Bericht van de Raad van Grootmoeders – 27 augustus 2017
"Er is niets tijdelijk aan jou"
Ik ging naar de Grootmoeders en vroeg om een boodschap voor mezelf en voor iedereen. Ze keken
me indringend aan en zeiden: "Je bent een boom." Ik staarde ze ongelovig aan en ze voegde eraan
toe: "Niet het soort boom dat je in een park of in een straat ziet. Niet een boom in je tuin die daar
een tijd leeft en dan dood gaat. Nee," zeiden ze, "je bent de Wereldboom. Je bent één leven, één
ondeelbaar leven. Het leven dat je bent, de kracht die je bent, ligt ten grondslag aan elke boom,
elk mens, elke watermassa, alles. Je bent het eeuwigdurende leven waar de Geschriften over
spreken. Er is niets tijdelijk aan jou.
Je verwart regelmatig de 'echte jij' met de jij van je lichaam", legden ze uit. "Je verwart het met je
persoonlijkheid, met de gedachten die door je bewustzijn schieten. Je bent niet de dingen die
hier het ene moment zijn en het volgende moment weer verdwenen zijn. Je bent veel meer dan
dat. Immens. Je bent immens.
Op dit moment is de wereld om je heen in zo’n snel tempo aan het veranderen, dat je het niet
kunt bevatten. Je bent in shock door de manier waarop de dingen op Aarde plaatsvinden.
Overal om je heen vallen de heilige koeien uit je kindertijd neer. Alles stroomt; de
veranderingen gaan zo enorm snel - en steeds sneller, tot het punt waarop je niets ervan meer
kunt bijhouden. Probeer het niet eens", zeiden de Grootmoeders. "Kijk er alleen maar naar. Wees
degene die observeert.
Je bent in staat om dit te doen om dat jij degene bent die nooit verandert. De 'echte jij' van jou
ligt ten grondslag aan alles waarvan je denkt dat het 'de realiteit' is. Je bent meer dan dit alles.
Veel meer. Dus laat alle drukte van het leven los voor nu", zeiden ze terwijl ze hun handen in de
lucht wierpen, "en ga in plaats daarvan stil zitten en roep ons aan. Kom tot rust en als je jezelf
stil voelt worden van binnen, vraag ons dan om je een voorproefje te geven van je échte
realiteit. Slechts een voorproefje", zeiden ze. "We zullen je precies genoeg geven.
Vraag om dit voorproefje van je ware zelf en observeer dan hoe dat voelt. Neem de tijd om deze
onveranderlijke kern van 'jezelf' in eigendom te nemen. Je hebt een dosis 'realiteit' nodig om
gemakkelijk om te kunnen gaan met de voorbijgaande, chaotische wereld waarin je leeft. Je
hebt dat nodig en wij bieden het graag. Alles wat je hoeft te doen is stil worden van binnen, het
aan ons vragen en dan simpelweg observeren. Probeer het nu. Het zal je goed doen."
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