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Geen Afscheiding meer.
Gezien de frustratie die ik voelde rond mijn verlangen om meer vrouwen aan te trekken die de leiding zouden
nemen om Grootmoedergroepen en studiecirkels te leiden, het Woord van de Grootmoeders op verschillende
manieren zouden verspreiden, en gezien sommigen die toegezegd hadden om te helpen met het werk bleven
afvallen, maakte ik een reis naar de Grootmoeders. Ik voelde me ontgoocheld en was ontmoedigd toen ik bij
de Grootmoeders arriveerde. Wat nu volgt is wat ze me leerden, en, zoals altijd bleek deze les niet alleen voor
mij te zijn, maar voor iedereen.
“We zullen dit werk samen doen,” zegden ze en terwijl ze me waarderend aankeken voegden ze hieraan
toe, “jullie zijn één met ons. De vrouwen en mannen die we roepen zijn ook één met ons, maar ze
weten het nog niet. Gedurende de laatste duizend jaren heeft de mensheid zich afgescheiden
gevoeld van het Goddelijke. Jullie hebben geleerd om tegelijkertijd God te vereren en te vrezen.
Deze grondregel wordt vandaag nog gepredikt in verschillende kerkgemeenschappen, tempels en
moskeeën. “Vrees God!” zegden de Grootmoeders en ze schudden hun hoofden vol afkeer. “Wat doet
een dergelijk geloof behalve je van God scheiden?
“Je vraagt ons waarom mensen niet naar voren komen en de leiding in dit werk opnemen,” zegden
ze. “Dit is de reden. Ze zijn bang, voelen zich onwaardig en wantrouwen zichzelf. Of ze zijn zo
verward in hun denken dat ze zich buitengewoon speciaal voelen en zich gedragen als halfgoden.
“Jij voelt je gefrustreerd als mensen niet in leidinggevende rollen met het Grootmoeders werk
stappen. Gefrustreerd wanneer ze hun geloof en toewijding verliezen en afvallen, maar het is hun
angst die dit veroorzaakt. Deze angst waar we over spreken is inheems. Hij is overal en creëert
lafheid, verspreidde energie, gebrek aan vertrouwen en depressie. Al deze toestanden zijn alleen
symptomen van pijn veroorzaakt door afscheiding van het Goddelijke. En “Afscheiding van het
Goddelijke” ligt nu als een deken over de aarde. We zeggen jullie”, zegden de Grootmoeders, “dat
alle ziektes van lichaam en geest hieruit ontstaan, en van niets anders. Alleen uit dit valse gevoel
van afscheiding.
“We zijn gekomen om deze mantel die de Aarde bedekt op te tillen. We zullen dit doen door het
Net van Licht en we doen het door hen die onze boodschap horen en verder gaan deze boodschap
te leven en zo een kracht van licht worden op de Aarde. We zien jullie, en we zien dat waar jullie
ook staan jullie licht verspreiden en elkaar bemoedigen. En terwijl jullie dit licht vasthouden
versterken jullie het Net van Licht dat de Aarde vasthoudt.
“We begrijpen je gevoel van eenzaamheid,” zegden ze terwijl ze me aankeken. “Je verlangt naar
kameraden in licht,” zegden ze, “ We willen dat jullie weten hoezeer we jullie appreciëren en
resoneren met ieder van jullie die ons of gelijk welke vorm van het goddelijke roept, het Licht
vasthoudt voor haar/hem zelf en voor de planeet.
“Zet je nu bij ons,” zegden ze. “Zet je samen met ons in de cirkel zodat we samen het licht
uitzenden. Ervaar het terwijl we het doen, licht gaat in elke richting uit de voorkant van je borst,
uit de achterkant, en tegelijkertijd gaat het ook naar binnen, dringt diep in elke vezel, zenuweinde
en cellen van je lichaam. Het geeft alles kracht. Ervaar deze kracht,” zegden ze. “Je bent een
echte gloeilamp en je wattage groeit met het moment.
“Verwijt het jezelf niet als anderen niet met gelijke wattage reageren. Hun onvermogen is niet
veroorzaakt door een defect in jou. Dat is weer die gedachtevorm van afscheiding van de Bron
aan het werk. Maar deze oude gedachte wordt nu gevuld met licht en verdreven door het licht dat
je vasthoudt en uitvergroot.
“Denk eraan dat je ons veelvuldig aanroept en met ons in de cirkel zit. Jullie zijn niet lager dan
wij. Jullie zijn niet kleiner of minder dan wij. Jullie zijn één met ons,” zegden ze terwijl ze me fel
aankeken. “Zet je bij ons in de cirkel. Neem je plaats in en laat dan het licht stromen. Jullie zijn
Goddelijke wezens,” zegden ze. “ Geniet hiervan. Geniet van je geboorterecht. Houdt het licht.
Laat je dragen door het licht en laat je dragen door ons. Wij houden jullie vast. We houden jullie
nu vast,” zegden ze.

