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Agni School 
 

De Grote Aanroep 
(Licht) 

 
Deze tekst is een uitgeschreven audio-opname 

die plaats vond op 2 september 2021. 

 
Inleiding 
 
Het is zo dat we niet mogen vergeten dat niet alleen er een healing komt van de 3 Vuren 
wanneer we die reciteren, de verbinding ook met het 5e Natuurrijk neemt toe. 
Dus je brengt werkelijk – en, ik hoop dat dat steeds meer voelbaar kan worden – Licht 
naar beneden. Je brengt de Lichtwereld naar beneden.  
Dus het is goed om ook – zeker als we dan na die recitaties – ook individueel, nog een 
moment van stilte toelaten.  
Dat je eigenlijk ook gaat voelen van: komt dat Natuurrijk nu eigenlijk naar beneden? Voel 
ik die wereld van Licht eigenlijk naar beneden komen?  
Voel ik dat rond mij, in mij, als een substantie, als een Lichttrilling die neerkomt? Of als 
een zegen, als een balsem?  
Hoe dat je het zelf ervaart, en dat je ziet, ja, daar gaat het uiteindelijk ook om, dat we in 
verbinding komen met de wereld waar onze eigen ziel al mee verbonden is.  
Dat we daardoor zien, mede in mijn instrument, mede in mijn persoonlijkheid waarmee ik 
in deze wereld ben, mede daarmee ben ik eigenlijk aanwezig; maar tegelijk ben ik vanuit 
mijn ziel aanwezig in deze wereld en ben ik bewuster en bewuster vanuit mijn ziel 
verbonden met de wereld van Licht waar we terug heengaan als het ware.  
Maar ja, je gaat er niet terug heen.  
Je kunt in incarnatie ervaren dat je daar deel van bent, van die wereld.  
En dus dan is er niet meer zo iets als ‘er naartoe gaan en terugkomen’.  
Dat is hetzelfde eigenlijk.  
In uw bewustzijn is dat geen afstand meer die afgelegd wordt.  
Dan worden we werkelijk opgenomen in het 5e Natuurrijk. We zijn er deel van, maar het 
is een realisatieproces. Het is een bewustwording dat we daar deel van zijn.  
Dus elke meditatie, elk contact met ons diepere zelf, elk contact met je ziel, en dus zeker 
ook elke Grote Aanroep – die ook een dienst is, wat altijd de ziel begeestert, de ziel 
stimuleert – elke Grote Aanroep betekent eigenlijk voor uzelf ook een stap dichter in de 
integratie met het 5e Natuurrijk, met de wereld van Licht. 
 
Dus we gaan samen de Grote Aanroep reciteren en dus ook in verbinding gaan staan met 
onze eigen wereld van Licht, de wereld waar we deel van uitmaken. 
 
 
Meditatie 
 
Durf heel dicht bij jezelf te staan.  
Durf bij de energie van je hart te komen.  
En dat je even de tijd neemt om de energie van je eigen hart te ervaren. 
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Het is heel normaal, het is vanzelfsprekend, dat er gedachten, gevoelens passeren. 
Misschien zelfs angsten, twijfels: ga ik het goed doen, ga ik het kunnen?  
Maar weet dat dat twijfels zijn, dat dat gedachten zijn. De energie van je hart is er.  
Dus je mag gedachten durven loslaten. Je mag gevoelens durven loslaten.  
En in de diepere wereld binnengaan, de energie van je hart.  
Een stukje vrede in jezelf, een stukje zuiverheid, een stukje goedheid, iets dat niet bepaald 
wordt door gedachten of gevoelens.  
 
Eigenlijk is het deze mens, dat ik zo graag ben.  
Wat ik van hieruit doe heeft iets rustigs, heeft iets volledig, heeft iets belangrijk, voor 
mezelf.  
Dus geef die energie van je hart alle ruimte.  
Je hoeft ze niet binnen in je hart te houden.  
Geef ze alle ruimte. Ontspan je en voel die energie.   
 
En gedachten en gevoelens blijven komen en gaan.  
Maar je begint te voelen dat ze relatief zijn, dat ze jouw vrede, jouw hartsenergie niet 
hoeven te verstoren.  
Als je daar dichtbij blijft, begint in een diepere wereld, jezelf te verankeren. 
 
Dus we vormen samen een veld van vrede, een veld van rust, van zuiverheid; 
groepsbewustzijn, op het niveau van ons hart, op niveau van de ziel.  
Die zuivere energie, die onpersoonlijke energie, die energie die je in de natuur vindt, in de 
bomen, in de planten, in de aarde, die zachte, stille, rustige energie die in alles aanwezig 
is dat leeft. 
 
Dan laat je de woorden van de Grote Aanroep zich vermengen met deze energie. Je spreekt 
ze uit. Je vraagt ze, vanuit deze energie, een vraag van je ziel naar Licht, naar Liefde, naar 
Kracht. 
 
 
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 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, laat Liefde en laat Kracht het Plan op aarde manifesteren. 
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Dus voel hoe je hartsenergie, je ziel, vanuit zichzelf een diep verlangen heeft naar Licht, 
naar Liefde en naar Kracht. 
 
 
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, laat Liefde en laat Kracht het Plan op aarde manifesteren. 
 
 
Dus als je in de rust van je hart blijft, ook tijdens de recitatie, dan voel je dat er een energie 
bijkomt in je hart, dat jouw hartsenergie gesterkt wordt. Misschien voel je meer Licht, 
meer Kracht of een verlangen naar Liefde, zachtheid.  
Dus de Kracht van jouw eigen ziel neemt toe. De 3 Vuren van de ziel worden sterker, en 
jij hoeft daarvoor niets bijzonder te doen. Je blijft daarvoor gewoon in de vrede, de hele 
tijd. Je blijft vredevol aanwezig in het gebed, in de woorden. 
 
 
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, laat Liefde en laat Kracht doorheen je hart het Plan op aarde 
manifesteren. 
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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, laat Liefde, laat Kracht doorheen jou het Plan openbaren. 
 
 
Verlangen naar Licht manifesteert zich.  
Voel het Licht. Voel dat je het liefdevol verlangt voor deze wereld. 
Het Licht komt naar beneden, ook rond jou, rond je lichaam, in de kamer.  
Laat het perspectief toe dat een kamer vol van Licht wordt, omdat je Liefde hebt voor het 
Licht, liefde voelt voor het Licht. 
 
Voel hoe jouw liefde voor het Licht, het Licht verwelkomt, het Licht laat instromen. 
Je kruin opent zich helemaal.  
Laat liefde voor het Licht. Laat liefde voor de Lichtwezens. Laat liefde voor samenwerking 
omdat je in een wereld van Licht wilt leven. 
 
Je hebt een liefdevolle relatie met het Licht, zonder inspanning. 
 
Dus ook als groep vormen we een magnetisch punt voor Licht, is er een groepsliefde naar 
het Licht toe, naar de Meesters, de Christus, de engelen, naar het Licht, het Licht van God, 
het Licht van de Aarde. Hoe je het ook wenst te plaatsen.  
Elke ziel, elk hart verlangt naar Licht.  
Er is niemand die niet naar Licht verlangt. 
Dus laat je diep impregneren. Geniet van het Licht.  
Dat het je mentaal mag verzadigen. 
Dat het je emotioneel mag doorstralen. 
En ook je stoffelijk etherisch bewustzijn, je relaties, verhouding met de materie, wordt 
liefdevol opgenomen in het Licht, de wereld van Licht mag indalen tot in de stof. 
Je mag met Licht leven, tot in de materie. 
 
Dus je brengt, samen, de helende sfeer van Licht neer op deze aarde – want dit is waar 
we zijn op dit moment als wezen – op deze planeet. Dus je draagt bij aan het Licht van 
deze planeet, de planetaire substantie, het planetair bewustzijn groeit in het Licht en jij 
groeit mee. 
Jouw liefde voor het Licht opent je voor een wereld van Licht.  
Open je voor het Licht: je wervelkolom, je bekken, je benen, je voeten.  
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Het Licht mag overal komen vanuit jouw liefde voor het Licht. 
 
Dus je presteert niets. Je hebt Licht lief. Je koestert het Licht. 
 
Laat je helemaal absorberen. Laat jouw liefde voor Licht, in je cellen, een liefde voelen 
voor het Licht. 
 
Je wordt gezegend vanuit het 5e Natuurrijk, vanuit de wereld van Licht. De trilling van je 
bewustzijn wordt gezuiverd en opgetild. Inspiratie vanuit de Meesters wordt overgedragen. 
Jouw pad van Licht wordt verder verlicht. 
 
En richt tot slot nog jouw vragen, jouw wensen tot het Licht. 
Genezing voor je lichaam. 
 
Zo, dan kan je rustig aan dit moment afronden.  
Voel je verbonden met de wereld van Licht. Voel dat je nooit alleen bent, vrienden van het 
Licht, de genezing. 
 
(Ik zal nog even blijven zitten, dus je kan doorgaan wanneer je wenst.) 
 
 
Dus laat Licht indalen.  
Kijk met je ogen van je hart in dat Licht, in die energie.  
Voel de aanwezigheid van de Engelen, de Meesters, kleine, grote Lichtwezens.  
Deze sfeer wordt door Hen gemaakt. 
 
Dus je bevindt je tussen het Licht van de Meesters, de Engelen, Lichtwezens. 
En je wordt geheeld. 
 
Je voelt a.h.w. dat het Licht met jou bezig is, dat de Engelen, de Meesters begaan zijn. 
Zoals ze zeggen: waar We toegelaten worden, waar We gewenst zijn, komen We.  
Dus open je emotioneel lichaam, dan zullen Ze ook daar zijn. 
 
Alles absorbeert het Licht en dat is de samenwerking met het 5e Natuurrijk. 
Zo. Onder stroom van het Licht. 
Dus dit zal zijn uitwerking hebben doorheen de dagen; doorheen de dagen in toename van 
Licht in je eigen wezen.  
 
Oorzaak en gevolg.  
 
Opbouw van Licht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


