Vandaag roepen we iedereen naar het Net van
Licht
Boodschap van de Raad van Grootmoeders September 2011’
Vlak voor 11 september, een paar dagen voordat ik naar Europa zou vertrekken voor de
Grootmoedersbijeenkomst in Groesbeek, ging ik naar de Grootmoeders om te vragen of
er nog een belangrijke boodschap was die zij er uitgestuurd wilden zien voordat ik in het
vliegtuig zou stappen. Hun onmiddellijke reactie gaf me een gevoel van het belang van
wat zij zeiden.
”Over de hele wereld zijn er mensen die zoeken naar het licht, mensen die
anderen willen helpen, mensen die verlangen naar God en mensen die de Aarde
willen helpen. Wij roepen zulke mensen naar ons toe om dit werk te doen,”
zeiden de Grootmoeders. ”Het maakt niet uit tot wie je je richt, tot Jezus, Allah,
Moeder Maria, Boeddha, Kwn Yin, of welke andere vorm van het Goddelijke dan
ook. Wij roepen mensen op”, zeiden ze, ”en het werk wordt gedaan. Vormen zijn
er vele, maar het Goddelijke is ÉÉN. En dus roepen wij nu ieder van jullie op om
in deze ENE Liefde te gaan staan. Wij vragen jullie om dit vandaag te doen”,
zeiden ze, zichzelf groot makend. ”Nu is de tijd. Wij zijn een gemeenschap aan het
vormen.”
“Afgescheidenheid, oordelen, en het stempel drukken op zogenaamde
„verschillen‟ over en weer hebben hun beloop gehad. Deze dingen zijn klaar. Nu
is het tijd om voorbij de verdeeldheid te gaan. Vandaag roepen we iedereen
naar het Net van Licht. In dit Net van Licht zijn alle religies, alle filosofieën en
wegen naar het Goddelijke opgenomen. De weefsels van het Net van Licht zijn
gevormd door Liefde. Pure liefde en puur licht zijn synoniem aan elkaar,” legden
ze uit, ”en zo komt het dat het Net van Licht alles op Aarde voedt, beschermt en
ondersteunt.”
”Denk eenvoudigweg aan dit grote Net of Web dat de Aarde en alles en iedereen
bedekt en doordringt, en onmiddellijk word je één met dit liefdevolle,
allesomvattende netwerk. Als je met het Net van Licht werkt ondersteun en
zegen je alles wat je aanraakt. Je ondersteunt en zegent zelfs alles wat je met
je gedachten aanraakt”, zeiden ze.
”Roep het Net van Licht op. Het is nu hier en elke keer als je het oproept,
vergroot je haar kracht om de Aarde in balans te houden. Doe het! Het stevige
Net zal met haar aanraking de uitbarstingen die zich nu voordoen temperen,
terwijl de grote transformatie van dit tijdperk doorgaat. Dit is het Net van Licht
dat de Aarde zal omvatten gedurende de tijden van verandering waarin jullie je
bevinden.”
”Roep het Net van Licht op en denk aan de grote, liefdevolle familie van licht
waar jij een deel van bent, denk aan ieder van jullie, vastgehouden door en
verbonden met het Net van Licht, denk aan ieder van jullie die ondersteuning en
zegening bieden aan alles wat leeft. Verbind je met het Net van Licht”, zeiden ze
”en word die wandelende bidder over wie we zo vaak hebben gesproken. Richt
je naar liefde in plaats van gevangen te worden door angst, zoals velen vandaag
de dag zijn. Jullie zijn geboren om te stralen, niet om ineen te krimpen!”
”Roep het Net van Licht op. Houd het vast en laat het jullie omvatten. Het zal dit
doen”, knikten ze. ” Denk er de hele dag aan. Denk er de hele nacht aan. Wij

beloven dat het Net jullie stevig vast zal houden gedurende de tijden die gaan
komen.”
Liefdevolle groet, Sharon Mc Erlane
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