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De Grootmoeders  nieuwsbrief

Nieuwsbrief 03112016
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 • 112016

Dit zijn geen "Goede" tijden. Dit zijn "Geweldige" tijden, Goddelijke tijden.
"We kijken naar jullie terwijl je worstelt om een veilige haven te vinden in de
wereld om je heen, terwijl stormen razen en er overal teleurstellingen zijn. Landen
schudden op hun grondvesten, de grond onder je voeten schudt en beeft, heilige
instituties vallen om en het is moeilijk vaste grond onder je voeten te vinden. Wij
begrijpen hoe het voor jullie is op dit moment en dus zijn we gekomen om jullie te
ondersteunen."
"Wat nu in de wereld gebeurt, is geen verschrikkelijke vergissing. De huidige
ontreddering en opschudding in de maatschappij moet plaatsvinden. En er zal
niets goeds voortkomen uit anderen de schuld geven voor het kwaad dat je om je
heen ziet  want wie van jullie is zonder schuld?"
"Waar jullie getuige van zijn is De Grote Verschuiving, die heel lang geleden al
voorspeld is. Die is nu hier en jij hebt er een rol in te spelen. Zodra je je met ons
verbindt of met welke vorm van het Goddelijke dan ook die jij liefhebt, ben je in
staat stevig te blijven staan, zelfs wanneer alles om je heen instort. Op dit punt in
de tijd is het onmogelijk om stabiliteit te vinden in de wereld om je heen, dus

verspil je tijd niet aan het zoeken daarnaar."
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"Reageer niet op deze wereldwijde opschudding door te vervallen in wanhoop en
jezelf te verbergen, maar kom in plaats daarvan samen met diegenen die, net als
jij, ook het hoogste goed zoeken. Roep ons aan, houd het Net van Licht vast en
kom samen om onze boeken en berichten te bestuderen. Je zult vinden wat je
nodig hebt."
"Het is de bedoeling dat jij hier op aarde bent. Je bent geboren op dit moment in
de geschiedenis omdat je deel wilde uitmaken van deze grote verandering. Dus
laat je hart nu kalm en stil worden terwijl je naar binnen keert naar de
aanwezigheid die je nooit verlaten heeft en dat ook nooit zal doen. Houd je vast
aan deze innerlijke ruimte van stilte en van hier zullen we je leiden."
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Gathering in Joshua Tree, 2 t/m 5032017
De volgende GrootmoedersGathering vindt plaats in het Joshua Tree National Park,
USA.
Klik hier voor meer informatie.

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.netoflight.org

Citaat uit het 3e boek
"Jouw genezing heeft invloed op alle wezens"
"Alles is aanwezig in dit moment. Je voorouders zijn hier nu bij je en ze zijn altijd
bij je. ...
Al deze zogenoemde tijdvakken zijn met elkaar verbonden in het Net of Web van
Licht. Jouw voorouders staan achter je en naast je en hebben daar altijd
klaargestaan om je op ieder moment te helpen. Ze willen je heel graag steunen.
Je vroegere zelven uit wat jullie je vorige levens noemen, staan ook bij je en voor
je, en wanneer er voor jou in je huidige leven genezing plaatsheeft, geldt dit ook
voor hen. Dit geldt ook voor hen die van jou zullen afstammen. Jouw genezing
heeft invloed op alle wezens. Je kunt jezelf niet helpen zonder ook iedereen te
helpen. Wanneer je ook maar liefhebt, vergeeft, en wanneer er van je gehouden
wordt, help je iedereen."

 pag. 215216 uit "In verbinding met de Grootmoeders  De transformerende
kracht van het Net van Licht",
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Ik wens jullie het allerbeste toe
Sharon McErlane
Net van Licht en Grootmoeders Spreken
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