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"Grootmoeders," vroeg ik, "wat moeten we weten in deze tijd van toenemende terreur in de wereld?" 
"Wat we te zeggen hebben, is belangrijk", antwoordden ze. "Luister. En deel dan onze 
boodschap met anderen. 
 
Om de energie op aarde de beweging te laten maken v an terreur naar healing, moet je beginnen 
met alle moslims te beschouwen als je broeders en z usters. Dit is bijzonder belangrijk. Deins 
niet terug voor deze groep vanwege de verschrikkeli jke gebeurtenissen die nu plaatsvinden. En 
deins niet terug voor de daders van deze gebeurteni ssen. Ook zij zijn je broeders en zusters. 
Het is misschien moeilijk om hen te zien als de ver loren, angstige, boze broeders en zusters die 
ze zijn, maar hen belasteren zal geen goed doen. Me nsen afwijzen drijft hen dieper de haat in, 
dus wijs geen enkel lid van de menselijke familie a f. 
 
Elke keer als je het moslim-geloof in het Net van L icht houdt, zal het Net allen zegenen die dit 
geloof volgen. De essentie van de Islam is vrede en  als je alle moslims in het Net houdt, dan 
zullen zowel de daders als potentiële daders ook na ar een hoger plan gebracht worden door het 
Net, vervuld van vrede en liefde. Omdat het Net van  Licht alle negatieve toestanden wegbrandt, 
zal het automatisch de angst en woede die deze afsc huwelijke gebeurtenissen aanwakkeren 
naar een hoger plan brengen. Houd alle levende weze ns in het Net. 
 
Ook al groeit de hysterie en voedt de angst zich ov eral, sta niet toe dat jij door angst gevoed 
wordt. Hoe verschrikkelijk de tragische gebeurtenis sen ook zijn, zij zullen uiteindelijk 
voorbijgaan. Dat beloven we jullie. 
 
Wees standvastig en verbind je met elkaar door het stralende Net. Het Net van Licht is het 
Weefsel van het Bestaan van het gehele Universum en het is geen kleinigheid om je te 
verbinden met het Weefsel van het Bestaan van het U niversum. 
 
Het Net ondersteunt het leven – koestert en wiegt a lles wat het aanraakt. Het Net van Licht/Net 
van Liefde is het fundament van de schepping. Dus, als je ooit merkt dat je bevangen wordt 
door angst of gevoelens van afgescheiden zijn, roep  dan het Net van Licht aan om je naar een 
hoger plan te tillen! 
 
Denk dag en nacht aan het Net van Licht, roep het 1 000 keer per dag aan. Verbind je met elkaar 
door het Net en verwelkom, terwijl je dit doet, elk e vorm van het Goddelijke waar je van houdt. 
Roep Jezus aan, roep Allah aan, Boeddha, Rama, Kris hna, de Grootmoeders. Roep ze aan! Ze 
zijn allemaal verschillende vormen van het ENE, dus  als je één van hen aanroept, antwoorden 
ze allemaal. 
 
Probeer niet om helemaal alleen door deze moeilijke  tijden heen te gaan", zeiden de 
Grootmoeders. "Verbind je in plaats daarvan met het Net van Licht  om je automatisch te 
verbinden met elkaar en met het Goddelijke. Zodra j e dat gedaan hebt, ontspan je dan en laat je 
het licht je dragen. Ook wij zullen je dragen." 
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