Boodschap van de Grootmoeders
Bericht van de Raad van Grootmoeders - juli 2012

Twee weken geleden keerde een groep van ons terug van de Bijeenkomst in Litouwen waar
we gezegend werden door de pure harten van de mensen en dezelfde zuiverheid en kracht
in het land. In Litouwen vertelden de Grootmoeders ons: "Een nieuw tijdperk breekt aan".
Hoewel hun woorden troosten boden, begreep ik op dat moment niet wat ze bedoelden en
met mij denk ik niemand anders.
Nadat we terug waren was alles weer "business as usual", maar iets in ons was zeker
veranderd. We vibreerden anders en deelden met elkaar dat het leven zich zelfs nog meer
versneld had. Wonderen ontvouwden zich om ons heen en als we elkaar spraken, vertelden
we elkaar over onze verbazing en blijdschap over wat het leven brengt.
Het volgende wat op de agenda stond was de voorbereiding voor de bijeenkomst in
september in België. Met het naderen van dit evenement begon ik te merken hoe mijn
lichaam, mijn "dagelijkse" leven, mijn interacties met anderen en mijn kennis van de kracht
van het "werk" met de Grootmoeders steeds verder met elkaar synchroniseerden. Elk
"compartiment" van mijn leven versmolt met de andere delen.
Toen ik de Grootmoeders hiernaar vroeg, zeiden ze: "We zijn zo blij om te zien dat je
ontwaakt! Al jaren leren we je de waarheid van Eenheid, we legden het uit, gaven je zelfs
kleine ervaringen ervan. Maar wij weten", zeiden zij, "dat niemand iets volledig "begrijpt" tot
zijn systemen klaar zijn om het op te nemen. Nu ben je er klaar voor", zeiden ze en gaven
me een betekenisvolle blik. Ze voegden hieraan toe: "Alles is één. Alles is één", herhaalden
ze, terwijl ze me aan bleven kijken. "Lange tijd waren dit alleen woorden voor jou", zeiden ze,
"maar nu ervaar je eindelijk deze waarheid. Je voelt het in je lichaam en in je geest en we
zijn blij!", riepen ze en terwijl ze in hun handen klapten, huppelden ze om elkaar heen en
maakten een vreugdedans.
Toen ik zag hoe speels en gelukkig ze waren, realiseerde ik me dat wat mij nu net begon te
dagen iets groots was. "Ja!", riepen ze, "iets zeer groots! Wanneer je tijd besteedt in oprecht
gebed, in meditatie en dienstbaarheid", zeiden ze, "wordt de kern van je wezen steevast
afgestemd op het Goddelijke. Dit is de manier waarop het gebeurt", zeiden ze. "En als je
eenmaal bent afgestemd op het Goddelijke en je geeft of ontvangt lichaamswerk op welke
manier dan ook of je brengt mensen bij elkaar om ze iets te leren, je maakt een kunstwerk of
je verkent samen met een vriend of coach een probleem, dan helpt de Goddelijke energie je
hierbij. Dat gaat automatisch. Wanneer Goddelijke energie volledig in je aanwezig is en je
gaat deelnemen aan een activiteit, dan geef je deze Goddelijke energie ruimte om te
bewegen."
"Energie", legden ze uit, "laat zich niet beperken tot een persoon, een bepaalde gebeurtenis
of een bepaalde plaats. Energie stroomt zodra er een opening is en wanneer energie
samengaat met de aanwezigheid van het Goddelijke, stroomt deze krachtig naar de plaats
waar zij nodig is. Energie vibreert met een bepaalde snelheid en verbindt zich met andere
patronen van energie die met dezelfde snelheid vibreren. Dus als jij, zijnde een vat van
Goddelijke energie, "werkt" aan het openen van jezelf en / of "werkt" om anderen te helpen
zich voor het Goddelijke te openen, gebeuren er Grote Dingen. Als je hart vol is van
Goddelijke liefde en je opent dat hart voor, laten we zeggen, Griekenland", zeiden de
Grootmoeders, "zal die Goddelijke energie direct naar Griekenland stromen. Je was getuigen
van dit stromen toen je in Litouwen was", zeiden ze, "en je zult het weer zien gebeuren in
België."

"Het is zo simpel. Zo simpel", mijmerden ze, "en toch zijn er zo weinig die het begrijpen. Keer
je harten naar God", zeiden ze op resolute toon. "Richt jullie harten op elke vorm van het
Goddelijke die je liefhebt, richt hen op licht, op het Net van Licht. Nadat je dat gedaan hebt,
wordt alles wat je doet geladen met de aanwezigheid van het Goddelijke. Elk woord en elke
gedachte die van je uitgaat, zal een Goddelijk zegening met zich dragen."
"Zo begint het nieuwe tijdperk waar we over spraken", zeiden de Grootmoeders en ik slikte
en knikte begrijpend. Ze vertelden me dat we allemaal zo met elkaar verbonden zijn in het
Licht dat hetgeen wij voor "onze" energie aanzien net zo versterkt en vergroot wordt als
energie overal op de hele wereld. "En trouwens", bevestigden de Grootmoeders, "als jij deze
zegeningen verzendt, zal de aarde jou in ruil zegenen. Golven van liefde zullen heen en
weer rollen over de hele wereld," zeiden ze. Daarna openden ze hun armen wijd alsof ze ons
allen wilden omarmen. "We zijn erg blij", zeiden ze.

