Boodschap van de Grootmoeders
Februari 2013 - "Je bent Goud"
Een Grootmoeders Baken uit Georgia schreef:
"De Grootmoeders hebben het nooit over de negativiteit die het leven op aarde beheerst en die de manier
regelt waarop we ons verbinden met elkaar en Moeder Aarde. Ze praten nooit over deze dingen" zei Debbie,
"ze houden het simpel en moedigen ons aan om te werken met het Net van Licht. Wat slim! Waarom zouden
we immers onze tijd verspillen met het bestrijden van iets als we het kunnen vervangen door het Net van Licht".
Ik bewonderde de manier waarop Debbie dit zei, maar nadat ik haar mail gelezen had, vergat ik het. Die nacht
werd ik kort na middernacht wakker; omdat ik de slaap niet meer kon vatten, begon ik met het Net van Licht te
werken. En terwijl ik dacht aan hoe het de aarde omhult en iedereen zegent, werd ik het ook gewaar binnenin
me. Ik had het Net van Licht tevoren al wel in mijn lichaam gevoeld, maar deze keer voelde het anders aan,
stroperig, zoals een rivier van gesmolten goud die zich door mijn hele systeem voortbewoog. Ik lag daar een
tijdje, badend in die stroom, toen de Grootmoeders spraken:
"Er is een waarachtige manier van verbinden", zeiden ze, "en dat is niet de manier waarop mensen zich met
elkaar verbinden in de wereld van vandaag, maar een gouden manier", en ik glimlachte toen ik het woord
'gouden' hoorde. "In plaats van een verbinding via het hart te maken, hebben jullie valse manieren om te
verbinden geleerd: rollen spelen, oordelen, mekaar evalueren... Maar het voelt niet goed voor jullie om op deze
manier in het leven te staan en het IS ook niet goed", zeiden zei, droevig het hoofd schuddend, "Het is geen
waarachtige manier van verbinden"verklaarden zij, en toen herinnerde ik me Debbies mail. "Wat je in je lichaam
voelt is waar"zeiden ze, verwijzend naar de rivier van goud die door me heen stroomt. "Het echte goud zit
binnenin je. Stromen van goud liggen ten grondslag aan alles wat er op aarde is",verklaarden ze "ze verbinden
alle leven met elkaar, verbinden jullie met wat jullie God noemen, verbinden jullie met elkaar en met de aarde.
Gouden draden van het Net van Licht lopen doorheen je hele lichaam en brengen licht naar je organen en
energiesystemen. Sommigen draden zijn dik, anderen dunner, en ze doorkruisen de innerlijke en de uiterlijke
wereld. Op dit moment ben je je bewust van deze gouden stroom, maar wat je niet beseft, is dat dit goud altijd
aanwezig is, omdat je vastgehouden wordt binnen het Net van Licht. Je bent goud" zeiden ze. "Telkens je je
plaats in het Net van Licht inneemt, zend en ontvang je een zegen van het Net. Dit kalmeert je geest en vult je
lichaam met genezing. De gedachten die je op zo’n momenten uitzendt zijn van goud" zeiden ze, "ze brengen
liefde en vreugde voor iedereen. Door je op deze manier te verbinden, bewijs je het leven de grootst mogelijke
dienst.
"Denk gewoon aan het Net, het Raster, het Web van Licht dat de aarde omhult en als je dat eenmaal gedaan
hebt, laat je er dan door dragen. Neem de tijd om de verbinding in je lichaam te voelen" zeiden ze, "en bedenk
dan dat het licht doorheen je hart beweegt en je verbindt met iedereen, overal. Dit is de echte manier om je te
verhouden tot jezelf en de anderen" zeiden ze, "verbonden in het licht. Al het andere is vals. Andere manieren
van omgang kunnen verbinding nabootsen, maar bieden, tenzij ze verankerd zijn in liefde, geen ondersteuning
voor het leven. Alleen wat uit het hart komt, kan de aarde zegenen.
"Wij zijn gekomen om je een vreugde te brengen die je je niet kunt voorstellen"zeiden ze, "en wat we je komen
brengen is eenvoudig en waar. De kracht van het Net van Licht dat de aarde omhult moet nu versterkt worden

en omdat alleen mensen dit kunnen doen, vragen we je nu een stap naar voren te zetten en het te
bekrachtigen. Stap binnen in schoonheid, liefde en welbehagen" zeiden de Grootmoeders. "Neem je plaats in
op het Net van Licht en hou dit gouden licht vast. Als je dit doet, zal je jezelf genezen en zal je ook je geliefde
planeet helen. Dit werk zal je doen stralen van binnenuit" zeiden ze, glimlachend; "straal zo hard dat anderen
reageren op het licht in je. En let maar op" zeiden ze, "jouw kaars zal velen verlichten."

Opmerking van Sharon:
Ik ben getroffen door de kracht van deze les - de alchemie van het werken met het Net van Licht. Hier is het
echte goud waar mensen al eeuwen naar op zoek zijn. Niet dat wat we aan onze vingers dragen, om onze hals
hangen of in een bankkluis bewaren, maar het echte werk. Nu kunnen we de onedele metalen zoals angst,
verdriet, jaloezie, woede, afgunst, enz. in echt goud veranderen: liefde!
Het Net van Licht is de transformator. Stel je eens voor wat deze alchemistische transformatie kan betekenen
voor het leven op aarde! De Grootmoeders hebben ons met het Net van Licht werkelijk de Steen der
Wijzen geschonken, dus laten we aan de slag gaan en het Net bekrachtigen!
Voor meer informatie over het werken met het Net van Licht, gaat u naar het laatste hoofdstuk in:
A Call to Power: the Grandmothers Speak of Our Love Is Our Power: Working With the Net of Light that Holds
the Earth http://grandmothersspeak.com/online-store2/
Meer info: zoek op Net of Light bij de gearchiveerde berichten van de
Grootmoeders.http://grandmothersspeak.com/category/grandmothersmessages/

