Bericht van de Raad van Grootmoeders – 6 augustus 2017
We herkennen degenen die bij ons horen, en jij bent één van ons.

Ik ging naar de Grootmoeders in wanhoop over de manier waarop vrouwen in deze tijd behandeld
worden. "Grootmoeders," zei ik, "het is afschuwelijk. Al deze bullebakken regeren de wereld nu en
vrouwen worden slechter behandeld dan ooit. Het is als een vreetpartij voor de
'mongens'(jongens/mannen) van de wereld."
Ze antwoordden: "Vrouwen zijn eeuwenlang zonder macht geweest, zonder status en zonder
respect. Daarom is het heden ten dage moeilijk voor je om op te staan en je macht op te eisen.
Je bent er boos om, gefrustreerd, maar diep van binnen voel je je niet waardig. Dat is omdat je
geconditioneerd bent om te geloven dat je niet waardig bent.
Deze negatieve conditionering, die je nu begint te onderzoeken, gaat echt diep", zeiden ze, "en
dit is wat jullie als vrouwen belemmert. Het is niet alleen vervolging en gedegradeerd en
gedevalueerd zijn door mannen. Het is het gebrek aan geloof in je eigen waarde. De remedie
hiervoor is," zeiden ze, "dat je de Moeder gaat leren kennen. Je moet de goddelijke die je bent
kennen. Je bent niet wat je denkt dat je bent. Je bent op geen enkele manier onbetekenend.
Nee! Je bent krachtig; je bent genade en schoonheid in de vorm. Je bent goedheid en
compassie, levend op deze Aarde, hier en nu. Je bent Quan Yin zelf, je bent Moeder Maria, je
bent Venus, je bent Lakshmi, je bent hen allemaal. Je BENT de Grote Moeder! Tenslotte zijn wij
zelf de Groot Moeders dus we weten wie één van ons is. We zijn gekomen om ervoor te zorgen
dat je ontwaakt in je ware identiteit. We herkennen wie bij ons hoort en jij bent één van ons."
"Stel je met ons op in een rij", zeiden ze. "Neem je plaats met ons in. Niet meer achterover
leunen voor jou!", lachten ze terwijl ze me in hun jurken wikkelden. "Het is tijd om de waarheid van
je zijn in eigendom te nemen. Je bent schitterend... niet alleen een soort van schitterend",
lachten ze. "Je bent het toppunt van het Vrouwelijk Principe. Geloof ons", zeiden ze. "Wij liegen
nooit."

De Grootmoeders hebben meer te zeggen over de veranderende rollen van vrouwen en mannen. De
tijd waarin we leven is een kritieke tijd en vrouwen hebben er een leidende rol in te spelen. Dus als dit
onderwerp je aanspreekt, wees gerust, er zal na deze nieuwsbrief meer volgen.
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