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"We hebben jullie het Net van Licht gegeven om je t e helpen jouw geest en hart te openen" , 
zeiden de Grootmoeders. "Het Net van Licht is in deze tijd naar voren getr eden om de wereld 
van het duister naar het licht te brengen en jullie  van een staat van contractie naar een staat 
van expansie te leiden. En JIJ bent de lichtschakelaar!" riepen ze uit. 
 
"Als je het Net van Licht oproept, gaat je bewustzi jn automatisch van angst naar liefde, en 
schakelen je gedachten van ‘nee’ naar ‘ja’. Onmidde llijk laat je angst en contractie gaan en 
stroom je naar expansie. En, iedere keer als je het  Net aanroept, verbind je niet alleen jezelf 
met deze stralende constructie, je verbindt ook all e anderen ermee. 
 
Strengen van het Net van Licht weven zich door de h ele kosmos heen. Deze strengen 
verbinden alles en iedereen, zodat je, wanneer je o ok maar denkt aan het Net van Licht, 
automatisch in aanraking bent met al wat leeft. Je maakt ogenblikkelijk verbindingen, alleen al 
door aan het Net te denken! Dit is waarachtig de he lende kracht van gedachten in actie" , 
zeiden de Grootmoeders. 
 
"Het is waar dat jullie nu in moeilijke tijden leve n. Maar ook al is dat zo, dan moeten jullie nog 
niet zitten wachten op een "belangrijk" persoon of een speciale leer, die jullie en jullie planeet 
komt redden. Jullie kunnen nu onmiddellijk meewerke n aan de redding van julliezelf en jullie 
planeet! 
 
Als ook maar iemand van jullie het Net van Licht op roept, dan vergroot je de kracht ervan om 
alle leven te verheffen en te zegenen. Elke keer!" riepen ze. "En als jullie in groepen 
samenkomen om te werken met het Net van Licht, dan gebeuren er wonderen. We spreken 
hier niet over tovenarij en het is ook niet moeilij k. Het toont gewoon hoe het Net van Licht 
werkt." 
 
"Wetenschappers zijn tegenwoordig het Net van Licht  aan het onderzoeken, ook al noemen ze 
het anders. Ze noemen het het Kosmisch Web" , zeiden de Grootmoeders. "Ze hebben het 
eindelijk ‘ontdekt’ en nu onderzoeken ze het. Zoude n jullie het niet ook moeten onderzoeken? 
Al wat nodig is om de kracht van het Net van Licht te activeren is jouw bereidheid om je 
ermee te verbinden, jouw bereidheid om je te laten ondersteunen door het stralende Net. 
 
Het Net van Licht is een geschenk voor jou en voor de wereld. Dit kostbare geschenk is aan 
de mensheid gegeven om het in deze moeilijke tijden  te gebruiken. Gebruik het dus!" riepen de 
Grootmoeders. "Roep het nu op. Waar wacht je op?"  
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