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Agni School 
 

De Grote Aanroep 
 
 

Deze tekst is een uitgeschreven audio-opname 
die plaats vond op 20 december 2021. 

 
Inleiding 
 
We gaan samen in de verbinding gaan: de Grote Aanroep, met de 3 Vuren. 
En je weet: het is altijd een poort naar de geestelijke Krachten van dit moment, ook bij 
Volle Maan, ook met de Meesters en Shambhala.  
 
Dus: wanneer we ons in de Grote Aanroep openen betekent dat echt een verbinding die 
gemaakt wordt. We kunnen dat steeds meer toelaten, steeds meer binnen laten komen, 
zou je kunnen zeggen, in ons eigen hart. Dat je voelt: in mijn hart weet ik steeds meer 
dat dat een werkelijkheid is.  
 
Mentaal zal ik dat misschien al geregistreerd hebben, aanvaard hebben, maar in mijn 
hart voel ik die werkelijkheid steeds meer, leef ik met de Meesters, dag in dag uit, met 
de zegening, met de stroom van Liefde, met het Zonnevuur op deze Aarde, een stroom 
van mededogen en eenheid.  
 
Het is in die verbinding dat we ook groeien doorheen de Grote Aanroep.  
Het gaat keer op keer over een groeiende kracht van gebed, waarmee ik bedoel: een 
groeiende overtuiging in onszelf die we ook niet kunnen opleggen, die we niet kunnen 
kiezen. Het is een overtuiging ook vanuit de dienst, vanuit de groei van ons wezen. Een 
overtuiging dat elk woord dat je reciteert, er één is dat je wenst voor de wereld.  
 
Dat, wanneer we vragen om Licht, dat we merken doorheen de jaren: de kracht 
waarmee ik dat vraag is aan het groeien. De overtuiging in mezelf dat ik het niet voor 
mezelf doe, maar voor de ander is aan het groeien.  
 
En dat is de gloed van onze ziel, dat we voelen: die onbaatzuchtigheid neemt toe. 
Maar dat kiezen we niet. Dat is iets dat we vaststellen. Dat is iets dat groeit en waarvan 
we de kracht blijken vast te stellen.  
Dus ‘t is goed om bij dat gevoel te komen. Dat je voelt: elk woord dat ik uitspreek of 
innerlijk reciteer, dat leeft in mij. Daarom dat je het gebed ook kunt maken tot wat je 
wenst, als het maar echt is, als het maar doorleefd wordt op dat moment. 
 
Zo, dan gaan we eventjes samen in meditatie gaan. 
 
Meditatie 
 
Uiteindelijk is elke beweging van groei een beweging van open gaan. 
Dus we kunnen ons ook nu, op dit moment, open stellen. 
En voel even wat dat diep betekent: ik stel mij op dit moment open.  
Ik stel mij open voor dit moment. 
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Dat je die openheid steeds innerlijker laat worden. 
Dat we ook open komen tegenover het leven zelf in ons. 
Dat je begint te ervaren: eigenlijk voel ik een openheid naar binnen toe, een inwaartse 
openheid. Een openheid naar wat niet meer gedacht kan worden.  
Een openheid voor de energie van de Engelen, van de Meesters zelf. 
Je hoeft niets bijzonder te ervaren. De openheid naar die werkelijkheid is de ervaring. 
 
Dat je je openstelt maakt je ruimer, brengt iets in je hart: het meest subtiele, geen 
spectaculaire zaken, maar wel van een heel grote schoonheid, van de grootste subtiliteit. 
Dat je bijna kunt zeggen: er glinstert iets, er fonkelt iets, er komt een ‘lichtsplinter’ in 
mijn hart.  
 
Een niveau wordt mijn hart lichter. Wordt er iets toegevoegd aan mijn hart. Begin ik te 
leven met iets anders dan mezelf. Komt er een aansluiting met het onzichtbare, met het 
vormloze. En toch registreert mijn hart het. 
 
Laat die ervaring heel open. Je hoeft het niet in te sluiten in een klein plaatsje, in een 
punt. Maak het helemaal open.  
Ervaar die aansluiting, die vernieuwende energie, die lichtheid, die lichte vreugde.  
Ervaar die ruim, probeer die niet vast te houden, maar juist helemaal vrij te laten. 
 
Dat je dus in je eigen waarneming ervaart: dit bestaat. Dit Licht van de Engelen, van de 
Meesters, bestaat. 
In de bloem van mijn hart, in de kelk in mijn hart, ontvang ik die nectar, ontvang ik dat 
mooie, dat ik niet kan zien, en toch kan zien. Het gebeurt op dit moment. 
 
Je hart wordt er licht van, speels, eenvoudig, ontspannen. 
Je hoeft daar helemaal niets mee te doen.  
Je kunt dat Licht aanvaarden en zien dat het je lichter maakt, vernieuwt.  
Dat je in de verbinding komt met een innerlijke werkelijkheid.  
Dat ons hart deel is van die werkelijkheid. 
 
Dus die toenadering met het 5e natuurrijk is voelbaar in ons hart. 
In ons hart verbinden die twee werelden zich. 
Dat maakt dat we geïnspireerd worden op dit moment met nieuwe energie, met een 
ander Licht dat van dieper komt dan ons eigen denken.  
Dat onze familie, dat alles wat in je hart leeft, automatisch verlicht wordt. 
 
Je voelt: dat Licht is niet van mij. Ik kan er mij voor openen en het ontvangen.  
Er aan meewerken dat het in de wereld komt, in de mensheid komt. 
Door dit korte moment van meditatie breng ik meer geestelijk Licht, geestelijke inspiratie 
in de mensheid. 
Misschien lijkt het eerst alsof er weinig gebeurt. Als je goed kijkt, dan voel je dat er 
vertrouwen komt, dat er een lichtheid komt, dat er een samen-zijn gebeurt. 
 
Tegelijk zijn er misschien enkele reacties in de lichamen. Misschien angsten in de 
zonnevlecht, of gespannenheden in het heiligbeen, het gevoel dat we onder druk staan of 
iets moeten presteren, of begint het hoofd zich op te spannen.  
Oude reacties tegenover die innerlijke wereld. Onze persoonlijkheid die zich aan het 
afstemmen is op deze nieuwe informatie. 
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Dus dat mag er en kan er allemaal samen zijn.  
En toch voel je: ik word gelukkiger.  
Mijn hart groeit in Licht, en ik voel het. Ik weet het. 
De Meesters, de Engelen staan dicht bij mijn hart op dit moment.  
Hun Licht raakt mijn hart. 
De bloem in mijn hart krijgt geestelijke voeding. 
Dingen die hier blijk van geven: veranderingen of inspiraties, dingen die naar ons 
toekomen vanuit dit Licht – die magische dimensie – zullen zich manifesteren.  
Ook dat je vreugde toeneemt, je vertrouwen toeneemt.  
En dat je meer en meer de leiding vanuit dat Licht vaststelt.  
Daar is geen einde aan. Dat kan alleen maar groeien. 
 
In de nabijheid van de Engelen en de Meesters kunnen we samen de Grote Aanroep, 
vanuit ons hart, laten stromen.  
 
Een gebed voor de mensheid, voor onze familie en voor onze eigen weg: 
 
Vanuit het punt van Licht in het Denken van God 
stroomt Licht in het denken van de mensen. 
Moge Licht op aarde nederdale. 
 
Dus je vraagt Licht voor de mensheid. 
 
Vanuit het punt van Liefde in het Hart van God 
moge Liefde stromen in de harten van alle mensen. 
Moge het Licht van Christus stralen in elk hart. 
 
Vanuit het centrum waar Gods Wil gekend wordt 
moge de wil van de mensen gericht worden op een doel, 
een doel dat de Meesters kennen en dienen. 
 
Dus vraag Kracht voor de mensheid. Dat er Kracht op Aarde mag nederdalen, in de 
mensheid, de Aarde, in onze familie en in onszelf. 
 
Vanuit het centrum dat wij Mensheid noemen 
moge het Plan zich verwezenlijken van Liefde en van Licht. 
 
En moge het Plan de deur verzegelen waarachter het kwade verblijft. 
Laat Licht, en moge Liefde en moge Kracht 
het Plan op aarde manifesteren. 
 
Moge Licht, Liefde en Kracht indalen op Aarde, 
in de mensheid, in je familie, in deze groep. 
 
In je eigen bewustzijn, Licht, Liefde en Kracht ons instromen. 
 
Je laat het in je mentaal lichaam toe.  
Ons mentaal lichaam vraagt Licht, Liefde en Kracht. 
Laat het open gaan. 
Ontvang, doorheen helemaal open te vouwen. 
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Diezelfde stroom gaat door tot in je emotioneel lichaam en ook hier aanvaarden we die 
genezende stroom.  
Misschien is het gesloten, onder spanning, neem je rustig de tijd om het in de ruimte te 
brengen, in een openheid, zonder iets te forceren. 
 
Dat prachtige Lichtstof neerdwarrelt in onze emotionele sfeer. 
 
Laat ook je stoffelijk bewustzijn, het heiligbeen, je stuit, je benen, je voeten, open 
komen voor die grote Planetaire stroom van genezing.  
 
Dus kom bewust open in dat heiligbeen.  
Dat we met die verlichtende substantie ook hier in aanraking komen.  
Dat de trilling van ons heiligbeen, in haar geschiedenis, relaties, verhouding met de 
materie, dat deze in een nieuwe inspiratie komt, in beweging komt in die geschiedenis. 
 
Dat ook de diepste angsten rond tijd en ruimte, de controle van onze tijd en de controle 
van de beweging van de materie, dat ook die neigingen in het Licht komen, in de Liefde 
komen en in de Kracht komen. 
 
Het zal heel diepe bevrijdingen brengen wanneer het Licht hier toegang krijgt, wanneer 
de Liefde zachtheid brengt, en de Goddelijke Wil mag instromen. 
Voel een liefde voor het heiligbeen, een zachtheid.  
Draag het op aan de Engelen en de Meesters.  
Dat ook Hun Licht, Hun Liefde, toegang heeft om ons te helpen. 
Dat is hulp vragen: die openheid maken, dat Hun bewustzijn toegang heeft, toegang 
krijgt. 
 
Voel de vrede, de stilte, wanneer het heiligbeen in een genieten kan komen. 
Dat ook daardoor menselijke relaties, seksualiteit en de materie iets is dat genoten 
wordt. Dat het niets bedreigends in zich heeft. 
Dus warmte en zachtheid in het heiligbeen: heel heilzaam en brengen rust, brengen 
vertrouwen. 
We maken ons ontspannen tot in de stoffelijke omstandigheden. 
 
En zo voel je de integratie van Licht, Liefde en Kracht in de drie lichamen. 
Neem nog één moment om voor jezelf in die eenlijnigheid open te gaan. 
Dat de Vuren stromen van je hoofd tot je voeten. 
 
Zo, we gaan rustig aan afronden.  
Die stroom, die doorlaatbaarheid, die prachtige krachten, die genezende krachten, die 
opbouwende krachten, naar grotere perspectieven in ons eigen leven.  
Dus laat de Engelen en de Meesters in je hart heel dichtbij zijn, een bijna 
vanzelfsprekendheid worden, omdat je het verlangt in je hart. 
Omdat je in openheid leeft, worden we deel aan Hun vreugde, aan Hun Licht, gradueel  
aan Hun Liefde, worden we deel van het 5e natuurrijk. 
 
Hartelijk dank iedereen om erbij te zijn. Een heel fijne avond en moge het Licht van de 
Engelen en de Meesters onze harten verlichten. 
 
 


