Neem je vreugdevolle plaats in
Boodschap van de Raad van Grootmoeders November 2011
Deze boodschap van de Grote Raad van Grootmoeders is bedoeld als antwoord op de vraag van
mensen hoe zij met het Net van Licht kunnen werken. Zij willen zich verbinden met de anderen in het
Net en deel uit maken van het werken aan het versterken van het Net van Licht dat de Aarde stabiel
houdt in deze onstabiele tijden.
"Dit zijn de tijden van verandering waarover wij al jaren spreken. Zij zijn nu gekomen, en jullie
hebben er een rol in te spelen. Mis deze kans niet,” zeiden de Grootmoeders.
"Jullie zusters en broeders over de hele Aarde staan jullie bij. Zij houden het stralende Net van
Licht vast en door de liefde in hun harten versterken zij haar kracht en bereik. Sluit je bij hen aan.
Begin met aan het Net van Licht te denken als zijnde een groot visnet. Stap daarna naar voren en
neem je eigen plaats erop in. Het Net van Licht reikt over de Aarde, eronder en er doorheen. Het
bedekt en doordringt alle wateren, waterwezens, landmassa’s en alle wezens. Dus als je in deze
tijd dienstbaar wilt zijn, dan kun je geen groter werk doen dan dit.”
“Het Net van Licht behoudt de Aarde. Het zal de wereld in evenwicht houden, terwijl de energieën
op Aarde verschuiven en de oude, niet langer bruikbare, energieën afbreken. Ergens waar twee
van haar draden bij elkaar komen is een plek die voor jou goed voelt. Ga daar zitten en laat het Net
van Licht je omvatten. Daar kun je werkelijk tot rust komen. Ontspan je in het Net, en terwijl je dat
doet kun je gewaar worden dat het licht in je eigen hart haar licht geeft aan het Net van Licht. In
tegenstelling tot wat je misschien is verteld, is je hart zuiver, het is licht. Het Net van Licht krijgt
haar licht door het juweel van het hart. Laat het licht nu vanuit je hart in het Net van Licht
stromen.”
“En dan gebeurt het wonderlijke,” zeiden de Grootmoeders. “Op het moment dat je ervoor kiest
om dienstbaar te zijn, door er aan te denken om licht vanuit je hart naar het Net van Licht te
sturen, vloeit er een krachtige straal licht vanuit het Net jouw hart binnen. Het moment van geven
en het moment van ontvangen zijn hetzelfde moment! Elke keer als je er aan denkt, het uitzendt,
en het Net van Licht versterkt, ontvang JIJ meer. Dit is hoe het Goddelijke werkt. Er is geen enkel
tekort in het Goddelijk plan, alles is uitbreiding, volheid en vervulling.”
“Terwijl je in gedachten het Net van Licht vasthoudt, ervaar dan dat het zich overal uitstrekt, en in
het bijzonder reikt naar die plaatsen en situaties op Aarde waar er geleden wordt. Versterk de
kracht van het Net van Licht, eenvoudig door er aan te denken en door het vast te houden. Houd
vast, houd het vast, omvat. Denk aan het uitwerpen van het Net naar hen die een verbinding met
het Goddelijke nodig hebben. Zend het uit naar de gehele menselijke familie, naar alle mensen,
overal. Werp het uit naar de leiders van deze wereld, en vraag hen zich hun plaats in het stralende
Net te herinneren. Werp het uit naar iedereen die het Goddelijke zoekt. Wij beloven dat het Net
van Licht iedereen zal brengen naar haar/zijn perfecte pad naar het Goddelijke, naar het pad dat
het beste bij haar of hem past.”
“Werp het Net naar het dierenrijk, vragend of elk dier mag ontvangen wat hij het meest nodig
heeft. Zend het naar het plantenrijk, werp het naar het mineralenrijk, en werp het naar alles wat
leeft. Vraag of iedereen in alle werelden gelukkig mag zijn, …en natuurlijk hoor jij daar ook bij!”
Neem nu je plaats in op het Net van Licht. Stel het niet uit. Je zult de Aarde zegenen, en terwijl je
dat doet zul je met schittering gevuld worden. Stel het niet uit. De tijd is nu. Neem je vreugdevolle
plaats in.”

