Bericht van de Raad van Grootmoeders – 10 november 2017

"Wij hebben jullie vele malen verteld dat de vrouw degene is die dit werk
moet doen."
"Jullie zijn het Net van Licht aan het bouwen," zeiden de Grootmoeders, "je bouwt eraan
elke keer dat je het gebruikt. Je bouwt het voor jezelf en voor alles dat leeft. Het Net van
Licht levert het frame of het geraamte voor het gehele lichaam van leven. Het wordt nu
dikker," zeiden ze, "sterker en dichter geweven. Zonder deze structuur maaien mensen
maar door de lucht, doelloos ronddrijvend, zoekend naar grond onder hun voeten,
grijpend naar iets om zich aan vast te klampen."
Terwijl de Grootmoeders spraken, zag ik mensen botsend door de atmosfeer stuiteren, dingen
vastgrijpend, naar elkaar uitreiken, zelfs in de lucht grijpen, in een poging om zich ergens mee
te verbinden. Ik merkte onmiddellijk hoeveel meer mannen dan vrouwen dit deden... wanhopig
iets aangrijpen, wat dan ook. "Van nature zijn mannen niet zo gegrond als vrouwen,"
zeiden de Grootmoeders, "dus ze hebben jullie hulp nodig. Vanwege de intrinsieke
verbinding van vrouwen met het Net van Licht, zijn jullie natuurlijkerwijs meer geankerd
en verbonden met elkaar. Wanneer echter iemand, vrouw of man, zich met het Net van
Licht verbindt, wordt diegene meteen veilig en verzekerd vastgehouden."
"We hebben je vele malen verteld dat de vrouw degene is die dit werk moet doen",
zeiden de Grootmoeders. "Jullie moeten de weg wijzen - de mensheid in het Net van
Licht samenbrengen. De vrouw moet dit doen omdat ze dat kan, omdat ze al verbonden
is met het Weefsel van Leven. Vrouwen zijn geboren in eenheid met de Moeder,
geboren in eenheid met Zij die dit weefsel van Bestaan voortbrengt. Je bent al één met
Haar. Je bent op deze manier gekomen! Zoals Grootmoeder Spin uit de traditionele
verhalen van de inheemse Amerikanen", lachten ze, "spin je de draden van het Weefsel
van Bestaan tot bestaan."
Toen glimlachten ze. "Wij", gebaarden ze, waar ze ook ons mee bedoelden, "zijn Zij."
"Dit Net van ondersteuning zal alle leven met elkaar verbinden", zeiden ze. "Het Net van
Licht roept je bij je familie... brengt je terug in de eenheid. Dit werk met het Net van
Licht is verordend om nu plaats te vinden. Dus weef, vrouwen, weef", zeiden de
Grootmoeders. "Omhels en verbind je met elkaar en terwijl je dit doet, herinner je dan
dat Wij, de Grote Raad van de Grootmoeders, jullie in balans houden. Wij zullen je in
alles voorzien dat je nodig hebt om deze taak uit te voeren."
"Werk door!" riepen ze. "Weef en verbind. Weef en verbind!"

Met dank aan Marie-José Hillenaar voor de vertaling naar het Nederlands en voor de eindredactie.

