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De Grootmoeders  nieuwsbrief

Nieuwsbrief 09092016
Wat we in deze tijden kunnen doen:
“Dit is het Net van Licht dat de aarde zal behoeden in de komende tijden van verandering. Je bent
een deel van dit Net. Neem je prachtige plaats in.”

‘Zodra je “ja” tegen ons zei,werd je een instrument voor licht’

Bericht van de Raad van Grootmoeders • 092016

"De wereld van vandaag is een grote uitdaging. Het leven is zo verwarrend dat je
je soms overweldigd voelt door die schijnbare waanzin. Dit is het "Kali Yuga"
tijdperk: je gaat door diepe dalen van negativiteit, aangekondigd in de geschriften
duizenden jaren geleden. Het is waar dat je in moeilijke tijden leeft en ... het is ook
waar, dat je voor deze tijden getekend hebt. Je tekende voor deze tijden omdat je
het licht wilde dienen. Je wilde werk van grote waarde verrichten en dus is het
geen toeval dat je in deze tijd leeft.
Je werd naar de aarde geroepen om het licht stabiel te houden in een onstabiele
wereld. Je hebt deze oproep beantwoord. Toen je deze oproep eenmaal
beantwoord had, stond je niets anders te doen."
"Zodra je 'Ja' tegen ons zei, werd je een instrument voor licht. Dus nu stroomt er
op elk moment licht en liefde door je heen. Jammer genoeg word je soms zozeer
afgeleid door het drama rondom jou, dat je je hiervan niet langer bewust bent.
Maar de waarheid is, dat je licht aan het channelen bent – je bent altijd licht aan
het channelen. Zelfs als je je moe voelt, ontmoedigd en verloren, dan ben je niet
echt verloren. Zodra je antwoordde, 'Ja', zijn we gekomen om je te vullen en te
leiden, zodat je nu nooit meer alleen bent. Nooit! We zijn zo dicht bij jou als je

adem."
Subscribe
Share

Past Issues

Translate

"Herinner je je dit nu en laat ons je vasthouden en omringen. Laat ons je wiegen
en schommelen. We zullen met je meerijden, met je koken, met je werken en 24 uur
per dag met jou leven. Er is geen scheiding tussen jou en ons. Scheiding is een
illusie. Je bent één met het Goddelijke, dus rust in onze omhelzing en laat ons
voor alles zorgen. We zullen je een duwtje geven en je leiden bij al wat je doet.
Vraag gewoon onze begeleiding en ga dan in de richting die wij je aanwijzen."
"Leun op ons. Geef ons je zorgen en in plaats van te piekeren, geniet van je tijd
met ons en met elkaar. Ieder van jullie is een kostbare bloem in onze tuin, dus
bloei zoals je gemaakt werd om te bloeien. Laat jezelf zijn – en wees jezelf. Er is
niets mis met jou. We houden van jou precies zoals je bent."
"Begin er vandaag mee van jezelf en van elkaar te houden, zoals wij van jullie
houden. Als je loslaat wat je denkt dat je moet doen en zijn en in plaats daarvan
toelaat dat wij al de 'moeilijke' dingen in het leven doen, dan zal je van alles
kunnen genieten. Het is tijd voor jou om gelukkig te zijn. Er wordt heel erg van je
gehouden. (Echt, je hebt geen idee hoezeer!)"

Met dank aan Stefaan Dieltjens, Sigrid Delmotte voor de vertaling naar het Nederlands
en Hennya Voskuil en Katie Schroor voor de eindredactie.
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Twintig jaar
Morgen, 10 september 2016, is het 20 jaar
geleden dat de Grote Raad van
Grootmoeders voor het eerst verscheen
boven een strand in Californië en zij
zeiden: "We zijn gekomen om de wereld
terug in balans te brengen."
In die twintig jaren is er veel gebeurd en nu
is de boodschap van de Grootmoeders
verankerd over de hele aarde.
De verjaardag van hun komst zal
op zondag 11 september 2016 in Laguna
Beach gevierd worden.
Jullie zijn uitgenodigd om in gedachte aanwezig te zijn en het glas te heffen op deze
geliefde onderwijzeressen, die nooit hun geduld verliezen en ons altijd blijven inspireren.
Wij zijn hen eeuwig dankbaar en jullie allemaal die de stap gezet hebben om hun
boodschap in de wereld te verspreiden.

Websites en zo...
Met dank aan twee mannelijke en een vrouwelijke engel is Sharons internationale
website in een nieuw jasje gestoken. Neem een kijkje op www.netoflight.org.
Ook onze Belgische website is ondertussen bijgewerkt :www.degrootmoeders.be

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.

Citaat uit het 1e boek
“De daad van aanbidding creëert scheiding tussen de aanbidder en hetgeen

aanbeden wordt.
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Je moet overwegen om een te worden met mij,” zei de Grote Moeder. “Als je dit doet,
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dan kan ik beginnen door je heen te werken. Nodig mij uit,” zei ze, “nodig om het even
welke vorm van het Goddelijke die jij vereert, uit in je leven. De daad van aanbidding”
legde ze uit, “creëert scheiding tussen de aanbidder en hetgeen aanbeden wordt. Je kan
je niet langer de illusie veroorloven dat je gescheiden bent van God. Als je op deze
nieuwe wijze met het Goddelijke begint om te gaan, dan zal je beginnen deze planeet te
redden.”

 pag. 131132 uit "De Grootmoeders spreken  Een oproep om de mannelijke en
vrouwelijke energieën in balans te brengen", Sharon McErlane (© Uitgeverij
Akasha)
Ik wens jullie het allerbeste toe
Sharon McErlane
Net van Licht en Grootmoeders Spreken
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