Grootmoeders Spreken Nieuwsbrief December 2012 – Nl vertaling met
dank aan Margje van der Lei.
"Dit is het Net van Licht dat de aarde zal omvatten gedurende de komende tijden van verandering. Het is Nu tijd
en is aan vrouwen om leiding te nemen. Het kan niet op een andere manier.” De grote Raad van Grootmoeders
vragen ons om onze kracht op te pakken. Iedereen is welkom om dit werk te doen. Er wordt geen bijdrage
gevraagd voor de Grootmoeders bekrachtiging.
http://www.grandmothersspeak.com

”Wees niet bang. Laat de wanhoop los.”
Ik reisde af naar de Grootmoeders vandaag, maar voordat ik ook maar iets kon vragen, begonnen ze te spreken:
”Wees niet bang terwijl het einde van deze tijden dichterbij komen”, zeiden zij, terwijl ze me aankeken. “Laat de
wanhoop los. Er zal jullie niets ergs overkomen, en er zal niets ergs in de wereld gebeuren.” Het is een
belangrijke tijd, niet een desastreuze tijd. De mensheid staat op het punt om door een sluier van onwetendheid te
stappen dat ons eeuwenlang gescheiden heeft gehouden van de Waarheid. Er is een (Engels) gezegde, ”het is
altijd donker voor zonsopgang””. En wij vertellen jullie dat vandaag de zonsopgang nabij is. Dus omvat ons,
“zeiden de Grootmoeders”. Omvat welke vorm van het Goddelijke waar jij van houdt en hou nog even vol.
“Op het moment dat je onze liefde jou voelt omhullen, zal angst oplossen en zal je terugkeren naar je
oorspronkelijke geest. Dus sta jezelf toe om van gehouden te worden. Laat ons van je houden. Begin nu met het
voelen van onze liefde, “zeiden ze”. Je hoeft alleen maar aan het Net van Licht te denken, en zodra je dit doet,
zal je het voelen, onder je, rondom je lichaam, binnenin je lichaam – verheffend, vullend en troostend voor elk
deeltje van je Zijn. Je wordt omvat“ zeiden de Grootmoeders, hun gezichten vol compassie. ”Jullie worden
compleet en volledig omvat. Met elke ademhaling die jullie doen, elke moment van jullie leven, worden jullie
omvat”.

“Het is de geest/het ego die ellende creëert”, zeiden zij, “ angst scheppend met liefdeloze verhalen van “er gaat
iets verschrikkelijks gebeuren, Ik ben niet goed genoeg, Ik verdien… niet,” zeiden ze.
“Dat is allemaal niet waar, maar zulke verhalen zullen blijven verschijnen want zo werkt de geest nu eenmaal. De
geest bedenkt verhalen. Daarom is het zo moeilijk om van gedachte te veranderen – het houdt zichzelf bezig met
het bedenken van verhalen. Zodra je je realiseert dat dit de aard van de mind/ego is, is aan jou de taak om jezelf
af te wenden van het eeuwige bedenken en vertellen van verhalen en je wijzer op de waarheid afgestemd te
houden.”
“Zodra er verhalen de ronde gaan –” de wereld zal vergaan, mensen zijn slecht, ik ben hulpeloos, niemand vind
mij aardig”- kun je ze omwisselen met de waarheid. Roep ons aan wanneer dit gebeurt of welke vorm van het
Goddelijke waar je van houdt”, zeiden de Grootmoeders, “en voel hoe je wordt omvat door het stralende Net van
Licht”.
“Maak er een gewoonte van om aan alles wat leeft door het Net te laten omvatten. Al het leven omvattend en
gezegend. Dan, “zeiden ze”, hun ogen op mij richtend, “ wanneer iemand wordt overvallen door schrikbarende
gedachten en daarop in actie overgaat, kun je sterk staan en een ankerpunt van Licht zijn voor iedereen. Dit is
een groot goed wat zo hard nodig is in deze tijd, “zeiden de Grootmoeders“. Wij vragen je om niet in angst en
wanhoop te gaan zitten, maar in plaats daarvan te omvatten, omvat, omvat en laat jezelf, en iedereen die lijdt,
omvatten door het Net van Licht. Wees een groots Lichtbaken, dat is waarvoor je geboren bent,” zeiden ze.
“Wees altijd dat instrument voor het goede, het Lichtbaken dat altijd brandt. “

“Wij zegenen jullie.”

