Boodschap van de Grootmoeders voor Juli 2009

Wij Roepen Jullie
Toen ik de Grootmoeders een boodschap vroeg om aan iedereen door te geven zeiden ze
dit: “De wereld heeft bemoedering nodig nu en wij, De Grote Moeders, wij zijn
hiervoor gekomen. We houden de wereld in onze omhelzing en zegenen en
herstellen de tranen binnen in het Net van Licht op jullie planeet. We vragen
jullie om je met ons te verbinden in dit werk. Jullie zijn nodig en jullie hebben
een deel in het grote drama dat zich op jullie planeet afspeelt. We verzoeken
jullie met aandrang naar voren te komen en ons te vergezellen in dit werk.
Elkeen van jullie is nodig op dit moment en we roepen jullie met aandrang.
Als je niet akkoord bent met de manier waarop jullie wereld geregeerd wordt, als
je verdrietig bent voor degenen die nodeloos lijden door het huidige machtsonevenwicht op aarde, beantwoord dan onze roep. Het bedroeft ons te zeggen
dat de mensheid de laatste jaren noch menselijk noch vriendelijk was en nu is de
energie op aarde zo uit evenwicht dat Yin en Yang niet meer in harmonie zijn.
Wij, de Grote Raad van de Grootmoeders, roepen jullie op om samen met ons het
evenwicht op de planeet te herstellen. We roepen vrouwen om in de grote yin
kracht te stappen en we roepen mannen om hen bij te staan wanneer ze dit doen.
Al het leven op aarde zal baat hebben bij het werk dat we samen doen.
Evenwicht en harmonie zullen terugkeren naar jullie planeet indien vrouwen hun
moed bij elkaar rapen en in hun kracht stappen.
We hebben jullie meermaals verteld dat, om de wereld terug in evenwicht te
brengen, vrouwen de leiding moeten nemen. Het kan op geen andere manier. De
aarde moet weer gevuld worden met de yin energie welke momenteel gevaarlijk
uitgeput is. Daarom zijn we gekomen om vrouwen te machtigen en mannen te
bekrachtigen.
Als jij vindt dat je resoneert met onze oproep, stap dan voorwaarts en vraag onze
machtiging. Het zal je met plezier gegeven worden. Eens je het hebt ontvangen
vragen we je alleen dat je dit doorgeeft aan je zusters en broeders – geef het
door aan eenieder die bereid is het te ontvangen. Nu is de tijd voor de aarde om
in evenwicht te komen en dit is de reden waarom we gekomen zijn.
Sharon's note: Het kost je niets om de machtiging van de Grootmoeders te ontvangen. Als deze
boodschap je aanspreekt, ga dan naar http://www.grootmoeders.eu/Bijeenkomsten.asp om de
Grootmoeders groep in je buurt te vinden en zij zullen de bekrachtiging graag doorgeven. Als er geen
groep in je buurt is en je wil zelf een groep beginnen in je streek, contacteer ons op
bijeenkomst@grootmoeders.eu
Nu is de tijd…

