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Bericht van de Raad van Grootmoeders - september 2012

Gedurende de laatste maanden zeiden de Grootmoeders vaak tegen mij: "Dit is het Einde van een
Tijdperk", en hoewel ik niet werkelijk begreep wat zij bedoelden, was ik gewend geraakt aan deze
woorden. Maar nu begonnen zij met de uitleg hiervan.
"Dit is het einde van een tijdperk - het begin van een nieuw tijdperk", zeiden ze, "en in alle
overgangsperiodes (zoals deze) zullen er momenten van verwarring, onenigheid, angst, etc.
voorkomen. Toenemende pijnen. Verwacht dit", zeiden ze. "Verwacht het in jezelf en in anderen.
Wees niet bezorgd wanneer disharmonie de kop opsteekt. In tijden zoals nu gebeurt dit. Er is nu zo
veel aan het veranderen dat de geest zich onbehaaglijk gaat voelen, en wanneer je je niet prettig
voelt keer je weer terug naar de op yang gebaseerde patronen die jou aangeleerd werden. Dan
flakkeren oordelen op, machtsstrijden vloeien hieruit voort, angsten, woede, een behoefte om
anderen te 'beheersen', situaties te 'beheersen' en je eigen gevoelens te 'beheersen'. Dit komt
allemaal weer naar boven", zeiden ze, hun schouders lachend ophalend. "Niets van dat alles is
prettig, maar gedurende overgangsperiodes steken ze de kop op. Wees dus zachtaardig voor jezelf
en voor anderen terwijl je door deze veranderende tijden gaat. Je staat aan het begin van iets
nieuws. Je gaat een nieuwe manier van zijn leren."
"Je zult merken dat je minder op de gewende yang wijze gaat werken," zeiden ze. "Je zult
bijvoorbeeld niet zo vaak meer als in het verleden zo intensief in je leven plannen, en uitwerken van
punt a naar punt b, maar in plaats daarvan zul je meer tijd doorbrengen met het ervaren van het
geheel en jouw plaats daarin. In plaats van naar een doel 'daar ergens' te reizen, zul je dieper in
jezelf reizen."
"Je moeder's moeder's moeder wist hoe dit te doen. Jullie voorouders van lang geleden waren
verbonden met het geheel. Zij kenden de kracht van het Vrouwelijk Principe en in jullie lichamen
dragen jullie hun DNA. Dus deze wijsheid, deze manier van zijn, bestaat reeds in jou. Roep het aan.
Roep het op", zeiden ze. "Nodig je voorouders binnen jezelf uit. Wanneer de op yang gebaseerde
gewoonten en in verval geraakte instituten op onze planeet gaan afbrokkelen, wees alert. Een
Goddelijke windvlaag is bezig. Voel dan de zon op jouw vleugels."
"En roep ons op, de Grote Moeders", zeiden ze. "Tezamen met ons twaalven ben jij de dertiende",
zeiden ze en ze wenkten mij, "neem dus je plaats bij ons in. Je bent niet gescheiden van het
Goddelijke. Steeds opnieuw zul je je plaats bij ons in de cirkel innemen - zowel mannen als vrouwen
zullen dit doen", zeiden ze.
"Kom bij ons. Ga zitten en deel onze lessen, en terwijl je dit doet, zullen alle gevoel van scheiding,
alle voormalige gedachten van 'hen versus mij' of 'ik ben alleen/niemand begrijpt mij' oplossen in
Eenheid. Onze lessen zullen je beschermen en begeleiden terwijl dit werk in jou begint te leven. We
beloven je dat wanneer je een glimp opvangt van de groothartige persoon die je bent, je de oude op
yang gebaseerde waarnemingen van jezelf en anderen niet zult missen. In plaats daarvan", lachten
ze, terwijl ze met hun rokken zwaaiden, "zul je vrij zijn om iedere dag te leven in de Ene Liefde."

