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"Je bent niet alleen op deze wereld", zeiden de Grootmoeders, "je hoeft jouw pad niet alleen te
lopen, en het leven hoeft niet moeilijk te zijn. Je maakt deel uit van de familie van Licht. We weten
dat dit moeilijke tijden zijn waarin jullie leven, een uitdaging, soms zelfs angstig, maar toch zeggen
we je dat je niet hoeft te strijden. Je bent onderdeel van een groeiende familie van Licht en Liefde. Je
bent noch alleen, noch is er iets mis met jou. Je behoort tot het Goddelijke", zeiden ze, "en daarom
heb je gekozen om de Aarde én elkaar te ondersteunen tijdens deze periode van diepgaande
verandering. Je bent hier niet per ongeluk. Je hebt belangrijk werk te doen en wij, de Grote Raad van
Grootmoeders, zijn hier om jou te ondersteunen."
"We vragen je om nu de hand te reiken naar je lichtzusters en lichtbroeders. Laat hen jou helpen
zoals jij hen helpt. Sommigen zijn bezig met het verspreiden van onze boodschap en sommigen
hebben hun plek ingenomen als Grootmoeders’ Bakens en groepsleiders. Sommigen van jullie
geven de boodschap door, sommigen zijn helers, sommigen openen hun harten en huizen voor
mensen, terwijl weer anderen in stilte werken in de meer subtielere gebieden. Sommigen geven
voedsel aan de hongerigen, sommigen voeden diegenen met een hongerig hart, en sommigen doen
beide. Velen van jullie bidden onophoudelijk, en de meesten van jullie werken met het Net van Licht
om het leven op Aarde in stand te houden. Velen zijn betrokken bij het ondersteunen van moeder
Aarde, terwijl anderen werken aan het elimineren van de angst voor de 'dood'. Er zijn mensen die de
voorkeur geven aan meer praktische zaken en weer anderen werken liever meer op esoterisch
gebied. Sommigen werken in groepen, anderen werken liever alleen. Al deze toewijdingen aan het
Licht zijn prachtig, en elke taak past perfect bij degene die erdoor wordt aangetrokken."
"We zijn er altijd voor jullie", zeiden de Grootmoeders, "en dat weten velen onder jullie. Er zijn
duizenden oproepen aan ons elke dag en dat maakt ons gelukkig. Echter, jullie zijn hier ook voor
elkaar en soms vergeten jullie dit nog wel eens. Vandaag hebben we gekozen om jullie eraan te
herinneren dat het tijd is voor jullie om een beroep te doen op JULLIE eigen familie van Licht. Het
leven is veel te moeilijk, veel te serieus als je het allemaal alleen probeert te doen. Begin er niet eens
aan", zeiden ze. "Wij zijn hier en jij bent hier, dus doe er je voordeel mee en doe een beroep op ons
én op elkaar."
"Ieder van jullie werd aangetrokken door het Licht, werd naar het Licht toegetrokken, en het is geen
toeval dat je hier op aarde bent in deze tijd. Waarlijk Jullie zijn het Licht. Prachtige zielen", zeiden de
Grootmoeders, "we houden zielsveel van jullie".

