Bericht van de Raad van Grootmoeders – 28 oktober 2017
"Geweven met grote kracht, ondersteunt het Net van Licht het leven overal."
"De wereld drukt momenteel zwaar op jullie", zeiden de Grootmoeders, terwijl ze me met een
snelle, controlerende blik aankeken.
"We zien hoe jullie lijden als de ellende en het verborgen kwaad van dit leven aan de
oppervlakte komen. Wreedheid is wijdverbreid nu", zeiden ze. "Woede vlamt overal op en angst
ligt op de loer in de schaduwen van de nacht. Het is", ze schudden hun hoofden, "geen prettig
gezicht."
"Maar... er is meer", zeiden ze. "Veel meer. Onder de achterbakse daden van diegenen die de
wereld willen 'leiden', ligt het weefsel van het bestaan van het universum. Met grote kracht
geweven, ondersteunt het overal het leven. In staat om kracht en zwakte van elke soort te
weerstaan, voorziet het alle bestaansvormen van een basis. Zonder het fundament van dit
weefsel van licht, zouden de mensheid en alle leven op aarde verwoest worden. Je zou in het
duister van de hel vallen. Maar we verzekeren je ervan dat dit niet zal gebeuren. Ongeacht hoe
luid de stemmen van de walgelijke types ook schreeuwen, hoe wild ze ook met hun armen
zwaaien, ze kunnen het fundament van het leven op Aarde niet verwoesten. Ze zullen het blijven
proberen," zeiden ze, "maar het zal ze niet lukken."
"Onder de verschrikkingen die nu rijzen naar de oppervlakte van de Aarde, ligt het stralende
Net van Licht. Fonkelend en elke dag sterker wordend, is DIT het weefsel van het bestaan van
het universum. Samengesteld uit licht, gemaakt uit liefde, verbindt het alle levende dingen. Het
Net van Licht of het Kosmische Web is de grootste constructie in het universum. En dit weefsel
wordt iedere keer dat je eraan denkt, iedere keer dat je je hart ermee verbindt, bekrachtigd.
Roep het nu aan", bevalen de Grootmoeders. "Bevestig en vergroot de kracht van het Net van
Licht."
We hebben gezegd: "Dit is het Net van Licht dat de Aarde zal vasthouden in de tijden van
verandering die er nu zijn."
We verzekeren je ervan dat het nu die tijd is en dat de verandering hier is. Dus wacht geen dag
langer", zeiden de Grootmoeders. "Roep het Net van Licht aan."

Met dank aan Annemarie Prevoo-Schouten voor de vertaling naar het Nederlands en voor de
eindredactie.

