Jullie zijn "een wegbereider voor miljoenen mensen"
Bericht van de Raad van Grootmoeders - februari 2015
De Grootmoeders zijn naar de aarde gekomen om je te bekrachtigen, om je te leren hoe je het Net
van Licht (Kosmisch Web) kan versterken, voor jezelf en voor alle leven. Zonder het Net van Licht en
de gemeenschap die zich er omheen gevormd heeft, zou werk van deze grote omvang onmogelijk
zijn. Velen van jullie zijn al langere tijd verbonden met de boodschap van de Grootmoeders en omdat
jullie standvastig blijven, kunnen jullie vandaag het werk doen waarvoor jullie geboren zijn. De
Grootmoeders zeggen: "Wij verheugen ons, samen met alle vormen van het goddelijke, over
wat je geworden bent, aan het worden bent en nog zult worden."
"Jullie openen je hart en helpen daarmee de harten van miljoenen mensen te openen. Toen
jullie zeiden te willen deelnemen aan onze missie, werden jullie wegbereiders voor deze
miljoenen mensen – elk van jullie een ‘naaf van het wiel’ voor ontelbare anderen. Telkens
wanneer je je plaats inneemt op het Net van Licht, doen zij dat ook. Gaandeweg hebben we
jullie geleerd doorheen tijd en ruimte te werken, zodat de reikwijdte van ons werk nu
eindeloos is. Dit ‘werk’ dat je met ons doet is ENORM en jij bent prachtig. Als jullie jezelf
zouden kunnen zien, zoals wij jullie nu zien, dan zouden jullie sprakeloos zijn."
"Blijf volhardend, Moedige Harten. Ga waarheen wij je leiden. We zullen je nooit in de steek
laten. Samen delen we dit prachtige avontuur en het is nog niet afgelopen. Ook dit jaar zullen
we ons, op elke bijeenkomst van de Grootmoeders, samen met de voorouders en het werken
met het Net van Licht, diep verbinden met Moeder Aarde. Als je je geroepen voelt om deel uit
te maken van deze volgende stap van het avontuur, kom dan alsjeblief. En ga verder met het
openen van jullie prachtige harten."
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