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"De eeuwige spirits van de aarde worden overal op d e Aarde wakker", zeiden de 
Grootmoeders. "In het noordelijk en zuidelijk halfrond, in het o osten zowel als in het 
westen. De heilige verbindingen tussen hemel en Aar de, die lang geleden zijn 
gesmeed, worden nu voelbaar. Ontwaken", zeiden ze. "Dit is een tijd van ontwaken." 
 
"Je zag de kracht hiervan in Letland en Litouwen en  binnenkort zal je het zien in 
Uluru, bij wat sommigen Ayers Rock noemen, in het A ustralische binnenland. Bereid 
jullie zelf voor op een instroom van kracht daar, w anneer er vanuit Uluru liefde 
stroomt naar het Net van Licht dat de Aarde behoedt . Het doel van jouw reis (naar 
Uluru) is het wakker maken van deze verbinding. De verbinding zal geschieden." 
 
"Hemel en Aarde zijn door alle tijden heen verbonde n geweest",  glimlachten de 
Grootmoeders. "Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en zijn  een essentieel deel 
van de Ene Liefde die geen afscheiding kent. Alleen  ons verstand meent dat er een 
scheiding is tussen hemel en aarde, tussen het zoge naamde 'profane'  en het heilige . 
Het ego creëerde de mythe van afscheiding. Maar nu zal deze mythe verdwijnen, want 
in waarheid is alles Eén, dat is altijd zo geweest en zal altijd z o zijn." 
 
"Als je naar heilige plaatsen op aarde reist met de  intentie om ze te helpen verbinden 
met het Net van Licht, dan steunen we je hierbij. H et is onze wil dat het Net van Licht 
in deze tijden versterkt wordt. Het moet bekrachtig d worden opdat het in staat zal zijn 
de aarde stabiel te houden." 
 
"Maak anderen bewust van het doel van deze missie,"  zeiden de Grootmoeders, "zodat 
ook zij kunnen deelnemen aan dit werk van verbinden  en wakker maken. Iedereen die 
denkt aan het Net van Licht, vergroot de kracht erv an en helpt het bij haar taak van het 
behoeden van de Aarde in deze tijden van veranderin g. Hoe meer kracht, hoe meer 
zegeningen en goeds! Verspreid liefde, vermenigvuld ig goedheid overal op deze 
planeet. Blijf verbonden met ons in het Net van Lic ht. We zegenen je. " 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met dank aan Stefaan Dieltjens & Sigrid Delmotte vo or de vertaling naar het Nederlands 
en H. Voskuil voor de eindredactie. 
 


