Samen werken, samen één lijn trekken
Bericht van de Raad van Grootmoeders - november 2015
Ik ging naar de Grootmoeders en vroeg: "Hoe kunnen we het beste omgaan met de
voortdurende terreur in de wereld?"
"We vinden dat jullie goed werk verrichten", antwoordden ze.
"Jullie houden je hart en geest gericht op liefde en bewegen in de richting van expansie
en niet in de richting van contractie. Jullie werken samen, trekken één lijn, bemoedigen
elkaar en blijven verbonden in liefde. Deze terreur is een smerige ziekte, maar jullie
hoeven daardoor niet besmet te raken. Meestal is er een zekere hoeveelheid aan ziektes
op aarde en soms vloeit daar een epidemie uit voort. Op dit ogenblik is er een epidemie
van wreedheid en haat. Degenen die deze moorddadige acties uitvoeren zijn besmet
door deze epidemie. Ze lijden aan de ziekte van haat, maar je hoeft niet toe te staan dat
je zelf door hen wordt besmet."
"Houd je ver van de duistere gebieden van het massabewustzijn. Tolereer geen gemene
en smerige gedachten, onbehoorlijk gedrag of immorele mensen. Wijs dat soort
mensen de deur en doe hetzelfde met dergelijke gedachten. Houd je huis, je geest en je
hart zuiver en wanneer je iets onderneemt in de wereld, ga dan naar andere zuivere en
goed-verlichte plaatsen. Wees van dienst waar je kunt en zoek het gezelschap van
liefhebbende mensen en evenementen die het leven bevestigen."
"We vragen jullie om altijd te bidden voor mensen die ziek of beschadigd zijn. Werp het
Net van Licht uit naar alle duistere plaatsen op aarde – naar de duistere plaatsen in de
wereld buiten je en ook naar de duistere plaatsen in jouw binnenwereld. Laat de
intrinsieke goedheid van je eigen hart nu zich meer en meer ontvouwen. Vertrouw op de
zuiverheid van je hart. Het zal de wereld doen oplichten."
"Houd je focus op het Net van Licht dat jullie verbindt in liefde, en doe dan je werk in
kleine dingen, op een rustige, onopvallende manier. Het is niet nodig om aandacht op
jezelf te vestigen. Wees alleen maar. Je hoeft niet te praten; eigenlijk hoef je helemaal
niets te doen. Wees alleen maar op een rustige manier het licht dat je bent. Dat is
genoeg. Dat is wat nu nodig is."
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