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Dit is een bericht van Sharon. In de kern is het van de Grootmoeders, alleen deze keer is het niet 
rechtstreeks van hen afkomstig, maar via mijn (Sharon’s) ervaring. Wat hieronder volgt is een korte 
samenvatting van wat er in september gebeurde tijdens de Grootmoederbijeenkomst in Nederland. 
Ook wil ik wil jullie steun vragen bij het versterken van het Net van Licht. 
 
De Bijeenkomst was monumentaal, precies zoals de Grootmoeders hadden gezegd dat het zou 
worden. Twaalf landen werden vertegenwoordigd. Vrouwen en mannen kwamen vanuit heel 
centraal en noord Europa. Tien procent van de deelnemers bleken mannen te zijn en door wat zij 
daar ervaren hebben gaan de Nederlandse mannen grootvaders groep vormen ter ondersteuning 
van de Grootmoeders*. De mannen zijn bij elkaar gekomen en deelden later, met veel emoties, dat 
zij nu nieuwe mannen willen zijn. Niet agressief en dominant zoals op de oude manier, maar nieuwe 
mannen, in harmonie levend met vrouwen en met de Aarde.  
En terwijl wij naar hun woorden luisterden huilden sommigen onder ons met hen mee. Daarna 
barstten wij uit in lachen, we juichten en we sprongen op en zongen een spontane bezielende versie 
van ‘A-men’. Wat een moment! 
 

Ook was er voor velen onder ons een doorbraak nadat Sandra de Graaf ons was voorgegaan in 
dansend bewegen met de energieën van Yin en Yang. Dit bracht de vrouwen in verbinding met de 
kracht van onze vrouwelijke seksualiteit en bewees op een onmiskenbare manier hoe de energie van 
Yang reageert op en geleid wordt door de energie van Yin. Het resultaat van deze gerichtheid op Yin 
energie was dat er heel veel heling plaatsvond, waarvan veel op seksueel gebied. De Grootmoeders 
hebben tijdens deze Bijeenkomst werkelijk wonderen verricht. We hebben van veel vrouwen 
gehoord die seksueel waren misbruikt en zich nu geheeld en compleet voelen. We blijven verbaasd 
en dankbaar voor de manier waarop de Grootmoeders dit allemaal teweeg gebracht hebben. 
 

We hebben ook 245 resonatoren/gebedspakketjes uitgedeeld, die ons zijn geschonken door een 
onderzoeksorganisatie zonder winstoogmerk, die haar werk begon in de Golf van Mexico na de 
orkaan Katrina. Deze kleine apparaatjes/hologramplaatjes zijn gemaakt om de kracht te van het Net 
van Licht te versterken, om de Aarde te helen, het energieniveau van onze planeet te verhogen en de 
Aarde in haar natuurlijke staat van harmonie terug te brengen. Toen deze organisatie over ons werk 
met het Net van Licht hoorde, besloot zij dat wij degenen zijn die de resonatoren zouden moeten 
verspreiden en in de Aarde zouden moeten plaatsen. Een weldoenster heeft de resonatoren betaald 
en naar Nederland laten verzenden en vandaar uit hebben wij het verdere werk gedaan. 
Grootmoeders zusters en broeders planten ze nu in heel Europa, in Zuid Amerika en in Azië. Tijdens 
de Bijeenkomst is een inzameling gehouden om financieel bij te dragen voor Australië en Nieuw 
Zeeland om ook daar resonatoren te kunnen verspreiden en planten. Dit vanwege de 
Grootmoederbijeenkomsten daar in november en december 2011. Zoals je kunt zien, de 
Grootmoeders verspillen geen tijd. Ze knoeien niet zomaar wat aan. 
 

De Nederlandse Bijeenkomst was een groot succes. Sommigen zeiden nog nooit in hun leven zo hard 
te hebben gelachen en toen het afgelopen was en we elkaar gedag zeiden waren we zo vol 
dankbaarheid dat we direct al weer plannen maakten waren voor een volgende gebeurtenis in 
Europa. 
 

Hoewel de Bijeenkomst gevuld was met vreugde bevatte zij zeker ook uitdagingen. Vaak is er, 
wanneer de energie van Goddelijke Liefde zich begint uit te breiden, ook een terug duwende energie 
die niet wil veranderen. Oude patronen willen zich maar zelden aanpassen. Liever blijven zij vast 
zitten. Telkens wanneer wij een Grootmoederbijeenkomst hebben en er grote groei plaatsvindt, zien 



we dat niet alle energie om ons heen voor en met ons meewerkt. En op dit punt kunnen jullie 
bijdragen.  
 

Ongeveer een maand geleden vroegen de Grootmoeders ons allemaal zoveel mogelijk elke dag met 
het Net van Licht te willen werken, onze verbinding door middel van het Net te willen versterken en 
een krachtveld van liefde en licht op te willen zetten, voor het Net en voor elkaar. We hebben min of 
meer willekeurig 9 uur in de avond uitgekozen, dit in iedere tijdzone, om te denken aan of ons voor 
te stellen dat iedereen is verbonden met het Net van Licht en met elkaar. Dit hoeft niet per se om 9 
uur in de avond gedaan te worden, elke tijd is goed. 
 

De Grootmoeders zeiden dat zij specifiek werk voor ons te doen hadden, en dat wij dat alleen zouden 
kunnen doen nadat we eerst een krachtige matrix van Licht gevormd zouden hebben. Ik heb toen 
direct nadat ik deze boodschap van de Grootmoeders had ontvangen een bericht hierover naar alle 
leiders van de Grootmoedergroepen gestuurd en velen hebben gereageerd met een: “Ik doe mee!” 
 

Vandaag plaats ik dit verzoek in de nieuwsbrief en vraag zoveel mogelijk mensen die zich geroepen 
voelen om het Net van Licht te versterken, hieraan mee te doen en met ons samen te werken. Denk 
aan en werk alsjeblieft elke dag met het Net van Licht. Je kunt in beide boeken informatie van de 
Grootmoeders vinden over hoe je dit kunt doen en ook in de opgeslagen boodschappen op 
grandmothersspeak.com. (Ook op de Nederlandse website, zie onderaan). 
 

Na alles wat er in Nederland gebeurd is, vanaf het ontwaken van de mannen, vrouwen die de 
seksuele kracht van Yin realiseerden, het plaatsen van de resonatoren over de hele aarde, tot aan 
vele andere krachtige momenten, is het duidelijk dat we de lichtende steun van zoveel mogelijk 
mensen nodig hebben. 
  
De Grootmoeders hebben ons tot dit werk opgeroepen en velen van jullie hebben op hun oproep 
gereageerd. Er staat nu nog veel meer te gebeuren en het zal sneller gaan en nog krachtiger dan tot 
nu toe. Niemand van ons is in staat om dit werk alleen te doen, maar als een verenigde groep kunnen 
we het wel. Wij zijn eigenlijk bakens van Licht. Licht uitstralen is onze natuur. Dit is waarvoor we 
geboren zijn om te doen. Dus help alsjeblieft onze verbinding met het Net van Licht en met elkaar te 
versterken. 
 

Er zullen Grootmoederbijeenkomsten worden gehouden in Melany, Queensland, in Australië op 25, 
26 en 27 november 2011, in Waikanae, Kapiti, Nieuw Zeeland op 3 en 4 december 2011en in Laguna 
Beach, Californië, Amerika, op 16, 17 en18 maart 2012. 
 

Het werk waartoe we geroepen zijn, om het Net van Licht dat de Aarde ondersteunt te versterken en 
haar energie te vermeerderen, krijgt steeds meer kracht. Laten we het Net van Licht omarmen, voor 
onszelf, voor onze Aarde en voor alles wat leeft. 
 

Ik dank jullie vanuit het diepst van mijn hart voor wie jullie zijn en voor alles wat jullie doen. 
 
Tot ziens in het Net van Licht, 
 
Sharon                                             
www.grandmothersspeak.com en www.degrootmoedersspreken.nl 
 
*Niet te letterlijk nemen (Sharon ziet w.s. de toekomst al…) Op onze Nederlandse website komt nu een rubriek 
waarin mannen , de nieuwe mannen, (ook vrouwen) hun ervaringen kunnen delen over wat bijvoorbeeld yin-
energie met ze doet. Verder wensen wij dat meerdere mannen nu in de grootmoedergroepen gaan 
deelnemen. De toon is gezet in het weekend (noot van de redactie HV). 
 

http://www.grandmothersspeak.com/
http://www.degrootmoedersspreken.nl/

