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We vragen geen geld voor het doorgeven van de Grootmoeders Bekrachtiging. Eventuele 
kosten voor bijeenkomsten worden gedekt door donaties.  

Vanaf het begin hebben de Grootmoeders ons opgedragen: "Houd onze boodschap zo ver 
mogelijk weg van de commercie". En dit proberen we te doen. Het is eenvoudig. Omdat we 
een liefdevolle familie zijn van grootmoeders/zussen en grootmoeders/broers, willen we elkaar 
helpen, en dat doen we dan ook. 

Omdat sommigen die Baken voor de Grootmoeders worden healers, leraren en spirituele 
begeleiders zijn, die gewend zijn betaald te worden voor hun expertise, kan er een verwachting 
zijn om geld te ontvangen voor het houden van bijeenkomsten. Maar wat wij doen is 
dienstbaarheid, vrijelijk gegeven. Het moment van geven is het moment van ontvangen. 

"Verwacht niet dat dit werk je financieel zal ondersteunen en ook niet op andere 
manieren. Er zijn nu massa’s spirituele leren op de markt en velen daarvan zijn goed. 
Veel van deze spirituele boodschappen zijn echter verzwakt, en hun integriteit is door 
commercie aangetast. Maar wat jij op jouw Bijeenkomsten vertelt, is eenvoudig en 
integer." De Grootmoeders keken me veelbetekenend aan. "Jij biedt onze boodschap en het 
doorgeven van de Bekrachtiging aan als dienstbaarheid." (In verbinding met het Net van 
Licht, pg 58-60). 

Als je niet genoeg financiële ruimte hebt om een bijeenkomst te organiseren zonder hulp voor 
de kosten van zaalhuur, reiskosten, enz. is het geen probleem om een donatie te vragen ter 
compensatie van diverse onkosten. Vermeden moet worden om winst te maken, of een "zakelijk 
voorstel" te doen bij de Grootmoeders bijeenkomsten. Als er meer geld wordt ontvangen dan 
nodig is om de kosten te dekken, dan moet het "extra" geld zijn weg vinden naar de regionale of 
internationale vertegenwoordigers om bij te dragen aan diverse kosten voor de Net van Licht 
website en communicatie. 


