Bericht van de Raad van Grootmoeders – 5 januari 2017
Stevig staan in een Wankelende Wereld

"In verschillende delen van de wereld zullen binnenkort Bijeenkomsten van het Net van Licht
plaatsvinden, Grootmoeders", zei ik tegen de Grote Raad. "Wat zou onze focus bij deze bijeenkomsten
moeten zijn?"
Ze antwoordden: "Stevig Staan in een Wankelende Wereld. Richt je op je stevig vasthouden aan
de Ene Liefde en niet uit je centrum getrokken worden door welk drama dan ook, hoe
meeslepend het ook mag lijken. Wijk niet af van je focus op de Ene Liefde, onafhankelijk van
wat er in de buitenwereld gebeurt; vertrouw op je hart om je verder te brengen. De kracht van je
hart zal toenemen om de uitdagingen van de tijd waarin jullie leven aan te kunnen. Dit zal elke
keer weer zo gebeuren", zeiden ze.
"Neem deze krachtige houding in en blijf daarbij. Doe het Groots! Omhels het Al en als we "het
Al" zeggen, bedoelen we iedereen en alles. Zonder uitzondering. Het maakt niet uit hoe het voor
jou lijkt te zijn, er is geen "vijand", verklaarden de Grootmoeders. "Er is slechts drama - het spel
van negatieve energie. Dus blijf stevig staan en observeer hoe het drama zichzelf helemaal
uitspeelt. Je hart zal je aanzetten tot de juiste actie als er actie nodig is. Sta altijd stevig in de
kracht van liefde en vertrouw de wijsheid van je hart. Je liefde IS je kracht", zeiden ze. "Vergeet
dat niet."
"Iedereen die naar onze Bijeenkomsten komt, zal de kracht van liefde ervaren. We zullen ieder
van jullie vullen met kracht en omdat je deel bent van het Net van Licht, zal het Net aan kracht
winnen naarmate jij meer kracht ontvangt. Dit vullen met kracht zal het bereik van het Net
vergroten zodat het beter haar werk kan doen in het vasthouden van de aarde gedurende deze
kritieke tijd."
"Begin vandaag nog met opnieuw toegewijd te zijn aan de Ene Liefde en blijf daaraan
vasthouden, wat er ook gebeurt!", zeiden ze en boorden hun ogen in de mijne. "De verbinding met
Eenheid zal je overeind houden in de tijden die snel dichterbij komen." En terwijl ze wijs knikten,
zeiden de Grootmoeders: "Deel dit bericht."
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