
Boodschap van de Grootmoeders - juli 2014

"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

"Versmelt met het Goddelijke"

"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,” zeiden ze. "Dit is wat we 
jullie vragen te doen: zodra je ’s ochtends wakker wordt, denk dan aan
ons of aan om het even welke vorm van het Goddelijke. En als je 
midden in de nacht wakker wordt, maak dan gebruik van die tijd om je
gedachten te richten op de liefde die er is voor jou. En blijf dan bij die 
gedachten! Versmelt met het Goddelijke," zeiden de Grootmoeders. 
"Probeer niet apart te leven van ons, zelfs niet voor een ogenblik," en 
ze keken me streng aan. "Om standvastig te blijven in deze tijden van 
verandering, om geaard en in je kracht te blijven, moet je jezelf elke 
dag afstemmen op het Goddelijke. Elke dag!" zeiden ze. "Laat dit je 
voornemen zijn!”
 
"Het ego zal proberen je hiervan af te leiden, je focus hiervan weg te 
nemen," zeiden de Grootmoeders, "en soms dat zal lukken. Maar," 
benadrukten ze, "zodra je weer denkt aan je voornemen om één te zijn 
met het Goddelijke, richt dan je gedachten weer op ons. Je afstemming
op het Goddelijke zal je veilig en gezond houden in deze onveilige en 
krankzinnige tijden.”

"Als je het Goddelijke hebt aanroepen,” zeiden ze, "ga dan en leef je 
leven. Doe de dingen die je moet en wil doen. Hou je niet in als iets 
juist voelt voor jou, maar denk in de eerste plaats aan je verbinding 
met het Goddelijke."
 
"Plaats briefjes voor jezelf om je eraan te herinneren aan ons te 
denken en plaats ze waar je ze zult zien. Gebruik citaten uit onze 
boeken of andere uitspraken die je inspireren. Plaats heilige 
afbeeldingen en voorwerpen in je gezichtsveld bij je thuis, zet 



herinneringen in je gsm, speel de Gayatri Mantra en andere mantra's, 
liederen en gebeden thuis, in de auto en zelfs op kantoor. Speel ze 
zachtjes op kantoor," fluisterden ze. "Roep ons aan voor je maaltijden, 
voor je gaat slapen en wanneer je wakker wordt.  Elk van deze kleine 
dingen zal je meer vrede geven. Zorg ervoor dat je dagen en nachten 
verzadigd zijn van de aanwezigheid van het Goddelijke."
 
"Neem de tijd om onze liefde voor jou te voelen en eens je die gevoeld 
hebt, geef die dan stilletjes door aan anderen. Dit zal vanzelf 
gebeuren, omdat liefde en generositeit je natuur zijn. Laat dus het 
zuivere hart in jou zich uiten en geniet! De verbinding met het 
Goddelijke die je nu opbouwt, zal een krachtveld creëren dat je zal 
beschermen tegen de negatieve energie die groeiende is overal op je 
planeet.

"Je zult dit werk niet alleen doen," zeiden ze, en met open armen naar mij
toe, voegden ze eraan toe: "we zullen het samen doen met jou. We zijn 
immers samen op deze rit en samen zullen we de storm trotseren." 

"Oh How We Love You" 

Net toen we op het punt stonden het diepe voorouderlijke werk te starten op 
de Bijeenkomst van de Grootmoeders in Nederland, werd een jonge vrouw 
overmand door verdriet. Bevend  en huilend vertelde ze hoe ze zich altijd 
afgescheiden had gevoeld van andere mensen en hoe ze deze toestand van 
gescheidenheid overal ter wereld had gezien.
 
Ze werd zo gepijnigd door verdriet, was zo gevangen in wanhoop, dat we 
moesten stoppen met het programma en naar haar toegaan. Terwijl ik naast 
haar stond en de microfoon voor haar hield, zodat ze kon spreken, voelde ik 
haar lichaam huiveren. Ik voelde haar pijn, en zo ook de anderen in de kamer, 
die voorovergebogen zaten en medeleven uitstuurden naar deze vrouw.

Ik wist niet hoe verder te gaan en ook niet wat ik nog meer kon doen om deze 
vrouw te helpen dan haar vast te houden. Toen begon er achteraan in de 
kamer een vrouw te zingen. "Oh how we love you, oh how we love you," zong 
ze. Dit, het Grootmoeders' lied, werd snel opgepikt door iedereen in de kamer 
en terwijl ze voor haar zongen, voelde ik de vrouw stoppen met beven.
 
Tranen stroomden over haar gezicht en haar ogen begonnen te gloeien. De 
bevroren toestand waarin ze heel haar leven had geleefd, smolt voor onze 
ogen en de hele kamer lichtte op met liefde. 

Ik kwam die vrouw dat weekend verschillende keren tegen, en elke keer dat ik 
een glimp van haar opving, zag ik de vrede die ze nu in zich droeg. Haar 
gezicht, ooit zo vol van pijn, leefde. 



Ik heb nu bijna achttien jaar lang les gegeven, geschreven en boodschappen 
van de Grootmoeders doorgegeven en ben aldus getuige geweest van vele 
wonderen van de Grootmoeders. Maar dit is er een dat ik nooit zal vergeten.
 
Ik omhels en buig voor die onbekende vrouw achteraan in de kamer, die het 
lied van de Grootmoeders begon te zingen om iemand te genezen die genezing
nodig had. De Grootmoeders zeggen: "Het beste gebruik dat je kunt 
maken van onze boodschap is ze te leven." En dat is wat er gebeurd is in 
die kamer in Nederland. 

In dankbaarheid, 

Sharon McErlane 

Nota's van het Net van Licht / Kosmische Web
 

Pakistan
 
Betreffende het geschenk "DE GROOTMOEDERS SPREKEN". Dit boek verandert
levens en ik voel een diepe connectie met deze prachtige reis van YIN-KRACHT
EN EVENWICHT.
 
Het lezen van dit boek deed me beseffen wat voor een zware last ik draag en 
ik voel heel sterk de drang om mijn last te verlichten en gewoon op een 
natuurlijke manier met alles om te gaan. Ja, ik besef dat ik op mijn eentje aan 
het strijden ben en me moet verbinden met meer yin-kracht. Er is zo 
ontzettend veel verdriet overal om me heen, 24/7, dat het niet mogelijk is om 
na te denken over mijn innerlijke YIN-stemmen. 

Het nieuws over onze jonge landelijke vroedvrouwen is echt geweldig. Ze 
worden in hun gemeenschappen aanzien als levensredders. Wat een mooi werk
doen deze jonge, kwetsbare meisjes met een zwakke gezondheid. Het is 
gewoon prachtig, maar toch worden ze gedwongen onzichtbaar te blijven, hun 
trots en geluk niet te uiten, omdat dat in hun cultuur niet aanvaardbaar is. 
Maar langzaam zullen de dingen veranderen. DAAR BEN IK HEEL ZEKER VAN. 

Ik hou van jullie allemaal en ik ben heel erg dankbaar. Met al mijn liefde en 
gebeden,
 
Je vriend in Pakistan
 

Frankrijk



Ik wil je vertellen wat er gebeurde op de Bijeenkomst in Nederland. Het was/is 
erg sterk.
 
Na de bekrachtiging en de ceremonie met de voorouders en het karmische 
werk, voelde ik me letterlijk en figuurlijk hernieuwd, ik voelde het diep in mijn 
lichaam. Terug in Frankrijk en nog vol gloed, werd ik een beetje depressief, 
beseffende dat ik nu alleen verder moest, zonder de oude mechanismen en zo.
 
Na twee dagen van veel wandelingen met mijn hond in de natuur en meditatie,
is alles opgelost. Ik voel me zo gezegend met wat er gebeurd is, en ik heb nu 
al, bijvoorbeeld, een hartsgesprek gehad met mijn zus, iets wat tevoren niet 
mogelijk was. 
 
Ik voel me de hele tijd verbonden, ik ben zo blij!

Liefde, 

Ria

 
België

Dank u voor het geweldige weekend in Groesbeek. Ik heb voor het eerst in 
mijn leven (56 jaar) het prachtige felle licht in mijn hart ervaren dat Licht 
uitstuurt in de wereld.  

Het begon al op de eerste dag (zaterdag) bij je eerste meditatie. Het voelde 
als een groot, warm welkom… Mijn vriend Joke en ik starten een nieuwe 
Grootmoeders-groep in België (Limburg), die zal worden ondersteund door 
Anne Calewaert (uit Antwerpen). Joke heeft al enkele youtube-filmpjes 
gemaakt die binnenkort zullen publiek gemaakt worden.

Hopelijk ontmoeten we elkaar volgend jaar weer

Marie-Rose 

Grootmoeders-bijeenkomst Litouwen 

Grootmoeders-bijeenkomst in het Park van het Energetische Labyrint, Liksai 
dorp, Plunge district, Litouwen, 9 en 10 augustus. Georganiseerd door de 
Litouwse grootmoeders. 

Iedereen is welkom. Om u in te schrijven voor dit evenement, contacteer 
Renata: sveskgyvenima@gmail.com
    


