Bericht van de Raad van Grootmoeders – 6 oktober 2017
"Je werd geboren om de grote Lichtdrager te zijn die je bent."
"We danken ieder van jullie die naar voren is gestapt om deel uit te maken van onze missie,"
zeiden de Grootmoeders, "vooral degenen die we 'bakens' noemen. Als baken zorg je voor een
ankerpunt in het Net van Licht, een plek om het werk te gronden op Aarde. Toen jij 'ja' tegen
ons zei," benadrukten ze en hielden mij vast met hun ogen, "stemde je in om het Net van Licht
stevig te houden, het goede nieuws van het Net te delen en anderen te leren hoe ze ermee
kunnen werken.
Velen van jullie hebben hun huis en hun harten geopend voor anderen en geven onze leringen
en de Bekrachtiging in de energie van Yin door aan anderen die verlangen naar deze
verbinding. Deze gaven die je doorgeeft aan anderen en aan jullie zelf, zal veel verder vrucht
dragen dan wat je je kunt voorstellen." Glimlachend en knikkend naar elkaar, zeiden ze: "Samen
zullen we het weefsel van deze planeet veranderen en iedereen doen ontwaken voor de diepe
aanwezigheid van liefde. Dit ontwaken is nu aan het gebeuren.
Door naar voren te stappen zoals jij dit gedaan hebt, ben je steeds dichter bij ons gekomen en
dat groeien van die nabijheid gaat voort. Je bent één aan het worden met het Goddelijke en dat
gaat alsmaar door. Dat is waar," zeiden ze, "omdat jouw open hart het mogelijk maakt voor ons
om in jou te leven, met en door jou. We worden echt één met jou. Velen van jullie hebben al
gemerkt hoe je leven meer vol van liefde is geworden, opwindend, meer 'levend' dan het was en
we verzekeren jullie dat dit door zal gaan. Ja," zeiden ze, "samen zullen wij steeds grotere
dingen doen.
Ga door", gebaarden ze. "Wij zullen je stevig houden en je verbinding met ons en het Net van
Licht zal je helpen om te blijven uitreiken en verder te reiken. Jij bent geboren om de grote
Lichtdrager te zijn die je bent en we bedanken je dat je aan onze oproep gehoor hebt gegeven.
Wij hebben een magnifieke taak uit te voeren samen en dat zal jou de vreugde van je leven
geven. Ga door", zeiden ze nog een keer.
"Wij houden van je en we houden je nu en altijd in die liefde."
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