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De Grootmoeders  nieuwsbrief

Lieve Grootmoedersvriendinnen en vrienden,

Alweer een bericht van de Grootmoeders voor ons allemaal!
Een oproep om vol in onze kracht te gaan staan, met de Grootmoeders aan onze zijde.
Een oproep om niet te verzanden in angst en zorgen maar de verschrikkelijke dingen die
in de wereld gebeuren, te beantwoorden met onze kracht, licht en liefde.
Als we ooit twijfelden aan de reden van ons bestaan, geven de Grootmoeders ons nu
een wel heel duidelijk antwoord: dit is waarvoor je geboren bent!
Met een liefdevolle groet,
het Verbindingsteam Net van Licht Nederland en België

Er is geen tijd om te klagen over het lot van de wereld. Geen tijd om te piekeren
over hoe verschrikkelijk en hoe angstaanjagend dingen zijn. Geen tijd.
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Bericht van de Raad van Grootmoeders • 10072016

"Je bent niet geboren om je klein te maken en te huiveren in angst. Nee! Je bent
geboren voor grootsheid. Geboren als een werktuig van liefde, bedoeld om stevig
te staan een sterke boom, die schaduw en bescherming aan ieder biedt. Je bent
niet zwak en hulpeloos."
"Soms zul je mogelijk angst voelen als die voorbij komt want angst zoekt altijd
een plek om zich te voeden. Maar angst kan nooit permanent in je gaan huizen als
je met ons verbonden bent."
"Sta in je kracht. Roep het Net van Licht aan, vergroot haar bereik en houd het
dan stabiel. WEES de grootse persoon die je bent. Geef liefde en troost wanneer
je maar kunt, wees een plek van vrede in een niet vredige wereld. Roep ons aan
om je te omringen en te ondersteunen. Dat zullen we doen! En hoe meer je met
ons werkt, hoe meer je het Net van Licht zult verankeren voor de hele wereld. Je
zult een wandelende zegen op aarde worden. Dat is wat nu nodig is en DIT is
waarvoor je geboren bent."
"We staan aan je zijde, nu en voor altijd. Je hebt alles wat je nodig hebt."
"Ga nu aan het werk!"

Met dank aan Annemarie PrevooSchouten voor de vertaling naar het Nederlands en
voor de eindredactie.
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"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.

Citaten uit het 2e boek

"Als je aan ons denkt wanneer je je hand op een boom legt, dan wordt die boom

heilig gemaakt. Wij zijn altijd aanwezig in de boom, maar het erkennen van het
Subscribe
Share
Past Issues
Goddelijke is belangrijk."
"Als je het Goddelijke dat in de wereld aanwezig is, niet herkent, dan leef je je
leven blind."
"Je laat de kans voorbij gaan om de aanwezigheid van het Goddelijke voor jezelf
en voor anderen te versterken."
 pag. 175176 uit "Een oproep van de Grootmoeders  Werken met het Net van
Licht",
Sharon McErlane (© Uitgeverij Akasha)

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

Contactgegevens:

De Grootmoeders
Pauwenlaan 14
Hoboken 2660
Belgium
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