Grootmoeders Spreken Nieuwsbrief augustus 2013 – Nederlandse
vertaling met dank aan Marie-José Hillenaar.
"Dit is het Net van Licht dat de aarde zal omvatten gedurende de komende tijden van verandering. Het is Nu tijd
en is aan vrouwen om leiding te nemen. Het kan niet op een andere manier.” De grote Raad van Grootmoeders
vragen ons om onze kracht op te pakken. Iedereen is welkom om dit werk te doen.

“WIJ ZIJN NIET VER BIJ JOU VANDAAN” GROOTMOEDERS BOODSCHAP AUGUSTUS
Deze week ging ik naar de Grote Raad van de Grootmoeders en vroeg: “Grootmoeders,
wat is de belangrijkste boodschap die mensen nu van jullie moeten horen?” Hier is hun
antwoord.
“Wij zijn niet van jullie verwijderd”, antwoordden ze en priemden met hun ogen in de
mijne. “Wij zijn niet apart van jou. Wij zijn zo aanwezig dat wij op dit moment ademen
met jou. Op dit moment”, herhaalden ze. “Jij bent één met ons en omvat de kracht van
het Goddelijke Vrouwelijke,” herinnerden ze me. “Jij bent de pure, liefdevolle energie
van Yin en dat zijn wij ook. Jij bent dat net zoals wij dat zijn.”
Ze schonken mij een liefdevolle glimlach en zeiden: “Sluit je ogen en roep ons aan. Laat
jezelf met ons in contact komen. Wij zijn altijd bij je, maar je bent dat vergeten,” zeiden
ze. “En omdat je dat vergeten bent, blijf je bidden, pleiten en smeken naar ons of naar
andere vormen van God om je te horen. Wij horen je,” zeiden ze. “Wij horen je luid en
duidelijk. Hoe zouden we je niet kunnen horen als we aanwezig zijn in jou. Op precies dit
moment ademen we jou, ” lachten ze, “Kan iemand dichterbij komen dan adem?”
“Waarom blijf je geloven dat God bij je vandaan is?” vroegen ze. “Gescheiden van jou?
Boven je? Ergens in de verte. Waar komen die dwaze ideeën vandaan? Die komen niet
van ons,” zeiden ze hoofdschuddend. “Dus waar komen ze dan vandaan? Wie vertelt jou

dat je afgescheiden bent van God? En waarom ga je door met zo’n armzalige verzinsel te
geloven?”
“Wij kennen de waarheid,” zeiden ze, “en diep in je hart ken jij ook de waarheid. De
waarheid is deze: Het is niet mogelijk voor Gods creatie om van God gescheiden te zijn.
Schepper en geschapene zijn altijd verbonden. God in welke vorm je ook van Hem/Haar
houdt is bij je op elk moment van je leven.”

“Dus stop nu meteen met deze warboel, ” zeiden ze en zwaaiden waarschuwend met
hun vingers. “Stop daarmee!” lachten ze. “Wij zijn hier!!!! Wij staan bij je, zitten bij,
slapen bij je, rijden in de auto met je, werken met je, lachen en huilen met je. Wij zijn
altijd bij je,” zeiden ze. “Dus als je jezelf per se wilt vertellen dat je alleen bent, dan kun
je je niet erger vergissen.”
“Laten we nu beginnen met wat plezier te hebben samen,” zeiden ze. “Begin met onze
aanwezigheid te erkennen, en als je dat gedaan hebt, blijf dat dan de hele dag doen. Wij
zijn altijd bij je,” zeiden ze. “Begrijp je dat dan niet? En omdat we altijd bij je zijn, zou je
net zo goed aandacht aan ons kunnen besteden. Praat met ons,” zeiden ze. “Zing naar
ons, klaag tegen ons, houd van ons en sta ons toe van jou te houden. Wij zijn hier de hele
tijd,” zeiden ze. ”En ook al kun je doorgaan ons te negeren, kunnen we in plaats daarvan
ook beginnen om een prachtige tijd met elkaar te hebben. We zouden aan de slag
kunnen gaan met zaken die gedaan moeten worden,” zeiden ze. Toen gooiden ze hun
handen in de lucht, wierpen hun hoofden naar achteren en riepen: “Genoeg met deze
afgescheidenheid onzin!”

