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Boodschap van de Grote Raad van de Grootmoeders aan
hen die nu van dienst willen zijn:
grandmothersspeak.com
--"Een Net van Licht Omvat nu de Aarde"

"We roepen jullie op tot dienst. Doorheen de kosmos, in je bloedbaan en ieder deeltje van
leven op aarde is een groot net, web, of raster van licht. We hebben vroeger al gesproken
van het Net van Licht en hebben jullie gezegd dat het de aarde stabiel zal houden gedurende
de tijden van verandering die voor ons liggen. We roepen jullie nu op omdat er meer
mensen nodig zijn om deze constructie te activeren. De conditionering van jullie cultuur
heeft jullie niet geleerd hoe je, op de manier die nu nodig is, moet werken, we zullen dit dus
uitleggen.
"Het Net van Licht omvat alles. Of je je er nu van bewust bent of niet, iedereen maakt deel
uit van dit Net. Allen. Vormen van het Goddelijke die doorheen de eeuwen zijn aanbeden,
bezielen het, terwijl het licht in het Net de adem in je lichaam bezield.
"Omdat het alles verbindt, activeer je zijn kracht wanneer je focust op het Net van Licht,
steun versturend naar alle leven. En omdat zo velen vandaag de dag in angst leven, zich
afgesloten voelen van de Bron, moet het Net van Licht worden geactiveerd. De meesten
onder jullie hebben, op een gegeven ogenblik in jullie leven een gevoel van afzondering
ervaren, jullie weten dus hoe ongelukkig dat voelt. Zulk lijden is echter onnodig aangezien
de gedachte dat je alleen staat in een vijandige wereld een grote leugen is. Ieder van jullie
maakt deel uit van de elementaire stof van zijn, deel van het stralende Net van Licht.
"Wanneer je je uiteindelijk opent voor de werkelijkheid van het Net van Licht, zal iedere
ademteug resoneren met licht. Je zult de juistheid van je bestaan kennen. Verder zal alle
leven op aarde beginnen te ontwaken als jij ontwaakt voor je verbinding met de Bron,
aangezien het Net van Licht niet enkel jou, maar alle leven omvat.
"Er is GEEN inspanning betrokken bij het werken met het Net van Licht. Je kan deze
verbinding niet maken met je ego, je persoonlijkheid, of door eender welke vorm van
inspanning. 'Werken' met het Net is moeiteloos. En omdat het activeren van het Net van
Licht zo belangrijk is, zullen we jullie leren hoe je deze verbinding kunt maken.
"Je kunt beginnen met de denken aan, of je je verbinding voor te stellen met, ons (de Grote
Raad van de Grootmoeders), met Allah, Jezus, Buddha, of met eender welke vorm van Liefde
waartoe je je aangetrokken voelt. Deze vorm van Goddelijkheid zal onmiddellijk je hart
raken en je verbinden met het Net van Licht. Of je kunt rechtstreeks naar het Net gaan door
hieraan te denken als een groot visnet dat de aarde bedekt.
"Neem de tijd om deze verbinding te maken, en observeer je reactie. Merk op hoe je je
voelt. Zie je dan neer met je lichaam geopend, je handpalmen tot kommen gevormd en
vraag om te ontvangen van de Bron. Dit zal makkelijk zijn om te doen, aangezien deze
houding uitnodigt tot ontvangst.
"Adem de goedheid in die in je komt vanuit het Net van Licht en terwijl je dit doet zul je
automatisch datgene uitademen dat je tegenhoudt om deze te ontvangen. Deze goedheid is
je geboorterecht en de lichamelijke houding die je hebt aangenomen zal je aanmoedigen om
dit te absorberen. Je lichaam zal je niet alleen leren hoe te ontvangen, het zal
ook registreren wat er binnen in je plaatsvindt terwijl je je opent voor het Net. Terwijl je

ontvangt van het Net van Licht zul je je meer en meer één voelen met de Bron en terwijl dit
gebeurd zal de stress eenvoudigweg verdwijnen.
"Nadat je een tijdje zo hebt gezeten, vraag aan het Goddelijke om je de kwaliteiten te geven
die je persoonlijk nodig hebt. Als je moed nodig hebt, vraag hier dan om en kijk hoe de
angst wegsmelt terwijl moed je opvult. Neem de tijd om moed in te ademen/angst uit te
ademen totdat je voelt dat de overdracht van energie voltooid is. Ga dan naar de volgende
kwaliteit die je wilt. Als je kracht wilt, vraag hier dan om en zwakte zal wegwaaien. Als je
vrede wilt, laat jezelf vrede absorberen en merk op hoe je zorgen vervagen. Je werkt met de
Bron van al dat is, vraag dus om datgene wat je wilt. En blijf in de omarming van het Net
van Licht wanneer je hiermee klaar bent. Let op hoe je je voelt. Ontspannen? Warm? Koud?
Je kunt het Net ervaren als een glinsterende hangmat of bed waarin je kunt uitrusten en
licht absorberen.
"Omdat je deel uitmaakt van het geheel is je verbinding met het Net van Licht
fundamenteel. Het Net van Licht is onder, rond, boven, en in je. Het is de straling van je hart
die het Net van Licht kracht geeft en de straling van het Net van Licht dat jou hart kracht
geeft.
"Telkens als je denkt aan je eenheid met het Net van Licht te versterken, versterk je
eveneens zijn eenheid met al wat leeft. En omdat mensen, dieren, planten en mineralen
verbonden zijn met het Net, gebeurd dit automatisch. Het Grote Omvatten van het Net wiegt
jou en wiegt alles.
"Omdat het 'werk' van het versterken van het Net van Licht zo belangrijk is, vragen we jullie
om dit nu te beginnen doen. We weten dat we jullie vandaag veel om te bevatten hebben
gegeven, maar dit is slechts het begin. We zullen jullie binnenkort meer informatie geven.
Maar voor nu is het voldoende om te rusten in het Net en je hierdoor te laten omvatten en te
letten op de reactie van je lichaam, terwijl licht en liefde door je heen stromen.
"Terwijl je je meer opent voor de liefde in het Net van Licht, vraag dat alle leven zich ook
opent en dit ontvangt. Intentie ligt aan alles ten grondslag. Hierdoor kunnen anderen,
wanneer je ook maar denkt aan je eenmaking met de Grote Liefde/het Grote Net, door deze
intentie, hetzelfde doen als jij. Doe het!
"Door het Net van Licht op te roepen zegen je jezelf en zegen je alle wezens.
"Wij, de Grote Raad van de Grootmoeders, zijn gekomen om jullie op te roepen voor dit
werk. Grootheid is nu op de been en we nodigen jullie uit om deel te nemen aan het
ontwaken van deze Grootheid."
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