Bericht van de Raad van Grootmoeders – 11 december 2016
Laat je karakter niet bezoedelen door "op veilig te spelen"
"Grootmoeders," zei ik met trillende stem, "overal steekt het kwade de kop op - in ons land en in de
hele wereld. We voelen ons overweldigd door negativiteit en voelen ons hulpeloos om er iets aan te
doen. Hoe kunnen we omgaan met de wreedheid en de afschuwelijke dingen die nu aan de
oppervlakte komen?"
De Grootmoeders knikten heftig. "Het is tijd voor jullie om op te staan en je te laten gelden. Je
bent één van ons", verklaarden ze. "Je hoort bij ons! Er is geen verschil tussen wat jij denkt dat
"ons" is", legden ze uit, "en wat jij denkt dat "jij" bent. Jullie herkennen onze grootsheid al,"
zeiden ze. "Wel, ook jullie zijn groots. Krachtig, wijs en sterk. Hoe zou je dat niet kunnen zijn?
De waarheid is - jullie zijn ons en wij zijn jullie."
"Sta rechtop. Spreek de waarheid en wees jezelf. Hou vast aan wat je weet en stap in je eigen
kracht. Het kwade dat je ziet moet bij naam genoemd worden. Benoem het! Benoem het zoals
het is. Velen weigeren het bij naam te noemen; en meer mensen weigeren het te herkennen
voor wat het is: het kwade. Er zijn zelfs mensen die pretenderen dat wat er nu gaande is in de
wereld, niet belangrijk is. Gedraag je niet zoals hen", zeiden de Grootmoeders hoofdschuddend.
"Spreek de waarheid. Zelfs wanneer anderen de waarheid ontkennen, moet jij haar uitspreken.
Spreek de waarheid duidelijk en vriendelijk. Dreig of schreeuw niet, maar spreek tegelijkertijd
ook niet ontwijkend. Maak nooit excuses voor jezelf en maak of accepteer nooit excuses voor
iemand anders.
Ieder van jullie is verantwoordelijk voor elke gedachte en elk woord dat je hebt en elke actie die
je doet. Ieder van jullie zal zich ooit moeten verantwoorden voor een hogere kracht, dus laat je
karakter niet bezoedelen door nu "op veilig te spelen". Spreek de waarheid en houd je niet in.
Nu is het tijd voor integriteit. Nu is het de tijd om moedig te zijn."
"Je bent hier op aarde gezet om jezelf te zijn - om je goddelijke zelf te zijn, niet om anderen te
behagen. Je bent een onderdeel van het stralende Net van Licht. Hoe zou er iets kunnen zijn
waar je bang voor moet zijn in dit leven?
WEES wie je bent. WEES wat je bent. Veranker het Net van Licht en spreek de waarheid.
Leef onze boodschap en ga voorwaarts als de wandelende zegening zoals je met je geboorte
bedoeld was te zijn. Wees nooit bang. Wij staan naast je."
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