Je bent van goud
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Een Grootmoeders-baken uit Georgia schreef: "De Grootmoeders hebben het nooit over alle
negativiteit die het leven op aarde domineert en de manier beheerst waarop we onszelf verbinden
met elkaar en met Moeder Aarde. Ze praten hier nooit over", zei Debbie; "Ze houden het eenvoudig
en moedigen ons aan te werken met het Net van Licht. Ze zijn slim. Bovendien, waarom zou je je tijd
verspillen met strijden tegen iets als je het kunt verdringen door het Net van Licht." Ik bewonderde de
manier waarop Debbie dit had verwoord, maar toen ik haar brief eenmaal had gelezen, vergat ik het
weer.
Die nacht werd ik kort na middernacht wakker en ik kon niet meer slapen, dus ik begon te werken
met het Net van Licht. Terwijl ik eraan dacht hoe het de aarde vasthoudt en iedereen zegent, werd ik
mij bewust van het Net in mij. Ik had het Net van Licht eerder in mijn lichaam gevoeld, maar deze
keer voelde het stroperig, als een rivier van gesmolten goud die door al mijn stelsels bewoog. Ik lag
daar een tijdje, me erin badend, en toen spraken de Grootmoeders.
"Er is een echte manier om te verbinden", zeiden ze. "Niet de manier waarop mensen in de
huidige wereld zich met elkaar verbinden, maar een gouden manier", en ik lachte toen ik het
woord 'gouden' hoorde. "In plaats van je te verbinden via je hart, hebben jullie onjuiste
manieren geleerd om een relatie aan te gaan, handelend vanuit rollen, oordelend en elkaar
evaluerend. Maar zo leven voelt voor jullie niet goed en het is niet goed", zeiden ze, terwijl ze
treurig met hun hoofden schudden. "Het is geen ware manier om je te verbinden", zeiden ze, en
nu herinnerde ik me weer Debbies email.
"Wat je voelt in je lichaam is waar", zeiden ze, refererend aan de gouden rivier die door mij heen
stroomde. "Het echte goud is binnen in jou. Gouden paden bevinden zich onder alles op
aarde", legden ze uit: "zo het Leven verbindend, verbindingen makend tussen wat jullie God
noemen, tussen elkaar en met de aarde. Gouden strengen van het Net van Licht doorsnijden
je lichaam en brengen licht naar je organen en lichaamsstelsels. Sommigen ervan zijn groot,
terwijl anderen klein zijn en ze verbinden de wereld binnen je en buiten je. Nu, op dit moment
ben je je bewust van deze gouden vloed, maar wat je je niet realiseert is dat dit goud altijd
aanwezig is, omdat je wordt vastgehouden door het Net van Licht. Je bent goud", zeiden ze.
"Iedere keer dat je je plaats inneemt in het Net van Licht, zend en ontvang je een zegening
door het Net. Dit brengt je geest tot rust en vult je lichaam met healing. De gedachten die je op
zulke momenten uitzendt, zijn van goud", zeiden ze. "Ze brengen iedereen liefde en vreugde.
Zich op deze manier verbinden is de grootste dienst die iemand kan verrichten."
"Denk gewoonweg aan het Net/Grid/Web van Licht dat de aarde bedekt en als je dat doet, laat
jezelf er dan door vastgehouden worden. Neem de tijd om de verbinding in je lichaam te
voelen", zeiden ze, "en stel je dan voor dat deze verbinding door je hart beweegt, jou met
iedereen verbindend, overal. Dit is de echte manier om je met jezelf en anderen te verbinden",
zeiden ze, "in licht verbinden. Al het andere is verkeerd", zeiden ze. "Al het andere kan wel op
verbinding lijken, maar als ze niet verankerd zijn in liefde, ondersteunen ze het leven niet.
Alleen dat wat in het hart gecentreerd is, kan de aarde zegenen."
"We zijn gekomen om je een vreugde te brengen die je je niet kunt voorstellen en wat we zijn
komen geven is eenvoudig en waar. De kracht van het Net van Licht dat de aarde vasthoudt,
moet nu worden vermenigvuldigd en omdat alleen mensen dit kunnen doen, vragen we je
naar voren te treden en het te vermenigvuldigen. Stap in schoonheid, liefde en een goed
gevoel", zeiden de Grootmoeders. "Neem je plaats in op het Net van Licht en houd dit gouden
licht stabiel. Als je dat doet, zul je zelf helen en zul je jullie geliefde planeet helen. Dit werk zal
ervoor zorgen dat je van binnenuit straalt, naar buiten toe", zeiden ze glimlachend. "Straal zo
sterk dat anderen zullen reageren op het licht in je. Kijk ernaar", zeiden ze, "je kaars zal velen
verlichten."

Opmerking van Sharon:
"Ik ben geraakt door de kracht van deze les – de alchemie van het werken met het Net van Licht.
Hier is het echte goud waar mensen eeuwen lang naar hebben gezocht. Niet datgene wat we aan
onze vingers dragen, om onze hals hangen of opbergen in bankkluizen, maar de echte substantie.
Nu kunnen we de basismetalen angst, jaloezie, verdriet, woede en afgunst veranderen in het ware
goud: liefde. Het Net van Licht is de transformator. Stel je voor wat de alchemistische transformatie
zal doen voor het leven op aarde. De Grootmoeders hebben ons de echte Steen der Wijzen
gegeven, in de vorm van het Net van Licht. Dus laten we aan het werk gaan en het Net van Licht
vermenigvuldigen."
(Vertaling FH)

Als je meer wilt weten over het Net van Licht, ga dan naar het laatste hoofdstuk in De Grootmoeders
Spreken of in Een oproep van de Grootmoeders: Meditatie op het Net van Licht. Je kunt natuurlijk
ook kijken op deze site onder de rubriek Meditatie Net van Licht.

