Boodschap van de Grootmoeders voor Augustus 2009
Oproep om het Net van Licht te herstellen.
De Grootmoeders vertelden ons onlangs dat er, door onwetendheid en misvatting van de mens, scheuren en
gutsen ontstonden in het Net van Licht dat de Aarde ondersteunt. Gezien het Net van Licht de Aarde vastheid
geeft gedurende deze radicale veranderingen is dit een ernstig probleem. Op sommige plaatsen is het Net
verward en zwak en op andere plaatsen is het letterlijk verscheurd. Niettemin zeggen de Grootmoeders ons,
dat wat door de mens beschadigd werd, moet en kan door ons worden hersteld.
Vorig weekend hielden we een workshop in Laguna Beach om de tranen in het Net van Licht te herstellen en
sindsdien vroegen mensen uit verschillende werelddelen om deel uit te maken van dit werk. Dus vandaag
vroeg ik de Grootmoeders hoe iedereen rechtstreeks aan het herstellen van de scheuren in het Net kon werken.
Hier volgen de instructies die ze me gaven.

“Dit werk is niet ingewikkeld,” zegden ze, “het is eenvoudig.” Toen vroegen ze me, “ Schrijf in een
nieuwsbrief wat we je vertellen, zodat de mensen kunnen beginnen. En als ze meer willen doen,
kan er later een intensieve workshop volgen.
“Indien mogelijk,” zeiden ze, “doe dit werk in een groep omdat groepsenergie het werk enorm
vergroot, voor jullie, en voor de planeet. De kracht, bijvoorbeeld, die uitgaat als jullie met twee
verenigd zijn is veel groter dan twee maal één, en door deze vermenigvuldiging van kracht zal
groepswerk zeer effectief zijn. De meesten van jullie die onze nieuwsbrief lezen zijn zich bewust
van het gevaar waarin de aarde momenteel verkeert en zij willen helpen. Wij verzekeren jullie
dat dit de manier is om te helpen.
“Verenig jullie, bid, zing, of mediteer,” zeiden ze, “om de vibratie van de groep te verhogen. Terwijl
je dit doet moeten jullie je bewust zijn van het doel van deze samenkomst, je aan te sluiten op het
Net van Licht, met het doel dit te helen. Van het ogenblik dat je een vredevolle lichte atmosfeer
gecreëerd hebt, roep ons dan aan, en, eenieder voor zich kan dan vragen wat je te doen staat om
de verzwakte, gewonde plaatsen van het net te repareren. Het Net heeft versterking nodig om
het werk te kunnen doen waarvoor het ontworpen werd, het optillen, het stevig vasthouden van
de planeet en alle levensvormen op de planeet.
Dan vraag je ons naar een plaats of toestand op Aarde te brengen die liefde en zorg nodig heeft.
We zullen je naar slechts één plaats brengen en die plaats zal jouw speciale project worden. Je
zal voelen dat deze plaats een speciale resonantie heeft met jou. Dat is omdat deze wonde of
zwakheid op deze plaats op het Net van Licht in verband staat met een wonde die jij deelt. En
daarom zal het werk zowel jou als het Net helen.
We vragen je dit werk onbaatzuchtig te doen. En wat we bedoelen met “onbaatzuchtig” is, dit
werk is afwezig van het kleine, individuele zelf. Het wordt gedaan door en voor ALLEN, en dat
omvat, maar is niet gelimiteerd tot jouw zelf. Dus als je dit werk doet met het Net van Licht, als je
die corresponderende behoefte, zwakte of pijn binnen jezelf vindt, zoveel te beter voor de planeet
en voor jou. Door dit werk te doen zal je ongetwijfeld groeien in wijsheid en begrip terwijl je
medeleven voor alle lijden zal groeien.
Vraag ons je te tonen hoe je liefdevol kan zorgen voor deze plaats of situatie op het Net van Licht
en houdt het in je geest en in je hart. Vraag om het grootste goed voor allen te zien en laat het
dan volstromen met liefde. Terwijl je het vasthoudt en dit vraagt, kijk dan wat er gebeurt. Neem
je tijd en observeer gewoon wat je ziet en voelt.
Doe dit slechts gedurende vijf minuten, en wanneer je klaar bent, neem papier en teken wat je
gezien hebt en wat je leerde over deze vroegere gewonde plaats. Daarna leg je je tekeningen
samen en deel je je visie over wat je leerde tijdens dit werk. Dit is nog een voordeel wanneer je in
groep werkt. Als je dit samen doet en je deelt het met elkaar wordt je wetenschap honderdmaal
versterkt.
Wanneer je klaar bent met het delen van wat je leerde, mediteer dan samen op het Net van Licht,
zo vergroot je haar steeds toenemende kracht om alle leven op Aarde vast te houden, te zegenen.
En terwijl je dit doet, wees je er van bewust dat het Net van Licht ook jou tegelijkertijd zegent en
ondersteunt.
We danken jullie omdat je dit werk doet.”

