De mei nieuwsbrief van De Grootmoeders spreken

Ga gezellig zitten met een vriend; Ga gezellig zitten met een vreemde.
De Grootmoeders riepen mij, kwamen in mijn gedachten. Het was duidelijk dat ze me iets
wilden leren. Wat, vroeg ik me af, zouden ze gaan zeggen? Er is zoveel gaande: Bin Laden’s
dood, voortdurende rellen in het Midden-Oosten, overstromingen, tornado's, mensen die door
schulden uit hun huizen gezet worden en overal is er sprake van een financiële ineenstorting.
De toestand in de wereld was vrij ontnuchterend. Wat wilden de Grootmoeders ons laten
weten? Ik vroeg me dit af terwijl ik in de Cirkel van Stenen stapte om hen te ontmoeten.
Maar toen ik opkeek, zag ik hun, cirkelend in de ruimte. Rokken met heldere patronen
dragend, wervelden de Grootmoeders samen in de ruimte. Ik stond daar en keek naar hen,
zonder ook maar een woord te zeggen. Ik had de trauma’s van de wereld zozeer ter harte
genomen dat ik deze ook echt voelde, dus ik stond daar maar te staren totdat ik uiteindelijk
fluisterde, "Help, Grootmoeders, geef ons begeleiding en doe het NU. Leer ons wat nu nodig
is."
Slechts een vluchtige blik gevend zeiden ze, "Luister naar ons," terwijl ze verder cirkelden.
Wat doen ze, vroeg ik me af terwijl ik keek. "Tijd vliegt voorbij," zeiden ze en voegde eraan
toe "er is niet veel tijd meer." Toen ik dat hoorde sloeg mijn hart over. "Weinig tijd om je
voor te bereiden, weinig tijd om te leren wat je dient te leren," zeiden ze, "dus luister goed."
Nu was mijn aandacht ineens zeer intens, ik stond verstijfd van aandacht.
"We waren met jou in Alabama*," zeiden ze en mijn ogen gingen wijd open. Waarom hebben
ze het daar over vroeg ik me af. Er zijn nu toch belangrijkere dingen te doen dacht ik, maar ze
besteedden geen aandacht aan mij.
[in Alabama was een tijdje geleden een tornado, Sharon reisde daarheen om de mensen te steunen]

"We hebben de (kracht)plaatsen in Alabama geopend zodat er meer licht naartoe kan en we
brachten hen samen die dat licht staande kunnen houden. En door hun werk," zeiden ze, "zal
het Net van Licht helderder schijnen en zich met kracht staande kunnen houden. Het zal het
zuidelijke deel van de Verenigde Staten nu voeden, "zeiden ze," en volledig bedekken. Als ze
werken met het Net van Licht zal het de angstwekkende duisternis die dit deel van het land in
het verleden in de ban gehouden heeft verheffen, hoger en hoger". Ze glimlachten. "Je hebt in
Alabama hard en goed gewerkt met het Net", knikten ze tevreden, "en dat goede werk zal
worden voortgezet".
"Onze volgende grote bijeenkomst zal gehouden worden in Nederland," zeiden ze, "en daarna
op het zuidelijk halfrond (Australië en Nieuw-Zeeland). Er zullen tevens andere volgen,"
zeiden ze. "Ons werk verspreidt zich diep en breed." En terwijl ze me een veelbetekenende
blik toewierpen, voegden ze eraan toe; "Wees niet bezorgd over hoe snel of langzaam het
zich lijkt te verspreiden, laat dat los" zeiden ze. "Laat ook je ideeën los over hoe dit werk zich
zou dienen te ontwikkelen. Weet dat wij het zijn die het regisseren," zeiden ze. "Ja,
Grootmoeders," knikte ik met mijn ogen wijd open. "We regisseren alles," zeiden ze "het Net
van Licht verankert zich en vermenigvuldigt zijn bereik nu over en door de gehele aarde,
precies zoals het dient te gaan. Vanaf nu," zeiden ze, me wederom een zinvolle blik gevend,
"hoef je enkel onze begeleiding te volgen, stel voor de rest geen doelen. Doe slechts datgene
wat wij je geven om te doen, dat is alles. Dit is onze boodschap aan jou, "zeiden ze, me
vasthoudend met hun ogen," en het is onze boodschap voor iedereen. Volg, en laat het

Goddelijke je gids zijn.
"De op Yang gebaseerde/Yin negerende manieren die de aarde zo lange tijd hebben
gecontroleerd zijn stervende," zeiden ze, "we weten dat dit lastig te grijpen is omdat een
Yang-gerichte wereld het enige is dat je ooit gekend hebben. Maar de arrogantie en het
egoïsme van deze onevenwichtige manier van leven komt tot een einde. Toen je jong was,
werd je geconditioneerd door de energie van Yang en werd je geleerd om de energie van Yin
te negeren. En vanwege je vroege conditionering, voelt het heel natuurlijk aan om te denken
dat je altijd iets dient te doen. '"
"Maar als deze actie-gerichte manier van leven tot een einde komt, zullen wij (de
Grootmoeders of enige andere vorm van het Goddelijke) alles ‘doen’. Je kunt op ons rekenen.
Wanneer jij je aandacht van de buitenwereld afkeert, en in plaats daarvan binnenin jezelf gaat
luisteren, zullen wij je bij elke stap die je zet begeleiden. Wij moedigen je aan om dit nu te
doen. Je hebt je pensioengerechtigde leeftijd bereikt, "zeiden ze lachend en ze lachten nog
harder om de verbaasde blik op mijn gezicht. "Je kunt je verslaving aan super
verantwoordelijk nu loslaten," zeiden ze, "het is oké" verzekerden ze me nog eens. "Ontspan,
je bent immers gewoon een lifter op de rit." Ze lachten en ik staarde hen aan met
openhangende mond. Ik had een totaal andere les verwacht.
"In plaats van werken, werken, werken tijdens het leven," gingen ze verder, "verzamel je,
indien mogelijk, met een groep gelijkgestemde zielen en ga gezellig zitten en luister naar
elkaar. Breng samen tijd door en deel jouw licht. Houd feesten, bijeenkomsten, en cirkels"
zeiden ze, giechelend terwijl mijn mond verder open viel. "Ga rond een tafel zitten en
deelhapjes en drankjes. Praat en bid samen. Omhels elkaar, waardeer en vier jullie
verscheidenheid. Geniet van elkaar!" riepen ze. "Hebt elkaar lief. Laat het hard werken los en
ga je in plaats daarvan lekker uitleven met elkaar. Je bevindt je hier!" riepen de
Grootmoeders. "je bent hier op dit gedenkwaardige moment in de geschiedenis en je bent hier
nu bij elkaar! Hoe geweldig is het om zo’n moment met elkaar te mogen delen.
"Jullie zijn metgezellen op deze weg, dus vier dit terwijl je verder gaat op het pad. Jullie zijn
allen zo prachtig. Wij houden van en koesteren ieder van jullie. Alsjeblieft, houd ook van
elkaar en koester elkaar," zeiden ze, "want als je dat doet, zal onze liefde zich verspreiden en
vermenigvuldigen. Het kan dan vervolgens de aarde bedekken en elke vorm van leven op
jullie planeet bezielen. Het is tijd om de hardheid en alle inspanning van Yang los te laten,"
zeiden ze, mij op de rug kloppend om me gerust te stellen. "Laat je zorgen, angsten, streven
en oordelen los. Wat voor vreugde hebben al deze dingen je ooit geschonken?" vroegen ze,
hun handen in de lucht gooiend. "Ga daarentegen gezellig zitten met een vriend of vriendin,"
zeiden ze, "Ga gezellig zitten met een vreemde. Waardeer hem of haar en terwijl je dat doet,
wees je bewust van hoe zeer we je waarderen. Echt!" riepen ze uit.
[Door Sharon McErlane, vrij vertaald uit het Engels door Marcel Verlinden]
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