
Nieuwsbrief "De Grootmoeders spreken" Augustus

“De Tijd is Nu”
Grootmoeders,"  zei  ik,  "de  wereld  van  vandaag  lijkt  gevuld  met  leugens,  hebzucht  en
valsheid. Als de regeringen niet corrupt zijn, dan zijn ze onbekwaam, en elke dag dat ze
knoeien en op onzuivere wijze veel geld verdienen, degradeert onze geliefde planeet meer. Ik
heb hierover al vele jaren met jullie over gesproken en jullie hebben altijd gezegd dat het
vechten tegen dingen die fout lijken een eindeloos proces is. En dat dit proces de aarde niet in
harmonie zal brengen. Ik ben het met jullie eens, Grootmoeders, en tegelijkertijd heb ik geen
zin om op te geven. Dus hier is mijn vraag: Hoe kan ik/ hoe kunnen wij puur en zuiver zijn en
het  licht  onafgebroken verspreiden in  deze  wereld?  En hoe doen we dat  zonder  boos  of
overweldigd te worden? Geef alsjeblieft een antwoord op een nieuwe manier, Grootmoeders
zodat ik het kan begrijpen, 'zei ik. "Ik ben moe van alle clichés die ik heb gebruikt om mezelf
te  troosten.  "Ik walg ervan!”  riep  ik  uit.  "Ik  geloof  ze niet  meer.  Geef  me de waarheid,
Grootmoeders”,  zei  ik.  "Ik  ben  klaar  om  te  luisteren."  
"Er is niets mis met de wereld," antwoordden ze, terwijl ze me welwillend bekeken. Hun
woorden  triggerden  iets  in  mij.  "Niets  mis  met  de  wereld!",  riep  ik  walgend!  “Nu,  die
uitspraak-niets  mis  met  de  wereld;  ik  walg  hiervan”,  zei  ik,  in  vuur  en  vlam  van
verontwaardiging. "Jullie gebruiken mijn woorden, maar dan nog erger!” Ik kookte, maar toen
de Grootmoeders me bleven bekijken met hun goedaardige blik, werd ik onzeker over mijn
reactie.  "Oeps,"  zei  ik  tegen  mezelf,  "hier  zou  meer  aan  de  hand  kunnen  zijn."  
"Kijk naar wat belangrijk is," zeiden ze. "Huh?" mompelde ik, "waar hebben ze het nu
over?”  Wie je bent op dit moment bent, dat is wat belangrijk is, "zeiden ze, en ze
wezen naar  de grond voor  hen,  herhalend:  “op dit  moment.  Het  leven is hier  in dit
moment  en  nergens  anders, "verklaarden  ze.  "Liefde  is  hier  op  dit  moment.
Schoonheid is hier, "zeiden ze. "Wat van belang is: hoe ver kan jij omarmen wat voor
je ligt?. Hebben deze ideeën die jou zo dierbaar lijken te zijn echte waarde, doen de
verschillende  gouvernementele,  economische,  religieuze  en  sociale  systemen  er
echt toe? "Vroegen ze. "Zijn ze nog echt? Zijn ze ‘belangrijk’ op dit moment of hebben
ze alleen ‘belang in jouw hoofd? "Degenen die proberen de wereld te beheersen
door  middel  van  oneerlijke  middelen  weten  niet  hoe  te  leven  op  dit  moment,"
verklaarden ze. "Zulke mensen worden geleid door angst-angst voor gebrek, angst
dat er niet genoeg is, angst om niet 'special' te zijn in de wereld - dat is waarom ze
hamsteren, bedriegen en stelen. Ze worden geleid door angst, "zeiden ze, hun palmen
van hun handen opheffend alsof ze wilden zeggen:" Wel ... wat verwacht je dan? En als je
je energie geeft aan de bestrijding van deze mensen, of om je te beklagen over je
lot, of om negatief te zijn over de 'kwaden' van de wereld, word jij ook geleid door
angst. "  
Terwijl  ze hun hoofden schudden gaven ze me een serieuze blik en zeiden:  "Blijf  in dit
moment en verlaat dat niet. Blijf nu ‘hier’.Wij zijn met u. We zitten op dit moment
bij jou, je bent niet alleen. En wij zeggen jullie dat op er op dit moment geen angst
is.  Er  is  niets  slechts  aan  hier  en  nu.  'Slecht'  is  in  de  mind ",  zeiden  ze.  
"Veroordeel jezelf niet, noch anderen, noch oordeel over wat je niet begrijpt. Haast
je niet en maak je geen zorgen, maar ga hier zitten en blijf  hier, nu, "zeiden de
Grootmoeders. "Blijf bij ons. Blijf uit de maalstroom die overal raast en blaast. Dat is
wat maalstromen doen, "legden ze uit, hun schouders ophalen," ze waaien en woeden.
Maar je hoeft dat niet," zij schudden hun hoofd. "In plaats daarvan, ga met ons zitten
en breng je ogen naar wat  voor  je ligt.  Ligt  het  leven niet  aan je  voeten? Ligt
schoonheid niet ligt op je te wachten? Ligt er geen liefde voor je? Waarom zou je
weg willen dat? Wil je dit moment van NU verlaten voor het razende en blazen van
de  nieuwste  maalstroom  van  de  wereld?  Is  het  werkelijk  zo  fascinerend?  
"Blijf  in  dit  moment  met  ons," zeiden  de  Grootmoeders,  "en vervolgens vanuit  de
realiteit van dit moment, beweeg je vooruit. Als je wacht tot je geleid wordt om te
handelen, zullen je acties gezegend worden. Je acties zullen zegeningen zijn, "zeiden
ze. "God / Goddelijkheid / de Ene Liefde verblijft altijd in het nu, in dit moment.
Altijd, "zeiden ze. Blijf erbij"


