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Roep de Voorouders op
‘Deze tijd vraagt om stevig geworteld te zijn in de aarde’, zeiden de Grootmoeders, ‘van
een hechte verbinding met elkaar. En als wij dit zeggen, bedoelen we dit in ieder opzicht.
Wij vragen jou om Nu-Hier-te-Zijn, misschien meer dan je ooit bent geweest. Om werkelijk
aanwezig te zijn met ons, met elkaar, en je te openen voor de aanwezigheid van de
Voorouders. De Voorouders maken nu deel uit van deze ‘verbinding’. Er is veel werk te
doen op aarde en we moeten dit doen in teamverband.
Het idee van het werken met de Voorouders is vreemd voor velen van jullie. Julie
begrijpen niet wat het betekent. Dit komt omdat jullie eeuwenlang afgesneden zijn
geweest van de steun van jullie Voorouders. De tijd van deze breuk is voorbij. De 'mythe
van de tijd' (de lineaire tijd) loopt nu ten einde, en omdat ieder lid van de menselijke
familie richting het uiteindelijke doel van Eenheid gaat, zul je ontdekken dat je eenvoudig
kunt navigeren voorbij de grenzen van verleden, heden en toekomst. Want dit zijn slechts
mentale concepten en ze hebben geen eigenlijke plaats in de werkelijkheid. Als we samen
werken, zullen jullie beginnen met leven in het Nu-moment.
Omdat er in essentie geen tijd bestaat, zal het je gemakkelijk afgaan om te werken met de
Voorouders, de Voorouders van jouw familielijn, de Voorouders van het land waarin je
geboren bent, de stad en het land waarin je nu woont, en met de voorouderlijke geesten
van alle plaatsen op aarde.
De geschiedenis van de wereld verhaalt over talloze oorlogen, invasies, hongersnoden,
wreedheden, verlies en pijn, en na verloop van tijd heeft deze opgebouwde pijn zich
vastgezet in de volkeren, plaatsen en rassen op aarde. Deze pijn is klaar om nu losgelaten te
worden en veel ervan zal ook losgelaten worden door liefdevol met de Voorouders te
werken. De tijd is gekomen om dit alles in de zegen van het Net van Licht op te nemen en
een deken van vergeving over de aarde te werpen.
"Telkens als jullie samenkomen om elkaar lief te hebben, te mediteren, te bidden en de
aanwezigheid van liefde op aarde versterken, doe dan een beroep op ons of enige andere
vorm van het Goddelijke. Roep vervolgens de Voorouders op. Denk simpelweg aan hen en
nodig het Hoger Bewustzijn van elk van hen uit, en vraag hen om te delen in de band van
liefde en steun die door het Net van Licht gecreëerd wordt. Iedereen werkt op dezelfde
manier met het Net van Licht. Je hoeft maar aan het Net te denken en je maakt die
verbinding met dat stralende web van ondersteuning. Dit geldt zowel voor de Voorouders
als voor jezelf.
"Zodra de voorouderlijke geesten zich verbinden met het Net, zullen ze haar liefdevolle
steun voelen en op dat moment zullen zij in staat zijn om het Net te helpen bij het

vasthouden en verheffen van de aarde. Dit zal hen in de gelegenheid stellen om deel te
nemen in het vasthouden en zegenen van deze planeet.
"Omdat de Voorouders in verbinding komen met het Net van Licht, zal de pijn van hun vele
levens vervagen. Uiteindelijk zal deze verdwijnen. Het verleden zal dan echt voorbij zijn,"
zeiden de Grootmoeders hardop lachend. "Het Voorouderwerk met het Net van Licht zal
hen zegenen en het zal alle betreffende levens zegenen. Het zal hun kinderen, hun
kleinkinderen, hun buren en bekenden van vervlogen tijden zegenen. Zij zullen gezegend
worden en hun nakomelingen zullen gezegend worden. Allen die na hen volgen, allen die
ooit na hen geboren worden zullen worden gezegend. Sta hier even bij stil", zeiden de
Grootmoeders.
"Grootmoeders" zei ik starend, "dit is verbazingwekkend. De voorouderlijke zegen beweegt
zich voorwaarts en achterwaarts in de tijd. Ze beweegt zich voorwaarts in de toekomst en
achterwaarts in het verleden. Dit betekent dat alles wat mijn grootouders aan mijn ouders
doorgegeven hebben, en wat mijn ouders aan mij doorgegeven hebben, gezuiverd zal
worden. Ogenblikkelijk", zei ik, de enorme omvang van dit werk overziend. "Geen zondes
van de vaders meer op de schouders van de zonen”, zei ik, mijn ogen wijd openend. "Geen
langer meedragen van familiekarma."
"Ja," ze knikten. "We hebben het hier over ware kracht." Toen glimlachten ze, schudden
langzaam hun hoofd en zeiden: "Tijd bestaat niet. Nu is Al-tijd!" riepen ze, "en wanneer je
ook maar dit Nu-Moment binnengaat, en de Voorouders inbrengt, zullen allen worden
aangeraakt. Allen zullen deze aanraking van liefde-NU ontvangen!"
"De kracht van deze zegen zal zich uitstorten over de aarde. Als je met de Voorouders
werkt zal elk soort van zwaarte opgetild worden," zeiden ze. "Oude vijandschappen zullen
bezwijken onder het lichte gewicht van vergeving. Haat tussen volksstammen zal verzacht
worden. Racisme, seksisme, en vooroordelen zullen niet langer een plaats hebben. De
term 'vreemdeling," zeiden ze, "zal komen te vervallen." Ik snikte terwijl ik luisterde en
toen begon ik te lachen. "Grootmoeders," zei ik, "hoe indrukwekkend zijn jullie. Hoe enorm
overweldigend zijn jullie."
"Ja," zeiden ze, alsof ze het met me eens waren, "en jij bent geweldig. Dat, wat wij je
vragen om te doen, is prachtig werk en allen zullen onder de indruk zijn door het wonder
ervan," ze knikten met een glimlach. "Wat wij van jou vragen is eigenlijk simpel, maar
omdat de mensheid al zo lang gelooft in de mythe van de tijd, zijn er slechts enkelen
opgestaan om dit helende werk met de Voorouders te doen." Ze schudden het hoofd. "Je
hebt gelijk," zeiden ze. "Dit IS prachtig werk." En met een glimlach, zeiden ze, "Ga het
doen!"

**** Sharon's opmerking: Omdat persoonlijkheden, zowel de Voorouders als wijzelf tot op
zekere hoogte beperkt zijn, herinneren de Grootmoeders ons er aan alleen te werken met
hun Hoger Bewustzijn (Hogere Zelf).
MV/HV

Ook uit dezelfde Nieuwsbrief van Sharon, juni 2011
´Geestelijke aspecten in de genen’
Sharon: Via e-mail ontvingen wij een artikel van het BBC programma ‘Horizon’, waarvan we rechtop gingen
zitten en vol aandacht waren. De Grootmoeders hadden ons verteld dat het tijd is om te gaan werken met de
Voorouders, en nadat we dit e-mailartikel gelezen hadden, begrepen we waarom de Grootmoeders dit zeiden.
Hierbij enkele citaten uit het artikel:

"De wetenschap van de biologie staat op de rand van een verschuiving wat betreft het begrijpen van de
erfelijkheid. De ontdekking van de epigenetica (de verborgen invloeden op de genen) kan elk aspect van onze
levens beïnvloeden.
Centraal in dit nieuwe onderzoeksterrein staat een eenvoudige maar controversiële gedachte, namelijk dat de
genen een 'geheugen' hebben. Dat de levens van je grootouders, - de lucht die ze inademden, - het voedsel
dat ze aten en - zelfs de dingen die ze zagen, tientallen jaren later direct invloed op je kunnen hebben, ondanks
dat je deze dingen nooit zelf hebt meegemaakt. En dat wat jij in je leven doet op zijn beurt weer invloed kan
hebben op jouw kleinkinderen.
Epigenetica voegt een hele nieuwe laag toe aan genen voorbij het DNA. Het suggereert een
besturingssysteem van 'schakelaars' die genen aan of uitzetten, en stelt dat dingen die mensen ervaren, zoals
voeding en stress deze ‘schakelaars’ kunnen beïnvloeden en erfelijke effecten bij mensen veroorzaken.
In een afgelegen stad in het noorden van Zweden is bewijs voor deze radicale theorie.De registraties van
geboortes, van dood en van uitgebreide oogsten in de gemeente Överkalix bevatten een geheim dat het
traditionele wetenschappelijke denken in verwarring heeft gebracht. Marcus Pembrey, een hoogleraar
klinische genetica aan het ‘Institute of Child Health’ in Londen, heeft in samenwerking met de Zweedse
onderzoeker Lars Olov Bygren, in deze registers het bewijs gevonden van een milieu-uitwerking die wordt
doorgegeven van generatie op generatie. Zij hebben aangetoond dat een hongersnood op kritieke momenten
in het leven van de grootouders de levensverwachting van de kleinkinderen kan beïnvloeden. Dit is het eerste
bewijs dat een milieu-uitwerking kan worden geërfd door mensen.
Professor Wolf Reik, van het ‘Babraham Institute’ in Cambridge, is jarenlang bezig geweest met het bestuderen
van deze verborgen ‘geestenwereld’. Hij heeft ontdekt dat het manipuleren van muizenembryo’s al genoeg is
om 'schakelaars' uit te zetten die genen aan of uit zetten. Reik's onderzoek ging verder, waaruit bleek dat deze
schakelaars zelf overerfd kunnen worden. Dit betekent dat een 'geheugen' van een gebeurtenis kan worden
doorgegeven van generatie op generatie. Een eenvoudige milieu-uitwerking kan genen dus ´aan of uit zetten´
en deze verandering kan worden geërfd. "

Zie voor het hele artikel http://www.bbc.co.uk/sn/tvradio/programmes/horizon/ghostgenes.shtml

