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Agni School 
 

De Grote Aanroep 
(Licht) 

 
Deze tekst is een uitgeschreven audio-opname 

die plaats vond op 5 oktober 2021. 

 
 
Zo. Dus we gaan samen in verbinding staan. 
 
We openen ons bewustzijn voor substantie. Er is overal substantie op dit moment. 
De aarde is doordrongen van substantie.  
Het Wezen Aarde doet eigenlijk een continue darshan zou je kunnen zeggen, naar het 
leven toe. Ze zegent al het leven in haar.  
Dus er is overal Licht, overal Kracht, overal Liefde in openbaring beschikbaar. 
 
Dus je kunt dat voelen. Als je je openstelt op dit moment dan voel je die stroom eigenlijk 
al. Dan voel je die substantie. 
Je voelt dat op je kruincentrum. 
Dus je zegt eigenlijk al tegen de aarde: ik neem deel. Ik neem deel aan het Licht.  
Ik neem deel aan de Liefde. Ik neem deel aan de Kracht. Ik doe mee. 
 
En je voelt dat stromen. En je laat Licht in je bewustzijn stromen. Mijn bewustzijn, de 
ruimte van mijn bewustzijn, neemt deel aan het Licht. Ik stel ze open. Het Licht is er.  
Het Licht is boven mij. Het Licht is onder mij, achter mij, voor mij, het is overal. 
En ik laat toe dat het door mijn ruimte mag stromen. 
 
Dus het Licht dat de aarde door alle natuurrijken verdeelt, verdeelt zich in jouw ruimte. 
Je neemt deel aan die verdeling, aan de opname en aan de verdeling. 
Je schakelt jezelf in in het netwerk van Licht van de aarde. Heel eenvoudig door je open 
te zetten. Door met je bewustzijn jà te zeggen tegen het Licht.  
En je voelt dus: ik ben een wezen.  
Ik ben een bewustzijnsruimte waar het Licht doorheen kan gaan als ik daarvoor kies, als 
ik deelneem. 
 
Dus het Licht is overal en het ene leven ontvangt het passief en groeit daardoor.  
En het andere leven ontvangt het bewust, actief, vanuit een deelname, een dienst. 
Dus jouw hartenwens om meer en meer Licht te zien, meer en meer deugd in de aarde 
te zien bloeien, maakt dat we openkomen voor het Licht. Dat er een zoeken en horen is 
in ons bewustzijn om Licht te kanaliseren. 
 
En je voelt dat door je etherisch lichaam; alsof je huid, je poriën, Licht binnentrekken. 
Het  Licht dat intrekt in je lichaam; dat intrekt in je bloed; dat intrekt in je beenderen, je 
minerale structuren. 
 
Dus we zijn een groep die zich openstelt.  
Dus je voelt dat Licht op jouw plaats, in jouw individueel bewustzijn, als een koker als 
het ware, een koker van Licht, waarin je geplaatst bent. Maar eigenlijk is dat Licht 
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overal. Het is niet begrensd tot het gevoel van ‘hier zijn’. Dus open ook het perspectief 
dat er Licht in ieder leven indaalt.  
De aarde vindt een poort voor haar Licht. 
En dat stroomt in ons bewustzijn; bouwt de deugd van Licht op in ons bewustzijn en in 
het bewustzijn rond ons. 
 
En voel je heel ontspannen, heel diep ontspannen, ook in je heiligbeen, in je stuit. 
Dat je voelt: het is helemaal goed. Ik hoef gewoon deel te nemen.  
Ik hoef niets te presteren, te bewijzen, goed te doen. 
Het is niet iets van ‘beter’. Het is iets van ‘aan of uit’.  
Doe ik mee, dan staat mijn bewustzijn aan voor het Licht. 
 
En voel de sprankelende vreugde in je hart dat je hieraan deelneemt.  
Dat je voelt: wie of wat ik ook ben in de wereld, in mijn bewustzijn heb ik dit magische 
vermogen om met het Licht samen te werken, om met de aarde samen te werken, om 
een wereld van Licht mee te helpen opbouwen, om zelf ook een steeds lichtgevender 
bewustzijn te worden op deze aarde. 
 
En geniet van de kracht van het Licht. Je bent een geleider van Licht. 
En samen vormen we elk in ons kanalen, als een draad, een elektriciteitsdraad, nog een 
grotere kabel van Licht; draden die samenkomen, kanalen die samenkomen. 
Dus je krijgt een stroomkabel van Licht.  
Dus ook het Kanaal van de Meesters bouwt zo mee het kanaal van de aarde, het Licht-
kanaal van de aarde. 
Ieder bewustzijn is een deel van dat Planetair Kanaal. 
 
Vanuit het punt van Licht in het Denken van God 
Stroomt Licht in het denken van de mensen. 
Dat Licht op aarde nederdale. 
 
Dat Licht op aarde nederdale. 
 
Dus ons verlangen naar Licht op aarde doet die energie stromen. 
 
Dus voel hoe de kracht van je verlangen de kracht van het Licht bepaalt. 
Dat jouw liefde voor het Licht, voor meer Licht, het Licht beweegt. 
Vraag Licht voor de aarde. En open dat perspectief in jou dat je het voor de ganse aarde 
vraagt, en zie wat dat doet met het Licht. 
 
Je staat rustig, heel rustig in jezelf, en je hart opent zich voor de aarde en je vraagt 
Licht. Je vindt rust in die ervaring, vindt de liefde in je eigen hart terug in die ervaring. 
Dat je ziet hoe mooi het is dat je dit kunt verlangen en dat daardoor het Licht krachtiger 
gaat stromen. 
 
Dus je werkt samen met het Licht. 
Je bent beschikbaar voor het Licht. 
En het Licht kan zich geven doorheen jou. 
 
En voel het Licht ook in je hoofd instromen, in je mentaal bewustzijn. 
Laat het ook deelnemen aan het Licht. 
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Je wordt aangeraakt door het Licht. 
Het is het mentaal groepsbewustzijn waar je in staat. 
Jouw plaats in het lichaam van de planneet wordt daardoor mentaal opgebouwd in het 
Licht. Het denken wordt geïnspireerd door Licht. 
En wat het Licht in jezelf tot op heden teweegbracht, dat zal het Licht ook rond jou 
teweegbrengen. 
 
Als je naar je eigen weg van Licht en verlichting kijkt, dan weet je: alles wat door het 
Licht aangeraakt wordt, zal diezelfde verlichting ontvangen, zal een weg naar eerlijkheid, 
een weg naar innerlijkheid stimuleren. Nieuwe inzichten over de werkelijkheid, over 
jezelf, grotere waarden, diepere ideeën… allemaal aspecten van het Licht. 
Dus hou het Licht niet tegen. Laat het helemaal stromen in je mentale. 
 
Vanuit het punt van Licht in het Denken van God 
Stroomt Licht in het denken. 
 
Dus je neemt deel aan het Licht.  
We openen onze mentale ruimte vanuit een dienst aan het Licht.  
Dat is een mogelijkheid die we hebben als geïncarneerd wezen. 
We kunnen onze mentale ruimte beschikbaar maken om Licht te verdelen, op te nemen 
en te verdelen. 
 
Misschien voel je dat bijna als een Wereld van Licht die boven ons zweeft en indaalt tot 
op het mentale niveau. Het Licht dat precipiteert. Een neerslag vanuit de wolken. 
 
Dat Licht op aarde nederdale. 
 
Dus, we brengen Licht in het geïncarneerde deel, in de stof van het denken, het voelen, 
het fysieke. Het Licht daalt in, in het aardse deel van ons bestaan. 
En laat die aardse lichamen meer en meer oplossen in het Licht, dat je de densiteit ervan 
ziet verlichten. Dat er steeds meer een overhand is van het Licht, een bovenhand van het 
Licht. Je lichamen lossen als het ware op in de zee van Licht in deze aarde. 
 
Ga binnen. Ga in, in het Licht. 
Durf jezelf achter te laten. 
Dat er als het ware enkel nog een ademtocht is in het Licht. 
 
En je gaat in de absorptie van het Licht, het Planetair Licht, waarin je integreert. 
Je vergroeit met het Planetaire Licht. 
 
We nemen deel aan het Licht. We werken samen met het Licht. 
Ons bewustzijn geleidt het Licht en ons verlangen beweegt het. 
 
Het Licht is ook de verbinding met het vijfde natuurrijk: de Engelen, de Meesters. 
Dus voel ook die Zegening instromen. De Avatars. 
Dat je voelt dat de substantie van het vijfde natuurrijk, de Wereld van Licht, dat die 
substantie instroomt. Dat die verbinding daagt in ons bewustzijn, duidelijk wordt. 
Dat je hierin ervaart: die samenwerking ís er. 
 
Het vijfde natuurrijk daalt in, in het vierde, doorheen je bemiddeling. 
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Voel die kracht, die energie.  
Wat doet ze met jouw bewustzijn? Wat brengt het vijfde natuurrijk jou, vandaag? 
 
Dus je voelt: ik werk mee, aan deze zijde, aan het stromen aan de andere zijde. Ik ben 
een brug doorheen mijn bewustzijn. Mijn bewustzijn is als een kanaal tussen de twee 
werelden. Een samenwerking, een Broederschap, een Zusterschap van Licht, een Witte 
Broederschap. 
 
Dus je voelt je gesterkt. Je voelt je meer deel van het geheel. 
Je voelt je meer verbonden met de aarde, doorstroomd, doorbloed, transparanter voor 
het Licht. 
 
Zo. Dan kun je rustig aan de meditatie afronden. 
 
En je voelt de kracht van die verbinding die steeds werkelijker wordt, steeds levendiger 
wordt. 
Dus we zijn werkelijk nooit alleen. We staan er nooit alleen voor. 
Een Wereld van Licht omringt ons en verlangt om ons te dóórdringen, samen te werken. 
 
Dus je mag in je hart vreugdevol stellen: ik doe mee! 
 
 


