De dingen zijn niet wat ze lijken
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“De wereld lijkt in een neerwaartse spiraal te zitten”, zeiden de Grootmoeders. “Oorlog, terreur
en geweld duiken overal op en angst lijkt vrij spel te hebben. Velen van jullie kunnen het zelfs
niet meer aan om naar het nieuws te kijken, het wordt te zwaar om al die hebzucht en
oppervlakkigheid in de samenleving te dragen. We gaan hier niet ontkennen dat dit allemaal
echt gebeurt, wel willen we jullie zeggen dat de dingen niet zijn wat ze lijken. Dit zijn de tijden
van verandering waarover we jullie vertelden toen we voor het eerst verschenen”, zeiden de
grootmoeders, mij strak aankijkend, “deze zijn nu aangebroken.”
“Er komt inderdaad destructieve energie naar boven, maar het komt aan de oppervlakte om
getransformeerd, gezuiverd en verwijderd te worden. We vragen je om nu standvastig te zijn,
te observeren wat er gebeurt en er dankbaar voor te zijn dat het gebeurt. Duistere energie
heeft de liefde en het leven op jullie planeet lange tijd onderdrukt. Het naar boven komen van
het kwade is dus bittere noodzaak. Je wordt in deze tijd gevraagd om er getuige van te zijn en
om het Net van Licht voor jullie planeet vast te houden.”
“Roep ons aan - of een andere vorm van het Goddelijke waar je van houdt – en roep het Net
van Licht aan. En realiseer je dan, terwijl de gouden stralen van het Licht je omvatten, dat ze
dit ook doen voor alles en iedereen op aarde. Werk op deze aandachtige wijze en vergroot de
kracht van het Net van Licht voor jezelf en voor alle wezens.”
“Terwijl al deze veranderingen en schijnbare vernietiging plaatsvinden, zullen we je
vasthouden, koesteren en beschermen, want je hoort bij Ons. Kom bij ons zitten, neem de tijd
om bij ons te zijn en laat ons je liefhebben. We zullen je troosten terwijl de pijn op jouw
dierbare planeet naar boven komt.”
“Je bent niet alleen. We zijn elk moment bij jou en begeleiden je dag en nacht. Wij zijn de
adem in je lichaam - altijd aanwezig.”
“Je bent geconditioneerd om wereldse dingen na te jagen. Geld, ideeën, gedachten (zowel
‘goede’ als ‘slechte’ gedachten), maar al wat je hiermee bereikt is dat je moe, alleen en bang
wordt. Dus, stil de tijd en breng tijd door met ons. We zijn er - vóór jou, achter jou en naast jou
- jou vasthoudend en omhullend.”
“De dingen van deze wereld zijn niet meer dan schijn, dus waarom besteed je zoveel energie
aan het najagen ervan? We weten dat dat jou is aangeleerd”, zeiden de Grootmoeders lachend,
“dus blijf je hardnekkig volhouden, zelfs terwijl die wereld ‘daarbuiten’ uit elkaar valt. Echter
het focussen op ‘daarbuiten’, vooral in deze tijd, haalt je weg uit jouw vrede en kracht.”
“Als je het Net van Licht aanroept en stil bij ons zit, al is het iedere dag maar een paar
minuten, dan zal je onze liefde voelen. En als je toelaat dat de liefde tussen ons heen en weer
stroomt, zoals die dat van nature doet, dan zal dit eenvoudige gebaar ons toestaan jouw pijn
en zorgen weg te nemen.
We beloven dat we zullen zorgen voor alles wat je nodig hebt. Je kwam in dit leven vervuld
van Goddelijke aanwezigheid. Het Goddelijke doordringt elk deel van jou, zit zelfs in de lucht
die je inademt. Elk moment ben je zo dicht bij ons, zo dicht bij elke vorm van het Goddelijke maar je weet het niet”, zeiden de Grootmoeders, met droefheid in hun ogen.
“We vragen je te oefenen om bij ons te zitten, in onze ogen te kijken en onze armen om je
heen te voelen. Rust daar, heel gewoon, en als je dat doet, zal er gezorgd worden voor alle
dingen waar je naar verlangt, zowel de materiële als de niet-materiële. De gewoonte om je
‘zorgen te maken’, al dat ‘streven’, dat verhindert je om te ontvangen wat je hart verlangt. Wij
zijn hier om jou dat te geven, dus laat dat ‘streven naar iets’ achterwege - al is het maar een
paar minuten per dag - en sta ons toe jou te mogen geven.”

“Vele jaren geleden zeiden we: ‘Jullie leven; wij geven.’ Wel”, glimlachten de Grootmoeders, “wij
liegen nooit, dus je kunt op deze woorden vertrouwen. Wil je niet dat je leven makkelijker
wordt?” vroegen ze. “Reken op ons.”
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