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Boodschap van de Grootmoeders: "Werk met het Water en met de Lucht"
Na de Oproep tot Kracht in Ierland zijn we op vakantie gegaan in het zuiden van Italië. De energie
was daar zeer verschillend van datgene wat we in Ierland ervaren hadden. Na de lichtinfusie in Cork
ervoer ik Italië als dicht en gesloten. Dit maakte dat ik me ongemakkelijk voelde ... Nu, meer dan ooit,
was ik me bewust van de alomtegenwoordige aanwezigheid van het Net van Licht, maar terwijl we
ten zuiden van Rome reisden, voelde er iets niet goed. "Grootmoeders", riep ik. "Help!"
De Grootmoeders verschenen onmiddellijk."De vreugde die je ervoer terwijl je met de geesten
werkte in Ierland, is niet aanwezig in dit deel van de wereld," zeiden ze. "Niet nu. De heilige plaatsen
hier en op vele plaatsen in de wereld," zeiden ze, al wijzend naar Zuid-Europa en het Midden Oosten
"zijn afgedekt."
Hun woorden waren schokkend, maar ik kon de waarheid erin voelen. Ik merkte dat het steeds
moeilijker werd om met het Net van Licht te werken. Toen we de volgende dag naar een oude
Moeder-vereringsplaats reden merkte ik op hoe beklemd deze was. Kracht scheen zich onmogelijk
buiten de grenzen van de plaats te kunnen begeven. En terwijl ik de geesten van die plaats opriep
voelde ik verdriet en verlangen i.p.v. vreugde en verheffing. "Vreemd," mompelde ik, "het werk is
hier niet moeiteloos. Wat kan er daaraan gedaan worden, Grootmoeders?" vroeg ik, mijn lichaam
voelde nu het onderliggend verdriet van deze plaats.
"De aarde is heilig," antwoordden de Grootmoeders. "De energie van de aarde is bedoeld om te
stromen ter ondersteuning van het leven. Dieren, mensen, planten en mineralen worden
samengehouden in een heilige verbintenis. Jullie voorlopers wisten dit en leefden in harmonie met
de aarde en met elkaar.
"De tijd is gekomen om deze heilige verbintenis opnieuw te vormen. Lang geleden nam angst plaats
achter het stuur van de mensheid." Ze lachten grimmig bij deze gedachte. "Toen dat gebeurde, uit
onwetendheid, begonnen de 'krachten die zijn' de heilige plaatsen op aarde te dempen en
verstikken. Ze waren bang en in hun angst wilden ze kracht grijpen voor zichzelf. Ze geloofden dat ze
veilig zouden zijn als ze de controle hadden over het leven, de middelen (bronnen), alles en iedereen.
En ze zouden die controle niet hebben als iemand toegang had tot de goddelijke verbintenis.
"Op bepaalde plaatsen op aarde vind je deze afgedekte krachtplaatsen," legden ze uit. "In sommige
gevallen zijn ze 'hard-afgedekt' om het haast onmogelijk te maken toegang te krijgen tot hun
levensgevende kracht. Maar wanhoop niet," zeiden ze, hun hoofd schuddend. "De tijd is gekomen
voor deze plaatsen om te ontwaken, en ontwaken zullen ze.
"Je bent getuige geweest van het tot leven komen van gelijkaardige plaatsen in Ierland--hun
Schoonheid/Kracht stortend in het Net van Licht dat de aarde omvat. Roep deze Ierse plaatsen op
om je te helpen. Dat zullen ze doen. We vragen jullie om het Net van Licht te blijven uitwerpen en
zijn aanwezigheid overal te versterken. Blijf het stabiel houden. Als je echter weinig reactie op het
Net vind, terwijl je op bepaalde plaatsen werkt, weet dan dat er daar een afdekking van kracht is
gebeurd. In zulke plaatsen kun je anders te werk gaan," zeiden ze, en lachten wetend. "Werk binnen
het water en de lucht.

"Het aarde-element is gebondener dan dat van water of lucht. Het wordt daardoor meer beïnvloed
door pogingen om zijn energiestroom te verhinderen. Lucht en water kunnen, door hun structuur,
niet op dezelfde manier gecontroleerd worden. Zij kunnen niet afgedekt worden," ze lachten en
schudden hun hoofden. "Denk daarom aan het vergroten van de aanwezigheid van het Net van Licht,
binnen de lucht en het water die deze oude krachtbronnen aanraken.
"Werk binnen de zeeën, rivieren en meren van de planeet", zeiden ze. "Werk met regen, mist, nevel
en sneeuw. Werk met de winden die over het land waaien. Doe een beroep op de aanwezigheid van
het Net van Licht in het water en de lucht om deze afgesneden plaatsen te zegenen en te verzachten.
Het Net van Licht zal alle verharde plekken op aarde afslijten.
De kracht van jullie gerichte gedachten is veel groten dan jullie beseffen. We beloven jullie dat, als
jullie deze methode gebruiken, jullie de heiligheid van de aarde beetje bij beetje zullen herwinnen.
Enkel de mensheid kan dit werk doen en we danken jullie om nu voorwaarts te stappen om dit werk
te doen. We zegenen jullie."

