Met dank aan Stefaan Dieltjens voor de vertaling naar het Nederlands.

"Waarom denk je dat je in deze tijd geïncarneerd bent?"
Boodschap van de Grootmoeders, juni 2013.
"Jullie hebben een duwtje nodig om dieper in jezelf te duiken" zeiden de
Grootmoeders, "om je te verbinden met de kern van je wezen. Wij zien
jullie en merken dat de wereld je afleidt. Deze afleiding brengt jullie
nergens," zeiden ze. "Jullie blijven in cirkeltjes ronddraaien als jullie
aandacht blijven schenken aan de wereld. Zo lopen jullie telkens weer
verloren" zeiden de Grootmoeders.
"Wij geloven in jullie want we zien wat en wie jullie zijn. Daarom zijn we
vandaag gekomen om jullie aan te sporen je aandacht niet naar buiten naar de wereld - maar naar binnen te richten. Kom in je hart" zeiden ze,
"en doe beroep op ons. Wij zullen je nooit in de steek laten.”

"Je bent een groots wezen" zeiden de Grootmoeders, "en je geboorte in
deze tijd is niet toevallig. Er staat jullie een belangrijke taak te wachten.
Jullie zijn nodig om onze bekrachtiging in Yin-energie door te geven,
door te geven aan vrouwen en aan mannen, aan jongeren en aan
ouderen, door te geven aan ieder ras, aan ieder geloof en elke religie.
Geef het door!” riepen ze uit.
"Werk elke dag met het stralende Net van Licht en leer ook anderen hoe
ermee te werken. Dat gaat moeiteloos" verklaarden de Grootmoeders, "en
het is het Net van Licht dat jullie planeet stabiel houdt, dat voor
evenwicht zorgt ondanks alle oproer en tragedies die elke dag gebeuren.
Laat je niet meeslepen door deze dagelijkse drama’s" zeiden ze, "maar
blijf, in plaats daarvan, het Net dragen, hooghouden, in stand houden en
zie dat het Net jullie draagt, hooghoudt, in stand houdt. Telkens je je
verbindt met het Net word jij sterker en zodoende wordt ook het Net
sterker; zo wordt het sterker, groter en schitterend verlicht” zeiden ze.
"Je hart levert de stroom voor het Net van Licht en op haar beurt levert
het Net van Licht je vrede, kracht en vervulling. Telkens je je ermee
verbindt, brengt het Net deze zegeningen, niet alleen voor jou, maar voor
alles wat leeft.”
"Het is onbaatzuchtig werk waartoe we jullie oproepen" zeiden de
Grootmoeders. "Het is het werk waarvoor jullie geboren zijn. Waarom
denken jullie juist in deze tijd geïncarneerd te zijn? Wel, dit is de reden
waarom:" zeiden ze "jullie zijn geboren om lief te hebben, om jullie
planeet lief te hebben en haar te verheffen. Als jullie je missie hier op
Aarde willen volbrengen, doe dan beroep op ons of op welke vorm van
het Goddelijke dan ook en zet een stap naar voren in dit gezegende werk.
Geef onze boodschap - over de terugkeer van de Yin-energie, het
Vrouwelijke Principe van de Schepping - door, en draag het Net van
Licht, hou het in stand, hou het hoog. We vragen je dit te doen voor
jezelf en voor alles wat leeft. Dit werk is niet moeilijk, maar het vereist
een gewillig hart" zeiden de Grootmoeders. "Roep ons aan, kom in je hart
en denk aan het Net van Licht. Dit zal je automatisch verbinden met het
stralende Net dat jullie planeet omringt, verheft en doorstraalt, dat elk
stukje ervan in licht doet baden, dat jullie in licht doet baden. We
zegenen en danken jullie voor je gewillige hart" zeiden de Grootmoeders.

Hartsgolven van dankbaarheid.
Er stralen zulke prachtige hartsgolven van liefde af van het werk van de
Grootmoeders, dat ik overweldigd wordt door dankbaarheid. Er zijn er nu al
zovelen die dit delen, die dienstbaar zijn, die de leiding nemen.
Katharina uit Nederland en Anne uit België zijn een bijeenkomst van de
Grootmoeders aan ’t opzetten voor volgend voorjaar in Den Haag. Die wordt
gevolgd door een andere Europese Gathering, in de buurt van Zürich,
Zwitserland, georganiseerd door Ulrike en Veronika.
Christine en Carolyn, die al onze Australische Gatherings hebben verzorgd,
plannen er één in 2015 in de Outback op Uluru, Ayers Rock.
Renata is van plan een Camp Gathering van de Grootmoeders te houden op het
platteland in Litouwen in augustus en Jo en LaVonne hebben een mooie retraiteplaats gevonden in Palos Verdes voor onze volgende Californië Gathering. Janet
en Mary Ellen zijn aan het verkennen voor een bijeenkomst in Ohio en misschien
ook in Alabama terwijl professor Bubbles een Gathering in Virginia aan ’t bekijken
is. Een heleboel bijeenkomsten dus!
Door al deze bijeenkomsten ontstaan er stromen van vriendschappen over de
hele wereld.
Babs uit Nederland plande haar vakantie zo, dat ze de Australische Gathering in
april kon bijwonen en werd ontvangen door een aantal prachtige Australische
grootmoeders. Hetzelfde gebeurde toen Engelse, Zwitserse, Nederlandse,
Belgische, en Australische grootmoeders opdaagden voor de maart Gathering in
Californië: trips, dagen in een kuuroord, logeerpartijen en super diners samen.
Vrouwen en mannen uit Noord-Europa en Scandinavië kwamen naar de Gathering
in Litouwen vorig jaar in juni en een aantal van ons maakten een
sprookjesachtige reis door dat land. Het was magisch.
Die hartsgolven, die vrijgevigheid in actie zorgen voor vreugde en een hart dat
zich alsmaar meer opent, bij ieder van ons. Wanneer we op deze wijze bij mekaar
komen, verblijven we vaak in elkanders huizen, brengen we veel tijd door samen,
en leren we elkaars cultuur kennen. We vinden veel plezier in het delen en
worden er allen uiteindelijk door gevuld met liefde en wederzijds begrip. Voor mij
is er niets belangrijker dan dit openen van onze harten voor elkaar en ik ben
dankbaar dat de Grootmoeders ons oproepen om dit werk samen met hen te
doen, zodat wij het dan ook zelf kunnen doen. Ik ben jullie allen ook zo dankbaar
dat jullie hun oproep met een open hart beantwoorden. Voor het geval je dat nog
niet hebt gedaan, wil je misschien wel eens iets goeds doen voor jezelf en
binnenkort een bijeenkomst in je buurt bijwonen.
Sharon

