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Met dank aan Stefaan Dieltjens & Sigrid Delmotte voor de vertaling naar het Nederlands. 

"Jullie zijn volop bezig méér te worden dan wat je ooit geweest bent." 
(p. 138, Casting the Net, Sharon McErlane)   

Ik was in gesprek met de Grootmoeders, toen ik plotseling een warm gevoel 
kreeg in het midden van mijn lichaam, een gevoel van een zich uitbreidend 

geluk. Naarmate ik meer ontspande en de ruimte nam om dit te ervaren, 
merkte ik dat ik baadde in licht. Roze, gouden, blauw en wit licht dansten 
samen, weefden patronen in de lucht en verhieven me. Badend in deze 

kleuren, steeg ik omhoog en omhoog en toen uiteindelijk van de verbazing 
bekomen was over wat er gebeurde, keek ik rond en zag ik dat ik niet alleen 
was. Iedereen die ik kende steeg op samen met mij. We maakten allemaal 

deel uit van deze beweging. 
  

Toen spraken de Grootmoeders. "Op dit moment, terwijl de energie op aarde 
aan het veranderen is, voelen degenen onder jullie die contact houden met de 

Bron dit opstijgen. Jullie zullen een stijgende groei ervaren en terwijl je 
opstijgt, zullen jullie duizenden anderen met je meetrekken. 

"Aangesloten blijven op de Bron in deze moeilijke tijden zal een steeds 
hogere trilling creëren voor jullie," verklaarden ze. "En deze hoge vibratie zal 
een opwaartse stroming veroorzaken die in staat is om energie te verheffen. 

Overal waar er 'hoge' energie is, zal die opwaartse stroming verhoging 
veroorzaken. 

  
 "Op dit moment zijn veel mensen de verbintenis aangegaan om afgestemd te 

blijven op het Goddelijke, wat er ook gebeurt! Deze beslissing stelt hen in 
staat hun vibratie hoog houden. Steeds meer mensen zijn dit aan het doen. 

  
"En dit is de manier waarop het werkt," verklaarden ze. "Alles is energie. Jij 
bent energie, wij zijn energie, iedereen is energie. Wanneer mensen een 
beroep doen op ons of een beroep doen op één of andere vorm van het 

Goddelijke, verbinden ze zich energetisch met het Net van Licht dat het leven 
op aarde ondersteunt. Het Net tilt hen, en iedereen met wie ze verbonden 

zijn, dan op. Jouw verbinding met de Bron zorgt ervoor dat iedereen die met 
jou verbonden is hier ook van profiteert. Deze goddelijke verbinding is zeer 
krachtig en het groeiende bereik van het Net van Licht staat in deze tijden 

grote aantallen mensen toe om zich ook te verheffen. Ook dieren", 
bevestigden ze. "Alle vormen van energie verheffen zich en breiden zich uit.” 

  
"In deze opwaartse beweging zitten ook de laagfrequente energieën. Dat wat 
men als negatieve energie beschouwt stijgt eveneens, komt vanuit de diepte 
naar boven", lachten ze. "Als deze zware energie aan de oppervlakte komt, 
zie je geweld, haat en angst opduiken, over de hele wereld. Maar maak je 



geen zorgen," zeiden de Grootmoeders, terwijl ze hun armen om me heen 
sloegen, "zelfs deze moeilijke vormen van energie zullen beïnvloed worden 
door de opwaartse stroming. Deze energieën komen van een lagere plaats 

naar boven, maar zullen, zoals alles, ook voordeel hebben bij dit alles." 
  

Terwijl ik naar de Grootmoeders keek, voelde ik me zo dankbaar dat ik dit 
bericht mocht ontvangen. Dankbaar omdat ik begreep waarom onze wereld 

nu zo’n puinhoop is en dankbaar omdat ik wist hoe wij van dienst kunnen zijn. 
"Afgestemd blijven is de sleutel," mompelde ik, "afgestemd blijven op de 

Bron." En terwijl ik hierover nadacht voelde ik nogmaals die warmte in mij, 
voelde ik iets in me, groter dan mijn kleine zelf, dat me optilde, naar boven, 

hoger en hoger. Mezelf optillend, anderen optillend, alles optillend. 
  

Er is geen vergissing, er is niks vergeefs. Elke goede gedachte, elk gelukkig 
moment, elke daad van liefdevolle dienstbaarheid, het draagt allemaal bij aan 

dit optillen. En de energie is nu overal ter wereld aan het stijgen. Natuurlijk 
zijn nog maar weinig mensen zich daarvan bewust. Op het nieuws horen we 
er niks van, maar deze onomkeerbare opwaartse beweging is volop bezig, 

overal, op elk moment. Op dit eigenste moment is die beweging bezig in jou. 
DE GROTE ASCENTIE. 

  
Voor meer informatie over dit werk, ga naar onze website www.netoflight.org.  

  
Grootmoeders bijeenkomst: 



 Salt Fork State Park Lodge, Ohio 30 september - 2 oktober, 2016 
  

 "Laat ons een grote verzoening bewerkstelligen in het midden van de 
Verenigde Staten. Een voorouderlijke, raciale en culturele genezing die het 

verleden, het heden en de toekomst bevrijdt. Jullie hebben lang genoeg 
geleden onder de scheiding van de ene groep mensen van de andere. 

Vandaag roepen we jullie op om op te gaan in de Ene Liefde. " --De Grote 
Raad van de Grootmoeders 

 

  
De boodschap van de Grootmoeders gaat over het terugkeren naar het 

evenwicht tussen het vrouwelijke en het mannelijke, naar respect voor de 
onderliggende eenheid van het leven. We zullen werken binnen het Net van 

Licht terwijl de Grootmoeders ons voorbij de oppervlakkige grenzen van nationaliteit, tijd en ruimte begeleiden. Ons doel is genezing, ons bereik zal 
groot zijn. 

  
Door de verbinding met de voorouders, zullen we het verleden helen en 

daarmee het heden genezen. Wij zullen de landen waar we samenkomen in 
het Net van Licht met mekaar verbinden om verzoening in vele dimensies te 

bewerkstelligen. 
• Werk mee met de aarde die nu, in het Net van Licht, alle oude wonden aan 

’t helen is 
• Verbind je met de voorouders van het licht 

• Harmoniseer je relaties zodat de wonden van individuen, culturen, rassen en 
volkeren genezen. 

 
Als je je geroepen voelt om deel uit te maken van deze dienstbaarheid aan 



jezelf, je familie, je land, en de familie van het leven, kom dan alsjeblieft. 
 

Voor meer informatie en aanmelding voor deze bijeenkomst, ga naar: 
http://www.grandmothersspeak.com. 

 

   
  
 
Boek citaat 
 
Ieder van jullie heeft een belangrijke 
rol te spelen op dit moment in de 
geschiedenis, dus blijf met ons 
verbonden, met elkaar en met het 
Net van Licht. Hou je aan de 
waarheid. 
  
Ook al draagt de angst een lelijk 
masker, laat je niet voor de gek 
houden. Het is jouw taak om in het 
Licht te blijven. 
Elke keer als je dat doet, help je ons 
en help je iedereen. 
Wij danken jullie voor je oprechte 
warme hart. 
  
p. 123, Casting the Net, Sharon 
McErlane 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik wens jullie het allerbeste toe 
Sharon McErlane 
Net van Licht en Grootmoeders Spreken 
 


