Bericht van de Grootmoeders Juli 2010

Boodschap van de Grootmoeders: "We Danken Jullie om Onze Oproep te Beantwoorden"

Ik werd overstroomd door aanbiedingen van workshops, conference calls, groepsgebeden en meditaties om Moeder
Aarde te helpen. Overweldigd door zo vele aanbiedingen, richtte ik me uiteindelijk tot de Grootmoeders en al
lachend reageerden ze op mijn onuitgesproken vraag door een verzamelend gebaar te maken met hun armen. Ze
waren al deze energieën aan het aanhalen, hen zachtjes aan het kloppen, en hen in een bundel aan het weven. "Er is
veel goede motivatie nu," zeiden de Grootmoeders, "veel liefde, maar veel energie die rondvliegt." Dan wiegden ze
de bundel dicht bij hun harten, ze wiegden en klopten het zachtjes, het alzo kalmerend en harmoniserend.
Daarna wezen ze naar het Net van Licht zoals het in en over de Golf van Mexico lag en toonden me hoe dit ook rust
was aan het creëren door het vormen van een filigaan van liefde doorheen het water en het land daar. Alles
vasthoudend. "We zullen jullie ook vasthouden," zeiden ze, en ze sponnen hun handen snel in cirkels om de
grondende krachten van het Net van Licht te versterken. Ze waren me aan het tonen hoe het Net een kalm punt
vormde voor de warrelende, schommelende golven van verandering.
"Neem je plaatst in op het Net van Licht," zeiden de Grootmoeders. "Keer dan naar binnen en kijk hoe je hart straalt
doorheen de draden. Ontspan en laat het licht het werk doen. Jij bent een generator," zeiden ze, "één met de Grote
Generator. Wees dus stil nu en kijk toe terwijl het licht wordt uitgezonden. Laat het proberen los. Laat het denken
dat jij degene bent die het werk doet los. Blijf in plaats daarvan in je hart en merk op dat hoewel je bewust niets
doet, je in werkelijkheid alles doet. Jij bent het licht.
"We omvatten nu een familie van licht, één die iedere dag groter wordt. Ervaar je verbinding met elkaar en met de
goedheid in ieder van jullie. Eer allen die samen komen in licht. Zo velen!" riepen ze. "Op dit ogenblik is het
potentieel voor liefde enorm. Rust een ogenblik en vergroot je vereniging met alle individuen, groepen, en
bijeenkomsten," zeiden ze. "Eer de namen en vormen van degenen die werkzaam zijn in de geest van
dienstbaarheid. Het Net van Licht is hen aan het verzamelen. Ieder van hen is kostbaar, ieder een bijzonder facet van
het Grote Juweel.
"Hier is een geheim," fluisterden ze. "Door het licht in je hart te eren, versterk je het werk van het Net van Licht. Je
hoeft niets te zeggen. Dit zo-genaamde 'werk' is onbaatzuchtig, en je beloning voor het uitvoeren hiervan is vrede,
geluk en vrijheid. Niet alleen voor jezelf," voegden ze toe, "maar voor allen."
"Wees op je hoede voor drama," zeiden de Grootmoeders. "Het is verleidelijk, en het ego voedt zich hiermee. Maar
je hart, verbonden met het Net van Licht, reikt veel verder dan enige kortstondige pijn of drama. HIER is waar je
nodig bent," zeiden ze, "verankerd in en met het Net van Licht. Wanneer de wereldsituatie je in paniek brengt en je
doet wanhopen, laat je diep in je hart vallen en geef dank voor dit kalme punt binnen in je waar je je verbind met het
Net van Licht. Iedere keer als je dit doet, zullen er meer stralen langs de draden van het Net schieten om het leven
overal te omarmen en te handhaven. Dit werk met ons vereist uithoudingsvermogen," zeiden ze. "Bereidt je voor om
deze weg tot het einde te volgen. "
Dan, met ogen vol liefde, zeiden de Grootmoeders, "Je bent een subtiele krijger. Je bent onze subtiele krijger. En we
danken je om onze oproep te beantwoorden."

