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Toen ik vorige week een heilige plaats van de Karmelieten in Noord-Indiana bezocht, besefte ik hoe 
belangrijk het is om de heiligheid van Moeder Aarde te eren, waar we ook zijn. Het verbinden van de 
aarde met het Net van Licht dient te gebeuren door ieder van ons, overal ter wereld. Toen ik hierover 
vragen stelde aan de Grootmoeders, antwoordden ze: "Jullie zijn allemaal verbindingspunten 
voor het grote Spel van Licht. Het is tijd om dit s pel te spelen en iedereen die wil meespelen is 
welkom. 
 
Ook al is het grootste deel van de mensheid onweten d hierover, de Aarde is heilig en ook jij 
bent heilig. Maar dit is niet wat jullie geleerd is . Jullie hebben geleerd dat de aarde inerte 
materie is. En er is jou geleerd dat je onwaardig b ent, dat je niet goed genoeg bent. Dit alles is 
niet waar!"  riepen de Grootmoeders uit. "De aarde is levend! Jij bent goed genoeg! Jij be nt 
waardig! En, meer nog, je hebt werk te doen! Het is  tijd om Moeder Aarde opnieuw met het Net 
van Licht te verbinden. Deze links moeten overal ge maakt worden en dit moet nu gebeuren. 
 
De aarde zelf is heilig en dat is altijd zo geweest . Jij ook! Jij bent hier nu in deze tijd om een 
verbindingspunt te zijn, een kanaal voor het Goddel ijke. Jij bent de tussenpersoon, om het zo 
te zeggen, degene die nodig is om de verbinding tus sen Aarde en hemel tot stand te brengen, 
tussen het zo genaamde 'wereldlijke' en het Goddeli jke. Jij bent de link. Er is geen ander", 
gaven zij mij te kennen en hun ogen op mij gericht zeiden ze: "Het is tijd voor jou om aan het werk 
te gaan. 
 
Waar je ook bent, de aarde onder jouw voeten is hei lig. De Aarde is een leven-schenker en als 
zodanig is de Aarde vol van licht. Maar, door de ti jd heen is de Aarde zo belast geraakt door 
de negativiteit en de verwarring van de mensheid da t ze nu opnieuw verbonden dient te 
worden met het Goddelijke. De mensheid moet de hand en uit de mouwen steken en deze 
verbinding tot stand brengen." De Grootmoeders lachten toen ze mijn geschrokken gezicht zagen. 
"Je zult opgelucht zijn te leren dat deze taak niet  moeilijk is",  zeiden ze. 
 
"Begin met ons te vragen jou een specifieke plek op  Aarde te tonen die roept om deze heilige 
verbinding. Dit is een gebied dat opnieuw tot leven  gebracht wil worden. Het kan een plek zijn 
die je al kent of een plek waaraan je nooit gedacht  hebt. Het kan een heel kleine plaats zijn, 
misschien slechts enkele centimeters breed. Wat ook  de oppervlakte ervan is, het zal dienen 
als een acupunctuurpunt op het lichaam van Moeder A arde. 
 
Als het een plaats is dichtbij waar je woont, ga er  dan naartoe. Ga er fysiek heen als je kan en 
als dat niet kan, ga er dan heen in je geest. Roep ons dan aan of roep elke vorm van het 
Goddelijke aan waarvan je houdt en ga naar het cent rum van je hart. Hier zal je je verlichte 
verbinding met ons ervaren en met al diegenen die w erken met het Net van Licht. Werp vanuit 
het verlichte centrum van je hart het Net van Licht  over deze plaats en ervaar hoe het Net 
zichzelf daar diep verankert. Het zal dat meteen do en. Zit daarna stil en vraag of de gloed van 
het Net van Licht deze plaats moge zegenen en moge wakker maken voor zijn eigen stralende 
doel in het grote Kosmische Web. 
 
De hele aarde wacht op het tot stand brengen van de ze verbinding. Elk deel van je geliefde 
planeet wacht erop om een thuis te worden voor het Net van Licht. Zodra je een verbinding tot 
stand hebt helpen brengen, komt de heilige energie van elk van deze plaatsen het Net van 
Licht voeden en het versterken zodat het zijn werk beter kan doen: het steunen van de planeet 
gedurende de tijden van verandering die komende zij n. 
 
Het is tijd voor Moeder Aarde om weer volledig verl icht te worden. De mensheid heeft de 
aarde nodig en de aarde heeft jou nodig. Het is goe d, heel goed werk dat we je geven. Begin 
er vandaag mee. Je kunt dit één keer doen, voor een  specifieke plaats op aarde of je kan het 
steeds weer doen voor vele plaatsen. Dit speciale w erk is iets wat je niet vaak genoeg kan 
doen." 



 
Ze keken in mijn ogen en zeiden: "We staan klaar om je te assisteren en om je te st eunen 
wanneer je ermee begint deze verbindingen te maken. "  
 
 
 
Opmerking van Sharon: het Net van Licht is er echt. Dit grootste levende wezen in het universum 
werd 'ontdekt' in 2013 door wetenschappers die het de naam 'Kosmisch Web' gaven. Online kan je 
er een foto van zien. Het Net van Licht en het Kosmische Web zijn synoniemen. 
 
 
Met dank aan Stefaan Dieltjens & Sigrid Delmotte vo or de vertaling naar het Nederlands. 
 


