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"Het huidige onevenwicht in de energie op aarde 
heeft alles wat leeft in gevaar gebracht. Het is tijd 
om weer evenwicht te brengen. Hierbij moeten 
vrouwen de leiding nemen." De Grote Raad van de 
Grootmoeders roept ons op om in onze kracht te gaan 
staan, roept vrouwen en mannen op om mekaar tegemoet
te komen in liefde. 
Iedereen is welkom bij dit werk.

http://www.grandmothersspeak.com

"Velen van jullie zijn tegelijkertijd aan het wakker
worden."

Op de bijeenkomst in Californië vroeg iemand me of de
Grootmoeders ooit hun naam hadden gezegd. De vraag
verraste me. Ik had nooit interesse gehad in hun namen
of voor welke persoonlijke informatie dan ook. Eigenlijk
zag ik hen niet als individuen. Voor mij waren ze vanaf
het eerste moment simpelweg de Grootmoeders: een
groep wijze, oude vrouwen. Een geheel. Maar na een

tijdje over de vraag nagedacht te hebben, besloot ik hen
er iets over te vragen.

De Grootmoeders glimlachten begrijpend toen ik het hen
vroeg; ze toonden me vervolgens dat ze een geheel zijn.

"Samen en met eenzelfde doel, vormen we één

http://degrootmoeders.us6.list-manage.com/track/click?u=edcd658761c36b71f7270dd95&id=8062de2689&e=0af8e6532b


lichaam. Wij zijn," zeiden ze met nadruk en hieruit
begreep ik dat waar het om gaat het samenkomen van

deze individuele Grootmoeders is. De som van hen is veel
groter dan hun individuele delen en samen vormen ze één

entiteit om ons dingen te leren, te tonen en met ons
samen te werken.

Toen realiseerde ik me dat wij, die ons aangetrokken
voelen tot hun lessen, ook een geheel vormen - onze

schijnbaar afzonderlijke zelven komen samen in groepen
om van hen te leren. De vrouwen en mannen die

samenkomen om de boodschap van de Grootmoeders te
delen, werken samen, leren samen en zingen samen. De
meeste van onze lessen vinden plaats in groep en er is

heel weinig of zelfs geen hiërarchie binnen onze
organisatie. Wij volgen dus hun voorbeeld.

Enkele dagen later, toen ik hen vroeg om me meer
hierover te vertellen, zeiden ze, "Je bent eindelijk aan

het ontdekken dat je niet alleen bent op deze
wereld. Je bent een deel van iets, een integraal en
bewegend deel van iets wonderbaarlijks. Je bent

niet wat ze je verteld hebben," zeiden ze en ze
schudden hun hoofd, "noch ben je wat je dacht dat je
was. In werkelijkheid ben je geenszins een aparte
entiteit," zeiden ze en lachten met mijn ontsteltenis. Ze

legden uit: "Jij maakt deel uit van een zee van
energie, vloeiend en groeiend, die volop bezig is de

materie in een nieuwe richting te sturen. Je bent
geen 'kleine garnaal' zoals soms gezegd wordt, niet
iemand die weinig te betekenen heeft. NEE!" riepen

ze uit. "Jij bent het Net van Licht; jij bent een
eeuwig, oneindig lichtwezen.”

"We kijken naar jou terwijl je dit ontdekt. Velen van
jullie zijn tegelijkertijd aan het wakker worden en 
we genieten ervan om jullie hand in hand deze 
waarheid te zien vinden. Je glundert telkens je een 
glimp van je eigen pracht ontdekt en de vreugde die
je voelt is des te groter omdat je deze ontdekking 
samen doet. Ieder van jullie voelt zich gelukkiger nu
je gemeenschap en eenheid ervaart. En als we jullie 



zo zien samenkomen, dan zien we vreugde talrijke 
malen vermenigvuldigd." Met tranen in hun ogen keken
de Grootmoeders me aan en zeiden, "we verzekeren je 
dat het geluk dat je voelt bij dit wakker worden, ook
ons geluk is.

"Je zal verder groeien, in gemeenschap met elkaar 
en met ons," beloofden ze. "Je zal verder groeien en 
leren, meer en meer ruimte innemend. Bereid je 
maar voor op meer en meer harmonie in je leven,  je
kan nu al uitkijken naar tijden van vreugdevol delen
van wat Moeder Aarde jullie geeft. We zien hoe 
jullie elkaar omhelzen, hoe jullie samen lachen en 
huilen en dat maakt ons zo blij dat we willen zingen.
Je kent het lied wel. En terwijl ze me vanuit hun 
ooghoeken aankeken, zongen ze: "Oh how we love you,
oh how we love you."



Net van Licht / Kosmisch web

Deze tekst ontvingen we uit Nederland van een vrouw, 
genaamd Aisha North. Lees alsjeblieft wat ze te zeggen 
heeft over het Net/Web van Licht, waar velen van jullie 
mee werken en gewerkt hebben. Als je ooit zou getwijfeld 
hebben aan de kracht van dat Net van Licht ... twijfel 
niet langer!  

"Er is een nieuw netwerk van energetische gloeidraden 
omheen de aarde die je kan vergelijken met 
acupunctuurpunten, die op de kruispunten van 
energetische paden helpen om deze energie te 
verankeren, en ze ook vergroten.

Het gaat om een gloednieuw energetisch systeem van 
paden dat velen van jullie mee hebben helpen opzetten. 
Door je met elkaar te verbinden, hebben jullie een groot 
aantal van deze netwerkpunten verankerd. Je hebt ze 
gecreëerd door de interactie tussen je fysieke lichaam en 
de energie die er doorheen stroomt en hierdoor is een 
heel net van paden tot stand gekomen. Nu is het er en 
het werkt, maar nog niet op volle kracht. Er is een 



aanpassingsperiode nodig, want deze energetische 
omgeving is nieuw, niet alleen voor jou, maar voor de 
hele planeet.

Dit wijde Net bedekt niet alleen de oppervlakte van aarde,
het is ook diep ingebed in de structuur van deze planeet, 
helemaal tot in de kern. Je kan het zien als een continu 
energieveld dat je niet alleen omringt, maar ook ingebed 
is in elke cel van je wezen en dat jullie allen op een heel 
nieuwe manier met elkaar verbindt. Dit alomvattende veld
zal inwerken op al wat je om je heen ziet en al wat nog 
ongezien is. Het is anders dan alles wat ooit bestond rond 
dit deel van de schepping dat we planeet aarde noemen. 
Het zal jullie allen omhullen alsof je in een baarmoeder 
van energetische stof zit, om de trilling van alles waar je 
mee in contact komt, op te tillen. Een grote shift zal de 
hele planeet een octaaf hoger brengen en terwijl dit 
gebeurt, zal je mee opgetild worden en aan een steeds 
hogere vibratie beginnen trillen. Het basiswerk dat je 
tevoren gedaan hebt, heeft ons in staat gesteld om niet 
alleen jou opnieuw te stemmen, maar de hele planeet! En 
velen van jullie voelen de eerste roerselen van deze 
nieuwe vibratie in je wezen. Het is een lied dat je kent van
vroeger, want het is het lied van liefde, en het zal steeds 
luider en helderder gaan klinken.

We danken jullie voor je inzet bij het uitvoeren van dit 
grootse werk en voor het geven van al wat je bent aan dit
project van nieuwe energetische bedrading. Jouw rol was 
groot en zal groot blijven, omdat jullie allen als de 
acupunctuurpunten zijn, waarover we het tevoren hadden.
Met elke stap die je op aarde zet, verhoog de 
geleidbaarheid tussen de ijkpunten van dit reusachtige 
netwerk en  zo zullen jullie de wandelende healers van 
deze wereld zijn. Opnieuw danken we jullie allen in naam 
van de hele schepping. Weet dat je pad niet langer in 
jaren wordt gemeten, maar in de hoeveelheid licht die je 
op deze planeet neerzet, terwijl je op weg gaat naar je 
prachtige toekomst.



Voorouders en de bijeenkomst van de Grootmoeders

Een twaalftal vrouwen uit Europa kwam naar de 
bijeenkomst van de Grootmoeders in Californië om samen
met ons de voorouder-healing in zowel de nieuwe als de 
oude wereld te verankeren. Terwijl we werkten met de 
voorouderlijnen van onze families, gingen we terug in de 
tijd en zagen daarbij hoe lidtekens, die sinds generaties 
door families, stammen en naties gedragen werden, 
geheeld werden. We gingen dan vooruit op die 
voorouderlijnen, op weg naar de toekomst, om licht te 
brengen voor de generaties die na ons zullen komen. We 
waren vervuld van vreugde bij dit werk en op het einde 
verwoordde Marion, een deelneemster uit Ierland, onze 
ervaring als volgt: "Ik kan jullie nu zeggen dat mijn 
mensen heel blij zijn met jullie mensen."

Een groep mannen bracht, tot onze verrassing, rozen mee
naar de bijeenkomst. We waren natuurlijk blij maar we 
waren nog blijer toen ze voor ons hun devotie tot de 
Grootmoeders uitspraken. Ze vertelden dat ze zich ertoe 
wilden wijden de wereld tot een veilige plaats te maken 
voor vrouwen zeggende "Zolang vrouwen zich niet veilig 
voelen, kan onze aarde niet evolueren.” Iedereen was 
ontroerd! Deze mannen beloofden ook in de toekomst aan
onze bijeenkomsten deel te nemen.

Het voorouderwerk waartoe de Grootmoeders ons 
gebracht hebben, brengt ons voorbij 'tijd', waardoor de 
scheiding die we voelden tussen deze wereld en de 
volgende verdwijnt. Geleidelijk verdwijnt onze angst voor 
de dood. En dit nieuwe werk met mannen zal ervoor 
zorgen dat de barrières die in de loop der jaren tussen de 
seksen waren komen te staan en die ons van elkaar 
vervreemdden, opgeheven worden. De Grootmoeders 
tonen ons de weg en terwijl we samen met hen deze 
nieuwe ruimte betreden, worden we begeesterd door de 
enorme mogelijkheden van dit werk. "Vooruit!" zeggen 
de Grootmoeders en wij antwoorden: "ja!"



Voor mensen in Europa: we doen dit werk met de 
voorouders ook op de Nederlandse bijeenkomst.

Grootmoederbijeenkomsten in 2014

Zugmeer, Zwitserland
Grootmoederbijeenkomst bij het prachtige Zugmeer, in de
buurt van Zurich, Zwitserland. 21 juni 2014. 
Georganiseerd door de Grootmoedergroep van Zurich en 
begeleid door Sharon Mc Erlane, auteur van “A Call to 
Power: the Grandmothers Speak” en “Our Love Is Our 
Power”. Iedereen is welkom. Om in te schrijven voor dit 



eendaags evenement, contacteer Ulrike Stedtnitz, 
us@stedtnitz.ch

Groesbeek, Nederland
Grootmoederbijeenkomst, georganiseerd door de 
Nederlandse en Vlaamse grootmoeders, Groesbeek, 
Nederland op 28 en 29 juni. Twee jaar geleden zijn we al 
eens samengekomen op deze mooie plek in Zuid-Holland 
en we zijn blij naar dit aangename oord te kunnen 
terugkeren. Op deze bijeenkomst zal Sharon McErlane, 
auteur van “A Call to Power: the Grandmothers Speak” en
“Our Love Is Our Power” diepgaand werk met de 
voorouders begeleiden. Om in te schrijven, contacteer aub
catharinaschilperoort@gmail.com of 
anne.calewaert@telenet.be
Om te delen met vrouwen en mannen in Grandmothers 
Speak, ga naar de Grandmothers Speak pagina op 
Facebook.
Voor meer info over groepsbijeenkomsten van de 
Grootmoeders:
http://www.degrootmoeders.be/evenementen.htm
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