
Houd je hoofd hoog! 
 
(2e) Bericht van de Raad van Grootmoeders - oktober 2015 
 
"De missie die we je gegeven hebben is nog niet vol bracht," zeiden de Grootmoeders. 
"Jouw tijd is nog niet voorbij, nog lang niet. Blij f je inzetten, versterk je inzet zelfs. Wij 
zijn hier," zeiden ze. Terwijl ik zag hoe vrouwelijk ze eruitzagen, hoe mooi en zacht, keek een 
van hen me in de ogen. Ze had hetzelfde gezicht als ik! "Oh God!" riep ik uit, "ik ben de 
Grootmoeders en ik word door hen gedragen. En dit allemaal tegelijk." 
 
Toen tilden ze me op en brachten me in een nieuwe houding met mijn hoofd omhoog. Nu kon 
ik over de daken van de gebouwen ver over het land kijken. "Vergezicht," zeiden ze, 
"vergezicht zal je behoeden verstrikt te raken in d e details van het leven - vooral de 
dramatische details. Weinig van wat wij details noemen, heeft een blijvende waarde, 
dus behoud het vergezicht. Kijk alleen naar wat werkelijk is." 
 
"Het is jouw taak om dit zicht voor jezelf en ander en te bewaren. Zwicht niet onder het 
gewicht van dagelijkse problemen en afleiding, maar  behoud het vergezicht." 
 
Nu merkte ik hoe de problemen met mijn familie, mijn zorgen om vrienden en buren, alle 
teleurstelling en besluiteloosheid in mijn leven, alleen maar afleiding was van wat ze het 
vergezicht noemden. Ik hield nu mijn hoofd hoog. HOOG. 
 
"Hou je hoofd hoog!" zeiden de Grootmoeders. "Laat je niet naar beneden halen door 
zorgen en door de angst die zich vandaag over de we reld verspreidt. Ruzie, competitie, 
jezelf een houding geven, je zorgen maken, streven - dit alles is alleen maar afleiding. 
Hou je hoofd hoog en hou je ogen gericht op het gro te geheel. Je bent hier om grote 
dingen te doen. Je bent hier niet voor de kleine, d agelijkse drama’s. Als je je steeds 
weer focust op je hart, zal je de warboel in je gee st vermijden en behouden wat wij het 
vergezicht noemen." 
 
"Het zijn vooral vrouwen die naar onze boodschappen  luisteren. Vrouwen en een paar 
mannen. Velen zijn niet eens in staat om ons te hor en, maar omdat jij Yin-energie hebt, 
is je hart open voor de waarheid en dus kan je hore n. We zeggen niet dat je vrij bent 
van ego, maar je wordt er niet zo door beheerst als  zij die vanuit Yang-energie 
handelen. Hun hart is niet open en dus lijden ze. Z e voelen zich verward en alleen." 
 
"Op vele plaatsen op aarde worden vrouwen vernederd  en misbruikt, omdat ze vrouw 
zijn. Op andere plaatsen worden vrouwen genegeerd e n gekleineerd. De verwrongen 
Yang-energie die vandaag de wereld runt, begrijpt Y in niet. Yang is niet meer in 
evenwicht met Yin, niet meer in evenwicht met zijn complementaire deel, en dit gebrek 
aan evenwicht, maakt dat Yang bang is van de stabil iteit van Yin. Omdat vrouwen een 
reservoir zijn van Yin-energie, tracht de stuurloze  Yang-energie vaak hen te verstikken. 
Doof voor de wijsheid van Yin, duwt deze Yang-energ ie vrouwen weg." 
 
"Vandaag begrijpen weinigen de enorme kracht van Yi n. Haar verborgen kracht is een 
machtig wapen tegen valsheid; Yin is het medicijn t egen Yang-energie die uit balans is. 
Yin blijft stabiel… altijd. Het zal niet verslagen worden, het is niet bang en het geeft het 
leven nooit op. Yin IS, het is Yin wat je in je dra agt", zeiden de Grootmoeders en, mij recht 
aankijkend, ze voegden eraan toe: "Wat de wereld je ook moge zeggen, je hebt belangri jk 
werk te doen. Je bent een subtiele krijger. Roep on s aan, blijf rustig en hou je hoofd 
hoog."  
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