Boodschap van de Grootmoeders Juni 2009
“We roepen vrouwen op tot zusterschap. Door de huidige zware en scherpe kracht van de
yang energie op jullie planeet werden zowel vrouwen als mannen uit hun evenwicht gerukt.
Dit heeft het huidige onevenwicht op aarde veroorzaakt en dit heeft gemaakt dat vrouwen
hun ware aard vergeten zijn, ze vergaten dat zij de reservoirs zijn van yin – de voornaamste
houders en steun van het leven op aarde.”
“ Vrouwen zijn de moeders, zusters, en houdsters van leven, en vrouwen die in eenheid
met elkaar zijn, zijn ondenkbaar machtig. Het is nu tijd voor vrouwen om dit standpunt in
te nemen, tijd voor het einde van competitie, jaloezie, en verdeling van gelijk welke soort –
vooral onder vrouwen. Zusters. Jullie zijn allemaal zusters.
Onthoudt dit en leef ernaar. We dringen erop aan dat jullie moedig zijn en boven de
beperkingen van jullie cultuur die je tegen elkaar opzetten uitstijgen. Het is tijd om naar
elkaar te kijken als een geliefde familie. De afscheiding, de wedijver en verdeeldheid die
jullie bedachten zijn schadelijke nonsens. Jullie zijn zusters. Wij herhalen: jullie zijn zusters.
Luister naar ons en terwijl je dat doen, vraag je te herinneren wie je bent. Wij zeggen jullie
dat er geen tijd te verspillen is. We hebben jullie dikwijls gezegd dat jullie je de illusie van
afscheiding van het Goddelijke niet langer kunnen veroorloven. We herhalen dit nu omdat
het tijd is om de afscheiding te beëindigen. Nu is de tijd om je in eenheid met elkaar verder
te bewegen en om deze eenheid waar te maken moeten vrouwen de leiding nemen. Het
kan op geen andere manier.
“Er schuilt een enorme kracht in wat we jullie geven – onze boodschap roept jullie op tot
kracht – maar er is ook veel lieflijkheid in onze boodschap. De kern van dit werk waarvan
velen van jullie deel uitmaken is een uitnodigende omhelzing. De laatste jaren hebben
velen van jullie je harten en huizen geopend voor vrouwen en mannen zodat ook zij de
vreugde van deze boodschap konden delen.
Elke keer als jullie samen komen zijn we aanwezig. Op elke bijeenkomst spreken we door
jullie en handelen we door jullie. Dat is de reden waarom jullie zoveel vreugde beleven aan
de Grootmoeders bijeenkomsten. Wij zijn er bij jullie – naast jullie, achter jullie en in jullie –
en mettertijd, wanneer jullie ons in je leven toelaten en met ons samenwerken, bezielen
we jullie bestaan. We kunnen dit omdat in waarheid geen afscheiding is tussen ons.
We begrijpen dat dit moeilijk te bevatten is, omdat jullie duizenden jaren gedacht hebben
dat jullie afgescheiden waren van het Goddelijke-ondergeschikte, niet goed genoeg,
onwaardig. Maar we zeggen jullie dat dit niet waar is. In werkelijkheid zijn jullie ons en wij
zijn jullie. En gelukkig, hoe meer jullie met ons werken, hoe sneller jullie dit zullen
begrijpen.

We roepen jullie tot kracht en nodigen jullie uit de kracht van de Grote Liefde die jullie zijn
tot uitdrukking te brengen. Dit is wat vandaag nodig is op Aarde. Het is tijd voor de
terugkeer van de Grote Moeder en wij, de Grote Raad van de Grootmoeders zijn gekomen
om Haar in te luiden. Roep ons aan, ontvang onze Bekrachtiging en bestudeer onze
boodschap. Jullie zullen veel goed doen. We nodigen jullie uit jullie met ons te verbinden.”

