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"Grootmoeders," zei ik tegen deze wijze vrouwen, "we hebben vertrouwen nodig in onszelf. We 
moeten weten dat we de kracht van het Net van Licht KUNNEN vergroten en dat we op koers 
KUNNEN blijven in deze moeilijke tijden. Ik weet dat dit een vaag verzoek is", zei ik, maar ze 
antwoordden meteen: 
 
" 'Wacht op de Heer'  zoals de Bijbel zegt. Dit is wat we jullie vragen te doen. Zodra je ’s 
ochtends wakker wordt, denk dan aan ons of aan een willekeurige andere vorm van het 
Goddelijke. En als je midden in de nacht wakker wor dt, maak dan gebruik van die tijd om je 
gedachten te richten op de liefde die er voor jou i s. En houd die gedachten vast! Versmelt met 
het Goddelijke " , zeiden de Grootmoeders. "Tracht hierin niet zonder ons te leven, zelfs geen  
ogenblik" , zeiden ze en keken me streng aan. "Om standvastig te blijven in deze tijden van 
verandering, om geaard en in je kracht te blijven, moet je jezelf afstemmen op het Goddelijke. 
Elke dag!"  zeiden ze. "Laat dit  je voornemen zijn!" 
 
"Het ego zal proberen jouw focus hierop te vertroeb elen",  zeiden de Grootmoeders, "en soms 
zal dat lukken. Maar,"  benadrukten ze, "zodra je weer denkt aan je voornemen om één te zij n 
met het Goddelijke, richt dan je gedachten weer op ons. Jouw afstemming op het Goddelijke 
zal je veilig en gezond houden in deze onveilige en  krankzinnige tijden." 
 
"Nadat je het Goddelijke hebt aangeroepen,"  zeiden ze, "ga dan op weg en leef je leven. Doe 
de dingen die je moet en wilt doen. Houd je niet in  als iets juist voelt voor jou, maar denk in de 
eerste plaats aan je verbinding met het Goddelijke. " 
 
"Hang briefjes voor jezelf op om je ons te herinner en en aan ons te denken en plaats ze daar 
waar je ze zult zien. Gebruik citaten uit onze boek en of andere uitspraken die je inspireren. 
Plaats heilige afbeeldingen en voorwerpen in je gez ichtsveld bij je thuis, zet herinneringen in 
je mobieltje, speel de Gayatri Mantra en andere man tra's, liederen en gebeden thuis, in de 
auto en zelfs op kantoor. Speel ze zachtjes op kant oor" , fluisterden ze. "Roep ons aan voor de 
maaltijden, voor je gaat slapen en wanneer je wakke r wordt. Elk van deze kleine dingen zal je 
meer vrede geven. Zorg ervoor dat  jouw dagen en nachten verzadigd zijn  van de 
aanwezigheid van het Goddelijke." 
 
"Neem de tijd om onze liefde voor jou te voelen en a ls je deze liefde hebt gevoeld, geef deze 
dan stilletjes door aan anderen. Dit zal vanzelf ge beuren, omdat liefde en generositeit je 
natuur is. Laat dus het zuivere hart in jou zich ui ten en geniet! De verbinding met het 
Goddelijke die jullie nu opbouwen, zal een krachtve ld creëren dat je zal beschermen tegen de 
negatieve energie die groeiende is overal op jullie  planeet." 
 
"Je zult dit werk niet alleen doen,"  zeiden ze en met geopende armen naar mij voegden ze eraan 
toe: "we zullen het samen doen met jou. We zijn immers s amen op deze rit en samen zullen we 
de storm trotseren." 
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