk ook in staat om een abstract vermogen van mentale 
activiteit toe te laten, ik begin in een mentale abstracte activiteit te kunnen staan die 
eigenlijk het Licht is. En daarin ligt natuurlijk een belangrijke sleutel, die we ook in de 
Grote Aanroep voelen: mijn mentaal vermogen kan eigenlijk veel meer aan. Mijn mentaal 
vermogen is ook in staat om doorheen haar concentratie, en dat is heel belangrijk - de 
focus is fundamenteel - dat we doorheen een eenpuntige aandacht, en dat is natuurlijk 
één van de bouwstenen van de toekomstige scholen, dat het denken tot een 
eenpuntigheid gebracht kan worden. En door die eenpuntigheid komen we dan eigenlijk 
in het vermogen ons te concentreren op het Licht, om daardoor Licht aan te roepen en 
Licht te verspreiden. Want dat is de Grote Aanroep: het is een invocatie. En de 
wetenschap van invocatie betekent dat we in staat zijn om ons danig te richten op een 
levend iets, dat het daardoor antwoordt met informatie. Dat het zich leert kennen 
eigenlijk, dat het zich doet kennen in feite. Net zoals je je eenpuntig op een Ziel zou 
richten in je familie, dat je daardoor impressies krijgt van die Ziel. Op dezelfde manier 
krijg je dus impressies van het Licht, want we bevatten natuurlijk nooit het Kosmische 
Licht in zijn totaliteit. We krijgen een impressie van het Licht en door die invocatie krijg 
je dus een evocatie: je roept aan, en er komt een antwoord. En dat is die wetenschap 
van aandacht en energie. Je kunt dus je aandacht zodanig concentreren, dat je dus een 
weerklank krijgt. Die weerklank roep je eigenlijk aan. Dat is wat je zoekt in de Aanroep, 
en dat daalt dan eerst in, in je eigen mentale ruimte en dan kun je dat door je intentie 
verspreiden. Dat is een heel belangrijk aspect van de Grote Aanroep. Dat we, door ons te 
verbinden met de eerste paragraaf:  
 
‘Vanuit het punt van Licht in het Denken van God   
Strome Licht in het denken van de mensen.’  
 
(Dus dat wil zeggen: eigenlijk ook vanuit het eigen punt van Licht in ons denken),  
dat we dus het Licht kunnen aanroepen en dan laten uitstralen in de mensheid, in het 
netwerk van Licht waarmee we zelf verbonden zijn.  
En dat is heel belangrijk dat we dat voor ogen houden: dat het menselijke Bewustzijn, of 
de mensheid als een geheel eigenlijk, een mentaal lichaam is, in hoofdzaak.  
Het is niet onze stof die ons onderscheidt van de Aarde. In de stof zijn we niet zoveel 
anders dan dieren of planten of mineralen. We zijn uiteindelijk ‘stof-atomen’.  
In onze emoties zijn we ook niet zo onderscheidend a.h.w. van het dierenrijk. We hebben 
daar een hele grote gelijkenis mee, weliswaar natuurlijk doorheen de evolutie meer 
verfijnd.  
Maar het is hoofdzakelijk onze mentale verfijning die ons sterk onderscheidt van de 
andere natuurrijken. Die toont dat we fundamenteel anders zijn en dus ook fundamenteel 
iets anders te betekenen hebben op deze Aarde, dan wat het dierenrijk, het plantenrijk, 
en het mineralenrijk demonstreren of bijdragen aan de evolutie van de Aarde.  
Dus ons mentaal lichaam maakt ons eigenlijk vooral mens om het zo te zeggen. De 
beheersing en het instrument van het mentaal lichaam verdiepen, maakt ons eigenlijk 
een pelgrim a.h.w. in de menselijke school. ‘t Is juist door ons mentaal lichaam ten volle 
te gaan exploreren dat we dus ons mens-zijn ten volle opnemen en de evolutieschool van 
mens-zijn doorlopen. Daarom komen we dan ook doorheen die menselijke school, 
doorheen de verscheidene incarnaties, in het mentaal lichaam van de aarde tot 
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voldoende mentale ervaring, mentale rijpheid, waardoor er een doorbraak komt in onze 
uitdrukking, dat we zien, ja maar, als ik dit mentaal lichaam beheers, controleer, 
eenpuntig kan focussen, dan blijkt dat instrument eigenlijk tot bepaalde dingen in staat 
te zijn, en dus ook krachten en energieën in beweging te brengen.  
En dan is er natuurlijk iets dat fundamenteel duidelijk wordt in onszelf: we zijn Scheppers 
van energieën. We kunnen in dit stadium van evolutie dan deelnemen aan de 
opbouwende Schepping van de Aarde, omdat je voelt, ik kan eigenlijk doorheen mijn 
concentratie, energieën in beweging brengen ten bate van datgene waarop ik mij richt. 
Dus we kunnen ons richten op de mensheid, op andere natuurrijken, en op die manier de 
Krachten van Licht, Liefde en Kracht in beweging brengen ten bate van de evolutie. En zo 
is het dan, dat in die mentale ruimte het vermogen vrijkomt om te voelen, ah maar 
eigenlijk, als ik het Licht laat instromen in mijn mentale ruimte, dan kan ik - ‘Vanuit het 
punt van Licht’ - een verspreiding veroorzaken, een implementatie meehelpen 
veroorzaken. Dus vanuit het vermogen, vanuit het besef dan, dat we het Licht kunnen 
aanroepen, het Licht in onze mentale ruimte kunnen toelaten, kunnen we het natuurlijk 
ook verspreiden ten bate van het leven rond ons, binnen de mensheid bijvoorbeeld. Dan 
kunnen we voelen dat ons mentaal lichaam niet apart staat van het mentale lichaam van 
de Aarde. Want we zijn niet op deze Aarde gekomen - en dan zelf ons eigen mentaal 
lichaam even gebouwd - en getoond van kijk: nu kan ik denken, ik heb dat zelf ontplooid 
dat vermogen, ik heb dat uitgevonden. Neen. Het is de Aarde die ons de kans biedt, in 
haar mentaal lichaam, om denkervaring, om mentale ervaring op te doen. Had deze 
Aarde geen mentaal lichaam als faculteit, dan zouden wij geen denkende wezens zijn. 
Dan hadden we misschien andere zaken die we konden doen omdat de Aarde dat kon 
aanbieden. Maar het denken is iets wat de Aarde ons aanbiedt. Net zoals ons lichaam iets 
is dat de Aarde ons uit haar stof aanbiedt en dus dat betekent dat uw mentale lichaam 
niet afgescheiden is. Dat betekent dat ons menstaal lichaam geïntegreerd is in het 
mentale lichaam van de Aarde zelf. Het kan daar nooit los van staan, ook al lijkt het 
misschien zo dat onze gedachten in een eiland leven, mooi afgeschermd van de 
buitenwereld.  
In het Bewustzijn is dat niet zo. In het Bewustzijn is dat één collectief veld, dat 
voornamelijk door de mensheid vertegenwoordigd wordt op deze Aarde. 
 
Dus alles wat wij veroorzaken in dat mentale lichaam heeft een uitwerking in het ganse 
veld. Dat is relatief uiteraard, maar toch gebeurt het in gans het veld. Dus enerzijds voel 
je je daar misschien nietig in, maar anderzijds is het heel belangrijk om daar de almacht 
van in te zien en dus ook te begrijpen dat elke bijdrage - want energie gaat nooit 
verloren - onlosmakelijk een stap in de evolutie betekent. Er gaat niets verloren. Dus 
alles wat ik in dat mentale lichaam aan Licht vrijmaak, veroorzaakt een evolutie van 
Licht, draagt bij aan de bloei van Licht op deze Aarde, draagt bij aan de bloei van Licht in 
het mentale lichaam van de Aarde. Dus je verspreidt Licht ten bate van het mentale 
lichaam binnen de Planeet en dus hoofdzakelijk binnen dat van de mensheid. En op die 
manier krijgen we veel meer zicht op onze Dienst, en het belang ook van onze 
concentratie op het Licht doorheen de dagen. Dat we steeds meer gericht blijven op die 
Hogere Energieën en steeds minder de lagere energieën van de persoonlijke lichamen 
onze uitstraling laten bepalen. Dat we steeds meer verticaal, omhoog gericht zijn en 
daardoor een horizontale uitstraling van Licht doorheen ons denken toelaten.  
 
Zo is het ook voor de andere Vuren. We kunnen ons verbinden met de Liefde binnen 
deze Planeet. Want ook dat is iets dat van de Planeet is, niet van ons individueel. Wij 
kunnen ons openstellen in ons Bewustzijn om die toevoer, die toevloed van planetaire 
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Liefde doorheen ons eigen Hart te verspreiden. Op die manier verbinden we ons met de 
Meesters, met de Christus en voel je: op die manier breng ik mee het Vuur van Liefde in 
haar evolutieve, manifesterende tendens binnen in het Bewustzijn van de Aarde. 
 
Zo kunnen we ook Kracht toelaten, laten instromen. Dan ben je op dat moment als een 
eenheid binnen het geheel waarmee je je associeert, Kracht aan het implementeren in 
jouw familie, in de mensheid, … Waar je je ook maar op richt en mee verbindt, daar 
breng je die evolutieve krachten in beweging en dus ben je in een Dienst – tegenover de 
drie Vuren, ook tegenover jezelf, tegenover je Hogere Zelf.  
 
De drie Vuren in onszelf bewegen automatisch mee. Je voelt het in die lichamen, maar je 
straalt het ook uit, je verspreidt het, je verdeelt het. Daarom is het zo fundamenteel 
belangrijk dat we in die mentale helderheid, in die mentale focus kunnen komen om 
steeds meer een krachtig scheppend instrument binnen de evolutie van de Aarde te zijn 
en dus onze werkelijke dienstbare betekenis als wezen, als mens-wezen of als wezen in 
mens-vorm zou je kunnen zeggen, uit te drukken.  
 
Dat we vanuit dat perspectief steeds meer onze plaats innemen. Dus als het mentale 
lichaam steeds meer, doorheen bijvoorbeeld de Grote Aanroep, in de mensheid het Licht 
verspreidt, dan komt er een helderheid in het denken van de mensheid, steeds meer. Dat 
gaat gradueel natuurlijk. Ik vergelijk het graag met inktdruppels die je in een zwembad 
laat vallen. De inktdruppel gaat nooit verloren. De tint van het zwembad zal per definitie 
veranderd zijn, maar het vraagt veel druppels en tijd tegen dat het ganse zwembad 
blauw kleurt van inkt. Maar er is niets dat verloren gaat. Elke tint draagt bij. Elke druppel 
draagt bij tot een verkleuring van het mentale lichaam van de Aarde. Dus als er steeds 
meer Licht vrijkomt in het mentale lichaam, in de mentale zee van de Aarde, de mentale 
zee van de mensheid, dan komt er een gradueel punt waarin het mentale lichaam, 
binnen de mensheid, een danige Lichtevolutie heeft doorgemaakt, dat we eigenlijk in een 
zulke helderheid komen. Dat op de duur iedereen zoekt naar de Ziel. Dat op de duur 
iedereen meer en meer zoekt naar het Licht, zoekt naar het Licht in zichzelf en dus ook 
meer en meer de Ziel als een feit zal leren onderscheiden, leren kennen. Dat dat ook in 
de mensheid iets heel natuurlijks zal blijken te zijn, niet iets waarvan je overtuigd moet 
worden, maar dat gewoon door het evolutieproces vanzelfsprekend is geworden, 
natuurlijk is geworden.  
 
Het is belangrijk dat ons mentaal lichaam, ook op individueel niveau - dat is belangrijk 
voor je eigen Pad - meer en meer in mentale helderheid komt. Dat je weet, als ik steeds 
meer in die mentale helderheid kom van het Licht, dan komt er een doorlaatbaarheid 
voor de impressies van de Geestelijke Hiërarchie en dan kom ik eigenlijk met het 5e  
natuurrijk in aanraking. Zo word ik steeds meer vatbaar en steeds meer toegankelijk 
voor de Geestelijke Hiërarchie en voor de impressies - eerst in het Licht - die de 
Geestelijke Hiërarchie overdraagt aan jouw mentaal Bewustzijn. Je krijgt een veel 
diepere wisselwerking, een veel diepere eenlijnigheid waarin jij met de Meesters kunt 
samenwerken in een verbinding, een telepathische verbinding van Licht. Op die manier 
krijg je impressies van het Plan dat zij, in hun Liefde voor de mensheid, hebben vertaald 
in bepaalde werkzaamheden, bepaalde ideeën, bepaalde inspiraties. Dus dat je op de 
duur voelt, ja, ik ben echt aan het samenwerken met de Meesters, die verbinding van 
Licht wordt steeds dieper. Als dat tot stand komt, als het Licht in onszelf danig floreert, 
dan komt ook de Liefde vrij. Licht is uiteindelijk de bodem waarop de Liefde kan kiemen. 
Als onze Ziel, die Licht is, steeds meer gestabiliseerd wordt in onze ervaring, dan komt er 
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vanzelf een diepe Liefdesstroom vrij en daarin komen we ook van aangezicht tot 
aangezicht, van boezem tot boezem met de Meester. Niet alleen in het Licht of het 
telepathische werk, maar in de ontmoeting met de Meesters en de Christus zelf. Je komt 
van jouw hart tot het hart van de Planeet te staan, en je voelt: het is eigenlijk een weg 
binnen deze Planeet die ik afleg van mijn Hart naar het Hart van de Aarde, en in het 
diepst van mijn Hart, Shambhala. Je gaat een Pad naar Shambhala. Het diepst van het 
Hart in de Aarde trekt eigenlijk alles tot zich, al het leven, en dat is de inwijding.  
 
Het leven van de Aarde, dat het Goddelijke leven is in de Aarde - Shambhala en Sanat 
Kumara die al het leven binnen de Aarde naar zich toe aan het trekken zijn, naar het 
Goddelijke aan het trekken zijn - daardoor gaan we een Pad, een weg van inwijdingen 
richting het Hart van de Aarde zelf. Het Hart in het Hart eigenlijk - dus Shambhala. Dus 
op die manier verbinden we ons doorheen de Grote Aanroep met al deze aspecten, wat 
een heel uitgebreid verhaal is enerzijds, zoals ik zei: esoterisch kun je altijd heel veel 
gelaagdheden terugvinden.  
 
Belangrijk is natuurlijk dat we in onze eigen ervaring blijven staan en zien: wat is daar 
voor mij van juist? Wat ervaar ik zelf in dat perspectief en op welke manier geeft mij dat 
vreugde? En dan, vanuit dat perspectief, kun je altijd voortgaan en zal het zich ook altijd 
verdiepen, zullen we altijd steeds meer integreren in de Aarde zelf eigenlijk, zullen onze 
eigen drie Hogere lichamen, de drie Vuren in onszelf, steeds meer een aansluiting maken 
bij het geheel waarin ze ingebed zijn, bijvoorbeeld het Licht in de mensheid. Dat we dan 
voelen: doordat het Licht toeneemt in de mensheid, voel ik mij mentaal ook meer en 
meer verbonden met de mensheid. Ik voel dat er een netwerk van Licht is, niet 
theoretisch maar werkelijk, dat ik niet meer kan ontkennen in mijn eigen ervaring. Je 
voelt eigenlijk vanuit uw mentale ruimte: ik ben voortdurend ingebed in het mentale 
lichaam van de mensheid. Je voelt dan die menselijke verbinding, wat op zich al een 
enorme stap is in de eenheidservaring met de mensheid. Komt daar de Liefde bij, dan 
komt er natuurlijk een hele diepe verbondenheid van Hart tot Hart met de mensheid, ook 
met de Meesters, en dan voel je, ja, dat is één Geestelijke wereld die samen beweegt. 
Dus op die manier is het altijd belangrijk om vast te stellen dat we doorheen de Grote 
Aanroep steeds meer die verbondenheid durven ervaren in de mensheid, tussen elkaar 
en dus ook met de verschillende dimensies binnen deze Aarde. Dat is dus die formule 
van integratie. Integratie van onze eigen Lichamen. Integratie van het Hogere en het 
Lagere Zelf. Integratie tussen de mensheid, tussen de Meesters, de Christus en 
Shambhala.  
 
Het is een gebed van de Christus. Dat wil zeggen: als wij het reciteren, kunnen we ons 
ook telkens opnieuw verbinden met de Meesters en de Christus. Dat je op de duur voelt, 
in de totaliteit van de Grote Aanroep: als ik die totale energie diep in mij toelaat, dan 
voel ik eigenlijk dat ik mij in mijn Hart aan het verbinden ben, dat het kruis in mijn Hart 
zich aan het verbinden is met het kruis in het Hart van de Aarde, de Christus. En dat je 
voelt, dat is een Liefdeskracht die gans dat gebed draagt en die dus iedereen die het 
gebed reciteert, verbindt met de Christus, verbindt met de mensheid, verbindt met de 
Meesters. Het is dus een instrument van Dienst en verbinding, van integratie. 
 
Zo, en niet onbelangrijk: wat zegt Meester Djwhal Khul over de Grote Aanroep? 
 ‘Enige tijd geleden gaf ik in opdracht van de Christus, een Aanroep aan de wereld, die 
bestemd is van bijzonder groot nut te zijn of te worden in het teweegbrengen van 
bepaalde grote gebeurtenissen. Deze zijn de volgende drie: 
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1. het uitstorten van Liefde en Licht door Shambhala over de mensheid,  
2. een Aanroepende bede tot de Christus, 
3. het tot stand brengen van het Goddelijke Plan op Aarde, wat door de mensheid zelf 

met bereidheid moet worden uitgevoerd.’ 
Iets verder zegt hij ook:  
‘De Aanroep is door de verenigde ashrams van de Meesters en de gehele Hiërarchie 
tezamen uitgezonden. Hij wordt door de leden ervan bij voortduring met nauwgezetheid 
en met kracht gebruikt. Dit zal dienen om de twee grote centra: de Hiërarchie en de 
mensheid, te integreren en hen beide op een nieuwe dynamische wijze te verbinden met 
‘het centrum waar de Wil van God gekend wordt.’ 
 
Dus je ziet: het is een gebed dat nog steeds te allen tijde, ook door de Meesters en de 
Christus, voortdurend gereciteerd wordt voor de Aarde. Het is niet alleen iets van de 
mens zelf. Het is dan ook logisch - dat voel je misschien eigenlijk automatisch in je Hart - 
dat, als je het reciteert, dat je je schraagt in het werk van de Meesters ook. Dan voel je, 
als zij dat in hun Wezen voortdurend reciteren, dan neem ik deel in hun werk, ook op dat 
moment als ik dat zelf reciteer. Dus je zult je steeds dieper, als je dat wenst, dieper en 
dieper verbonden voelen met de Geestelijke Hiërarchie, met het Hart en de Liefde in deze 
Aarde als we reciteren. 
 
 
Dus de Grote Aanroep in de recitatie 
 
We gaan dat heel gradueel opbouwen. Dit wil zeggen: we gaan de tijd nemen om dat in 
zijn delen, en in zijn aspecten te bestuderen en toe te laten in ons Bewustzijn, om dan 
uiteindelijk, gaandeweg tot een vloeiende en steeds snellere recitatie over te gaan. Ik zal 
het stap voor stap begeleiden zodanig dat we het op een ordelijke wijze kunnen 
bestuderen.  
 
Zo, dan kan je je eventjes alvast rustig zetten.  
En kom dan even in de rust van jouw wezen.  
 
Er is een natuurlijk verlangen naar stilte in ons eigen hart, en je kan dat verlangen 
volgen.  
En dan kom je in die stilte waar je diep rustig bent, waar je een natuurlijke vrede 
ervaart. Waar je eigenlijk zelfs een schoonheid ervaart.  
 
Want die stilte is onze ziel.  
En vanuit die stilte van je eigen Hart laat je het verlangen vrijkomen om ook in 
verbinding te staan met de Meesters en de Christus, het Hart van deze Aarde.  
 
Dat je het verlangen naar die diepgaande verbinding, samenwerking, dat je dat 
verlangen uitdrukking geeft in je Hart.  
Omdat je durft te vragen naar die verbinding.  
 
Dat je durft de Liefde te ervaren in je Hart, van de Meesters, de Christus en de 
schoonheid die je ervan kunt zien met de ogen van je Hart. Met de zachtheid van je Hart, 
de gevoeligheid van het Hart.  
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Dat je tot dat punt durft te gaan waarin je weet dat de verbinding gemaakt is vanuit een 
verlangen in een samenwerking in de Dienst.  
 
Dat er in je Hart een punt van concentratie zich verbindt met het punt van Liefde in het 
Hart van de Aarde.  
 
Dan kom je ook in de concentratie van je mentaal Bewustzijn, en laat je het daar stil 
worden.  
Mentaal stil en gevoelig. Jouw mentale ruimte is een gevoelige ruimte, gevoelig voor 
instromend Licht en impressies.  
 
Dus vraag het Licht om in te dalen in je mentale ruimte. 
Je vraagt Licht.  
En vraag het Licht met gans je mentale ruimte. Niet alleen in woorden maar als een 
gevoel, als een aantrekking tot het Licht.  
 
Het Licht stroomt in, op dit moment, in jouw mentale ruimte.  
Het Licht stroomt in jouw leven binnen omdat je je openstelt naar het Licht.  
 
En het mag stromen doorheen je kruin, doorheen je Bewustzijn, je kanaal, doorheen je 
stuit, tot in je voeten. Overal kan je het Licht laten indalen. Het Licht komt neer. 
 
Het daalt neer op jouw microkosmos. Zoals het in het gebed neerdaalt op de Aarde, daalt 
het neer op jouw kleine Aarde.  
 
En dan kunnen we onze mentale ruimte, ons Hoger Mentale, verbinden met het netwerk 
van Licht binnen deze Aarde. Vanuit een verlangen naar Dienst en verspreiding van het 
Licht verbind je je, vanuit jouw mentale ruimte met de mentale ruimte in deze Aarde dat 
een netwerk van Licht vormt, dat steeds meer aan het toenemen is en waaraan we het 
Licht wensen toe te voegen doorheen de Grote Aanroep.  
 
Dus jouw mentale ruimte wordt een krachtcentrale, een uitstralend punt voor het Licht. 
 
En laat dan de volgende zinnen tot werkelijkheid komen: 
Vanuit het punt van Licht in het Denken van God 
Strome Licht in het denken van de mensen. 
Dat Licht op Aarde nederdale!  (vier maal) 
 
En laat toe dat het Licht neerdaalt in jouw mentale ruimte in verbinding met dat netwerk 
van Licht. 
Er stroomt op dit moment Licht doorheen jouw mentale ruimte in verbinding met het 
netwerk van Licht. 
Jij brengt Licht in beweging. 
Vanuit het punt van Licht in het Denken van God 
Strome Licht in het denken van de mensen. 
Dat Licht op Aarde nederdale!  (tweemaal) 
 
En voel het Licht toenemen.  
Open je mentale ruimte.  
Hou het niet begrensd.  
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Blijf meer en meer een kanaal worden. 
Vanuit het punt van Licht in het Denken van God 
Strome Licht in het denken van de mensen. 
Dat Licht op Aarde nederdale!  (tweemaal) 
 
En dus jouw hoofd wordt als een lichtgevende zon.  
Dus het Licht stroomt in, in jouw mentale ruimte, en dit heeft genezende gevolgen in 
onze eigen mentale ruimte en dus ook binnen de mensheid. 
Het is één geheel. 
Vanuit het punt van Licht in het Denken van God 
Strome Licht in het denken van de mensen. 
Dat Licht op Aarde nederdale!  (viermaal) 
 
Dan komen we ook in het Hart, ons eigen Hartcentrum. 
Vanuit het punt van Liefde in het Hart van God 
Strome Liefde in de harten van de mensen. 
Moge Christus tot de Aarde wederkeren.  (driemaal) 
 
Voel je verbinding met de Geestelijke Hiërarchie en met de harten van de mensen 
toenemen. 
De Grote Aanroep wenst deze integratie in de ganse mensheid tot stand te brengen, dus 
zeker ook doorheen jou. 
Vanuit het punt van Liefde in het Hart van God 
Strome Liefde in de harten van de mensen. 
Moge Christus tot de Aarde wederkeren.  (achtmaal) 
 
Je voelt hoe je Hartcentrum geopend wordt.  
Dat je hierin een verbinding en samenwerking kunt toelaten.  
Dat jouw Hartcentrum een kanaal kan zijn voor de Liefde en zo de Liefde verspreiden in 
de Harten van de mensen. 
 
Vanuit het centrum waar Gods Wil gekend wordt (Shambhala, het kruincentrum) 
Richte Doel de kleine wil der mensen -  
Het Doel dat de Meesters kennen en dienen. 
 
Dus ons kruincentrum verbindt zich met het kruincentrum van de Aarde, met Shambhala, 
de Kracht. 
Vanuit het centrum waar Gods Wil gekend wordt (Shambhala , het kruincentrum) 
Richte Doel de kleine wil der mensen - 
Het Doel dat de Meesters kennen en dienen.  (vijfmaal) 
 
Dus je bent eenpuntig vanuit je kruincentrum gericht op de instroom van de Kracht, het 
Plan, met de Wil, de Wil ten goede. 
Vanuit het centrum waar Gods Wil gekend wordt (Shambhala, het kruincentrum) 
Richte Doel de kleine wil der mensen - 
Het Doel dat de Meesters kennen en dienen.  (driemaal) 
 
Niet alleen daalt hierdoor een impressie, een afdruk van het Plan in jouw kruincentrum, 
maar ook in het leven waarmee jij verbonden bent.  
Elk gebed is een Dienst aan het leven rondom ons.  
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Dus je voelt die stuwing, ook je kruincentrum, de Kracht van het Plan dat in jouw 
Bewustzijn indaalt. 
Vraag dat de Kracht van Shambhala nog meer doordringt in jouw leven op dit moment. 
En dat: 
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 manifesteren. 
 
Dan zullen we nu de recitatie in zijn geheel herhalen. 
Je hoeft niet bij elke paragraaf als het ware al deze zaken te bedenken.  
Je kan gewoon als één kanaal het geheel laten stromen.  
De verbindingen zijn gemaakt. 
Je stelt je open in de Dienst van de drie Vuren en de samenwerking met de Meesters, 
met de Christus, met Shambhala, in verbinding met de mensheid. 
 
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 manifesteren.  (viermaal) 
 
Je voelt hoe je energieveld aan het opbouwen is en een uitstraling krijgt, dat je uitdeint 
in het leven rond jou. Hoe in de totaliteit er een ervaring zich opbouwt die de Energie van 
de Christus vertegenwoordigt. 
 
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. 
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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 manifesteren. 
 
Dus laat de drie Vuren indalen, zich manifesteren doorheen jouw Bewustzijn. 
 
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 manifesteren.  (viermaal) 
 
Vraag om meer Licht doorheen jouw leven. 
Laat Liefde, laat Kracht, het Plan op Aarde manifesteren. 
En voel de stroom in alle stilte. 
Voel de stroom. 
Dat de Grote Aanroep stroomt doorheen jouw Bewustzijn. 
Dat de Grote Aanroep stroomt doorheen jouw Bewustzijn, van kruin tot voeten. 
Overal open je. 
Jouw lichamen worden geheeld. 
Jouw mentaal lichaam opent zich, helemaal, zonder grens, voor deze stroom van 
‘Licht, Liefde, Kracht’ doorheen je mentaal Bewustzijn. 
 
Ook je emotioneel Bewustzijn ontvouwt zich en laaft zich aan ‘Licht, Liefde en Kracht’. 
Ook de Meesters krijgen toegang tot jouw Bewustzijn. 
 
En ook je stoffelijk etherisch lichaam, je heiligbeen, je stuit en al je centra laven zich aan 
de stroom van ‘Licht, Liefde, Kracht’. 
 
Een diepe genezing, een krachtige genezing. 
Een edele trilling die opgelegd wordt aan onze lichamen. 
Tot in je benen, tot in je voeten, vibreer je van ‘Licht, Liefde, Kracht’. 
En jouw Hart, in het centrum van jouw Hart, durf je te voelen dat je in samenwerking 
met de Meesters en de Christus staat in dit gebeuren. 
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DE  GROTE  AANROEP 
 
 

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 manifesteren. 
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