KUNNEN JULLIE GENOEGEN NEMEN MET GELUKKIG ZIJN?
Bericht van de Raad van Grootmoeders Januari 2012
Al een tijdje ontving ik mails waarin voor van alles werd gewaarschuwd en allerlei voorspelling werden
gedaan. Ik kreeg er zoveel binnen dat ik ze eigenlijk helemaal zat was. Ik wilde niet nog meer
voorspellingen, maar besloot dat een beetje praktisch advies geen kwaad zou kunnen. Dus ging ik naar de
Grootmoeders. “Grootmoeders, we kunnen wel iets bruikbaars en verheffends gebruiken. Het nieuwe jaar
is begonnen en mensen zijn erg op hun hoede voor wat er in het jaar 2012 allemaal zou kunnen gebeuren.
Als U een helpende boodschap voor ons heeft wilt U dit dan alstublieft geven, zodat ik het rond kan
sturen?”
De Grootmoeders zeiden in eerste instantie niets. In plaats van een antwoord lieten Zij mij het boeket zien
dat ik eerder op die dag had samengesteld met gele narcissen en andere bloemen uit de tuin. Het had een
voorjaarsuitstraling en gracieus wezen de bloemen in alle richtingen. Ik had geen idee waarom de
Grootmoeders mij dit lieten zien en ik vroeg mij af of het boeket iets met mijn vraag te maken had.
“Er zijn nu veel te veel zorgen. Er is veel te veel getob gaande,” zeiden de Grootmoeders. “Stop daarmee!
Als je je zorgen maakt over de toekomst, stop dat dan onmiddellijk. Denk in plaats daarvan aan Ons. Kijk
naar Ons. Wij zijn gelukkig. Wij zijn altijd gelukkig. Wij zijn gelukkig omdat we in liefde leven. Wij leven in
een constante staat van liefde. En dus,” lachten Zij, ”als je op de juiste manier denkt, dan doe je dat ook.
Het is het ego, de bekrompen manier van denken, die de tijd doorbrengt met zorgen maken. ‘Wat heb ik
verkeerd gedaan?’ vraagt het zich af. ‘Wat zal er in de toekomst gebeuren?’ ‘Wat is er verkeerd aan mij.’
‘Wat is er mis met de wereld?’ ‘Ik moet een manier vinden om de controle te hebben.’ En terwijl Zij dit
uitspraken bogen de Grootmoeders voorover, hielden hun handen in hun zij en schudden van het lachen.
“Wij verzekeren jullie dat er niets mis is met jullie of met de wereld,” zeiden zij eindelijk. “Hoe de dingen er
ook voor jullie uit lijken te zien, niets is verkeerd. Wij toonden jou deze bloemen, omdat zij gelukkig zijn van
zichzelf, mooi, geurend en gracieus. Zij weten dat niets verkeerd is. Zij bloeien. Het is hun natuur om mooi
te zijn, geurend en gracieus, en dat is ook jullie natuur. Jullie vergeten dat jullie ook bloeien. Op dit exacte
moment zijn jullie in het proces om meer te worden dan dat jullie ooit zijn geweest. Dat is bloeien,” zeiden
de Grootmoeders. Glimlachend zeiden Zij: “Richt je denken en je hart op Ons. Laat Ons jullie met liefde
vullen. Wij zullen jullie helemaal vullen. De kracht van de liefde is groots. Het omringt en omhult alles wat
het raakt. Laat het,” zeiden Zij. “Laat de stroom van liefde jullie nu voorwaarts dragen. De rivier van liefde is
stijgende, en terwijl het stijgt neemt het alles met zich mee. Ga mee in de stroom. Laat de liefde binnen.
Wij aanbidden jullie, en verheugd zullen Wij jullie vullen naar jullie capaciteiten. Roep Ons eenvoudig aan.
Laat de dingen waaraan jullie je hebben vastgegrepen los. Laat al jullie angsten los. Laat los. Wij zullen jullie
in de liefde houden, elke dag en elke nacht. Liefde is alles wat er is,” zeiden de Grootmoeders. “Liefde is de
enige realiteit, de enige werkelijkheid. De ‘verschrikkelijkheden’ die jullie zien, horen en lezen zijn niet
blijvend. De rivier van liefde zal ze wegwassen en zal ze altijd wegwassen. Liefde is het enige ware iets. Het
enige dat blijvend is. Liefde is alles wat er is,” zeiden de Grootmoeders. “Kunnen jullie tevreden zijn met
liefde? Kunnen jullie zonder de dagelijkse drama’s van het leven, en tevreden zijn met alleen lief te hebben
en geliefd te zijn?
Het is heel eenvoudig. Liefde zal jullie niet rijk of beroemd maken, het zal jullie gelukkig maken.”
En met een glimlach vroegen Zij: “Kunnen jullie genoegen nemen met gelukkig zijn?"
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