
Velká Invokace

Velká invokace je modlitbou velké síly. Skrze její pravidelné 
vyslovování můžete vyvolat  Kristovy energie a energie Nanebevzetých 
Mistrů . Je možné a žádoucí ji používat před každou duchovní činností a 

prací.



Nechť z bodu světla v Mysli Boží

proudí Světlo v mysl lidí

Kéž Světlo sestoupí na Zem!

Nechť z bodu lásky v Srdci Božím

proudí Láska v srdce lidí

Kéž se Kristus vrátí na Zem!

Ze středu, v němž je Vůle Boží známá,

kéž účel malé lidské vůle vede,

ten účel, který Mistři znají a jemuž slouží.

Ze středu, jejž lidské plémě zveme,

nechť plán Lásky a Světla vzejde

a zapečetí bránu, za níž sídlí Zlo.

Kéž Světlo, Láska a Síla

obnoví tento plán na Zemi!



Tato invokace  patří celému lidstvu. Její krása je v jednoduchosti, s níž 
vyjadřuje  pravdu o tom, že existuje základní inteligence, již nazýváme 
Bohem, pravdu, že za veškerým vnějším zdáním, za vší motivační silou 

vesmíru je láska, pravdu, že na zem přišla veliká Individualita (Kristus), 
která tuto lásku ztělesnila tak, abychom ji dokázali pochopit, pravdu, že 

láska i inteligence jsou výsledkem toho, čemu říkáme Boží vůle a 
konečně i pravdu, že jedině prostřednictvím lidstva se může uskutečnit 

Boží plánú.

Velká invokace je starobylou modlitbou, kterou pro lidstvo přetlumočila 
Hierarchie za účelem vyvolání energií, jež změní náš svět.

Hierarchie – Bílé bratrstvo. Sestává z Mistrů a zasvěcenců všech stupňů, 
jejichž účelem je uskutečnit Boží plán.

Více informací o Velké invokaci i o Duchovní hierarchii získáte v knize  Alice 
A.Bailey Pojednání o bílé magii čili Cesta učedníka a v knize Benjamina 

Creme – Učení odvěké moudrosti.
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