Grootmoeders Boodschap oktober 2009: In brand met de Grootmoeders.
Toen ik terugkeerde van de Grootmoeders workshop in New England vroeg ik wat er
nu eigenlijk concreet gebeurt in deze workshops en bijeenkomsten. “Er komen
prachtige tijden aan in Sedona, Europa en andere plaatsen, Grootmoeders, Prachtige
tijden”, herhaalde ik, “maar wat gebeurt er nu eigenlijk echt wanneer we samen zijn?
Waarom zijn deze bijeenkomsten nu zo belangrijk?”
“Je bekijkt „belangrijk‟ op een andere manier dan wij dat doen,”
antwoordden de Grootmoeders met een alwetende glimlach. “We bouwen de
funderingen voor de tijden die komen, en we gebruiken het werk dat jij
met ons doet, de bijeenkomsten van de Grootmoeders, om die fundering te
bouwen. Velen van jullie maken deel uit van dit werk en dit weten en
voelen brengt jullie grote vreugde. Je voelt de voorwaartse stootkracht
die uit deze bijeenkomsten opstijgt, je ervaart de opening van je hart, het
opvullen van goedheid in je leven, en het zusterschap/broederschap/
familiegevoel dat er is wanneer jullie samenkomen. Deze zijn echter
alleen een deel van wat er gebeurt tijdens de bijeenkomsten.
“Alles wat we hier opgenoemd hebben gebeurt slechts op wat we zien als
het „oppervlakkige niveau‟. Deze oppervlakkige veranderingen gebeuren
in je individuele leven. Wat jullie niet zien,” zegden ze, “is wat er
daarachter gebeurt, in de aarde zelf.
“Elke plaats waar jullie samen komen wordt een heilige grond tank waar
de Yin energie de planeet kan doordringen. Vooral de plaatsen in Europa
hebben dit nodig. New England had dit werk nodig en Sedona heeft dit
ook nodig, weliswaar op een andere manier. Velen nemen van de grote
krachtbron in Sedona en gebruiken dit uitsluitend voor zichzelf. We
zeggen niet dat dit fout is, want er is daar veel kracht. Maar tijdens de
workshop Herstel de tranen in het Net van Licht in Sedona in oktober
zullen we werken MET de krachtbron daar, om jullie en de bron weer te
vullen zodat deze weer een bron kan zijn voor duizenden en duizenden die
nog komen zullen.
“Het werk dat jullie in Europa zullen doen gaan we deze keer niet
onthullen, maar we kunnen jullie wel zeggen dat het groter is dan jullie je
kunnen inbeelden. Je was verrast door het vermogen en de focus van het
werk dat we in New England deden. De diepe heling die plaatsvond in de
vroegere wonde in deze streek verraste je. We zeggen je dat wat in
Europa zal gebeuren nog meer verbluffend en verassend zal zijn.
“Deze Bijeenkomsten van de Grootmoeders, de workshops die je aanbiedt,
komen er niet toevallig. Jij weet dit, Sharon, maar je moet eraan
herinnerd worden want dikwijls voel je een te grote verantwoordelijkheid
voor alles. Dit is ons werk,” zegden de Grootmoeders, me aankijkend van opzij.
“Wij zetten dit op. En we vinden het heerlijk je zo te verrassen zoals we in
Providence deden,” lachten ze en toen vlug weer ernstig, “om je eraan te

herinneren dat wij altijd, altijd aan het wiel staan.” “Ja, Grootmoeders,” zei
ik terwijl ik ze hoofdschuddend bleef aanstaren.
“Er zijn vele dappere zusters en broeders in Europa die naar voor zullen
treden om deel uit te maken van het werk daar. Het is tijd om daar recht
te zetten wat daar verkeerd is. Veel werd daar verdraaid en misbruikt,
waarheid werd dikwijls opgeofferd voor bepaalde belangen, vooral in wat
jij beschrijft als de oude landen van de wereld. We zullen deze toestanden
recht trekken,” zegden de Grootmoeders.
“Roep al degenen op die deel willen uitmaken van het werk om het Net
van Licht te herstellen, om dit net te verstevigen dat de aarde zal samen
houden gedurende deze tijden van radicale veranderingen. Werk
individueel met ons, en voor degenen die kunnen, kom samen in harmonie.
De grote veranderingen die zo lang werden voorspeld staan te gebeuren, “
zegden ze, “ en het is een grote zegen voor jullie om deel uit te maken van
dit heilige werk. Dat heb je ervaren,” zegden ze tegen me, “ eerst in de
Herstel het Net van Licht workshop in Laguna Beach en toen weer in
Providence. We verzekeren je dat je dit nog veel, veel meer zal ervaren.
“Ons werk is in versnelling op dit moment, zegden de Grootmoeders. “ Zoals
je het correct verwoordde, we staan nu doelbewust in brand en dat zullen
jullie ook,” zegden ze lachend. “Geniet ervan.”

