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Oude Wereld en Nieuwe Wereld
Toen ik twee weken geleden in Belgie was, vertelden de Grootmoeders me dat ik met de vrouwen van Amerika moest praten over
leiderschap. Ik begreep niet wat ze hiermee wilden zeggen, dus toen ik terug thuis was vroeg ik hen om dit te verduidelijken. Dit is
wat ze zeiden:
“Zowel Amerika als alles waarnaar verwezen wordt als de "Nieuwe Wereld" is redelijk vrij van historische
conditionering" zeiden ze. “Op plaatsen waar je voor langere periodes in de tijd oorlogen, invasies, veroveringen,
en grote mensenpopulaties vind, zul je ook laag op laag van psychische conditionering vinden. Deze
conditionering brengt alles in de war en zij die op zulke plaatsen wonen, moeten leven met de vibraties van alles
wat zich daar heeft afgespeeld. Dagelijks hiermee moeten omgaan kan moeilijk zijn," zeiden ze met een betekenisvolle
blik.
“De gebieden waar we het over hebben omvatten veel van wat de "Oude Wereld" wordt genoemd - Europa, het
merendeel van Azie, en een paar andere plaatsen. Het gebied dat de "Nieuwe Wereld" omvat is in vergelijking
hiermee minder belast door deze lagen van conditionering dan de oude, en wanneer je heen en weer reist tussen
de oude wereld en de nieuwe, kun je het verschil voelen."
“Voordat Europese nederzettingen naar de nieuwe wereld kwamen, werden deze landen bewoond door mensen
met een sterke verbinding met en een sterk begrip van de aarde, mensen die in redelijke harmonie leefden met
de natuur en met elkaar. Hun wereld was geen paradijs, maar ook niet gemarkeerd door de overdaad van yang
energie die de oude wereld begon te verteren. Degene onder jullie wiens voorouders zich kwamen settelen in
deze nieuwe gebieden beseffen niet wat voor zegening jullie is nagelaten door deze oorspronkelijke bewoners.
Dankzij hen is het makkelijker voor jullie om je te verbinden met Moeder Aarde zelf, makkelijker om de
Geesteswereld te betreden. Spijtig genoeg hebben maar weinigen van jullie gebruik gemaakt van dit geschenk."
“Terwijl de Yin en Yang energie nu aan het verschuiven zijn, roepen we jullie op tot posities van leiderschap,”
zeiden de Grootmoeders. “En we vragen dat jullie leiden, niet noodzakelijk door jullie woorden of daden, maar door
jullie voorbeeld. Sta rechtop, leef elk moment in Schoonheid/Kracht, in Kracht/Schoonheid. Gedurende de
laatste paar jaar hebben we jullie vele lessen gegeven over hoe op deze manier te leven, en zolang jullie bereid
zijn datgene te leren wat wij jullie komen bijbrengen, zullen we jullie meer geven."
“Er is werk aan de winkel voor jullie nu. Vele van jullie die in de zogenaamde oude wereld leven houden het licht
stabiel, zo stabiel dat het is begonnen de zware lagen van conditionering, die de aarde daar belasten, binnen te
dringen. Terwijl jullie consequent werken met het Net van Licht, beginnen de lichtpunten die jullie doen
ontstaan, en ook effectief zelf worden, helderder en helderder te schijnen. Op dit ogenblik breken deze
lichtpunten door de harde korsten die gevormd waren door vroegere oorlogen, invasies, en woeste, afvallige
yang energie. Een paar weken geleden, in Holland en Belgie, hebben we met jullie gewerkt om de gewijde
verbinding met het land daar opnieuw op te eisen. Deze herverbinding is misschien wel het meest belangrijke
werk dat gedaan moet worden in de oude wereld."
"Degene onder jullie in de nieuwe wereld hebben andere taken in het vooruitzicht. Jullie hoeven niet door zware
conditionering te breken om je te kunnen verbinden met de aarde. Jullie hebben reeds verbinding met de aarde,
maar je moet deze verbinding gebruiken! Vele mensen in de nieuwe wereld, en vooral in de Verenigde Staten,
zijn gesust in een gedrogeerde staat door een mist van materialisme. Deze mist heeft jullie voor lange tijd
verdoofd en afgeleid, en nu hebben jullie zolang in deze staat geleefd dat jullie vergeten zijn wie jullie zijn. Jullie
zijn half-in-slaap, dromend, altijd dromend van meer. Meer en meer, ik wil...ik heb nodig...Geef me meer... “We
verwittigen jullie, zeiden ze, "Deze mist waarin jullie ondergedompeld zijn is gevaarlijk! Jullie moeten wakker
worden! Als jullie doorgaan in deze staat van deze slaap en de 'God van Meer' blijven nastreven, zullen jullie de
reden waarom je geboren bent missen."
“Er wordt aan degene onder jullie die in de nieuwe wereld leven, maar die aan het ontwaken zijn, de kans
gegeven om een krachtig voorbeeld te zijn voor anderen door te leven in Schoonheid/Kracht. Dit is het soort
leiderschap waar we het over hebben," zeiden de Grootmoeders. "Jullie kunnen waarachtig een lichtbaken
worden, stralend naar anderen en begeleiding biedend aan allen die het licht zoeken. Dit is het werk dat we jullie
nu vragen te doen en we vragen jullie dit te doen omdat je het KAN doen. Sta nu rechtop, voel je verbinding met
het Net van Licht, en begin de Kracht/Schoonheid te uiten die je werkelijk bent. Toegegeven, het is een eenvoudig
iets wat we van je vragen, maar je moet bereid zijn om te ontwaken als je dit wilt doen."
“Als, terwijl je deze woorden leest, datgene wat we zeggen tot je doordringt," zeiden ze, "roep ons, of een andere
Goddelijke vorm waar je van houd, aan. Kom dan samen en lees en deel onze boodschappen, of andere goede
boodschappen die jullie helpen alert te blijven. Gebruik deze werkwijze als een discipline -- om wakker te blijven.
Gebruik het om jullie aandacht te houden bij jullie communie met het Goddelijke."
“We beloven dat we jullie nooit zullen teleurstellen," zeiden de Grootmoeders. "We wachten op jullie oproep."
“Het is tijd.”

