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De Grootmoeders  nieuwsbrief

Lieve Grootmoedersvriendinnen en vrienden,

Een kort maar zo liefdevol nieuw bericht van de Grootmoeders voor ons allemaal!

Wat fijn dat wij met elkaar al groepen vormen die, zoals de Grootmoeders het
noemen, ‘een gemeenschap van het goede’ kunnen zijn. En kunnen we niet ook in
andere groepen waarin we bij elkaar komen en in onze eigen gezinnen en families
ook zo’n gemeenschap vormen en onze liefde voor elkaar, alle leven op aarde en
onszelf steeds weer bevestigen en versterken?

Wat een prachtige oproep doen de Grootmoeders om nu actief en liefdevol op
weg te zijn om het doel van ons leven te realiseren: grootsheid die ontstaat door
dienstbaar te zijn!

Met een liefdevolle groet,
het Verbindingsteam Net van Licht Nederland en België

WAT WE IN DEZE TIJD KUNNEN DOEN

Bericht van de Raad van Grootmoeders  juli 2016
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Iedereen liefhebben / Iedereen dienen
"Je verlangt ernaar om te dienen," zeiden de Grootmoeders, "in het bijzonder in
deze tijd van wereldwijde omwenteling. Je wilt voelen dat je leven betekenis heeft.
Eer dit verlangen in jezelf. Dit verlangen is heilig omdat het dienstbaarheid IS, die
je naar het doel van je leven zal leiden."
"Wanneer het maar even mogelijk is, kom dan bij elkaar in een 'gemeenschap van
het goede' waar liefde in praktijk wordt gebracht, geëerd en geleefd wordt. Breng
tijd door met mensen met een open hart. Laat liefde binnenin je leven en van jou
uit naar buiten stromen. Laat het stromen. Tijd doorbrengen met dit soort mensen
zal je sterker maken."
"Laat dan je hoofd, je hart en je handen eenvoudigweg overgaan tot actief
dienstbaar zijn. Geef aan die leden van de levensfamilie die deze liefde nodig
hebben. Geef aan mensen, dieren, de wateren, de aarde en aan je eigen dierbare
zelf. Laat vriendelijkheid je eerste antwoord zijn, laat goedheid en gulheid je hart
vullen. Je bent geboren voor grootsheid",zeiden de Grootmoeders. "Iedereen
liefhebben en iedereen dienen IS grootsheid."

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

Verhaal
Mijn vriendin, Mae, die de Bekrachtiging van de Grootmoeders heeft ontvangen en naar
onze Net van Lichtbijeenkomsten komt, was aan de telefoon met haar 101jarige

moeder die aan de Oostkust leeft. Haar moeder is helder van geest en denken maar
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merkt nu dat ze omgeven wordt door wezens, spirits, vanuit andere werelden. "Er is een
gouden net om me heen, voor me, het is als een visnet, goud met licht."
Hoe prachtig is dat! Mae vertelde haar moeder dat dit het Net van Licht is.
Ik vroeg Mae of ze het Net had geïntroduceerd bij haar moeder en haar familie in het
Oosten maar dat had ze niet gedaan. Het is er gewoon.
Zo levensbevestigend….
Liefs,
Laura uit Canada

Grootmoeders bijeenkomst:
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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.
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Citaten uit het 3e boek

"Altijd wanneer de mensheid genoeg heeft van beperking, er genoeg van heeft om
alsmaar met angst en vrees te leven, en besluit dat hij zover is om hoe dan
ook zijn hart te openen, dan opent het hart van het menselijk ras zich. Hierdoor
verandert alles ..."
"Je kunt er zeker van zijn dat er een nieuwe wind is gaan waaien. Die zal de
beperking wegblazen, de overhersing, en allerlei soorten kwaadaardigheid."
"Neem elke gelegenheid te baat om lief te hebben. Wees het wandelende gebed
dat jullie zijn zoals we jullie hebben verteld. Het is jullie ware aard om in liefde te
leven ...
Jullie zijn het licht in het Net! Eis dus je geboorterecht op. Het is tijd."

 pag. 185 uit "In verbinding met de Grootmoeders  De transformerende kracht van het
Net van Licht",
Sharon McErlane (© Uitgeverij Akasha)
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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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