Boodschap van de Grootmoeders
Januari 2013 - Doe een beroep op je familie
zeiden de Grootmoeders, "je hoeft je pad niet
alleen te bewandelen en het leven hoeft niet moeilijk te zijn voor jou.
Je maakt deel uit van de familie van het licht. We weten dat de tijden
waarin je nu leeft uitdagend, ja zelfs beangstigend zijn, en toch
zeggen we je dat je niet hoeft te worstelen. Je maakt deel uit van een
groeiende familie van verlichte, liefdevolle wezens. Je bent niet alleen,
en er is ook niet echt iets 'mis' met je. Ook jij bent deel van het
Goddelijke," zeiden ze," en daarom heb je gekozen om naar de Aarde te
komen in deze periode van radicale veranderingen om mekaar te
ondersteunen en op te tillen. Je bent hier niet bij toeval. Je hebt
belangrijk werk te doen en wij, de Grote Raad van Grootmoeders, zijn
hier om je daarbij te ondersteunen.
"Je bent niet alleen in deze wereld,"

"We vragen je nu om je broeders en zusters van het licht de hand te
reiken. Laat je door hen helpen net zoals jij hen helpt. Sommigen van
jullie zijn bezig met het verspreiden van onze boodschap en sommigen
van jullie zijn naar voren getreden om lichtende voorbeelden en
groepsleiders van de Grootmoeders te zijn. Sommigen van jullie geven
les, sommigen zijn genezers, sommigen van jullie openen je hart en je
huis voor je medemens, terwijl anderen in stilte werken met de meer
subtiele sferen. Sommigen van jullie voeden de hongerigen, sommigen
voeden mensen met een hongerig hart en sommigen van jullie doen
beide. Velen van jullie bidden onophoudelijk en de meesten van jullie
werken met het Net van Licht om het leven op Aarde in stand te
houden. Velen van jullie zijn bezig met het zorg dragen voor Moeder
Aarde, terwijl anderen werken aan het wegnemen van de angst voor
de 'dood'. Er zijn mensen die er de voorkeur aan geven om zich met
meer praktische dingen bezig te houden en anderen die ervoor kiezen
om op een meer esoterische manier te werk te gaan. Sommigen van
jullie werken in groepen, terwijl anderen het alleen doen. Al deze
toewijding aan het licht is prachtig, en elke taak past perfect bij
diegene die ervoor kiest.
"We zijn er altijd voor jullie", zeiden de Grootmoeders, "en velen van
jullie weten dit. Duizenden doen elke dag beroep op ons en dat maakt
ons blij. Jullie zijn hier evenwel ook voor elkaar en dit vergeten jullie
soms. Vandaag hebben we ervoor gekozen om jullie eraan te
herinneren dat het tijd is omeen beroep te doen op jullie familie van
het licht. Het leven is veel te moeilijk, veel te 'serieus' als je probeert
het 'alleen te doen.' Dit moet je niet eens proberen", zeiden ze. "We
zijn er en jullie zijn er, dus profiteer hiervan en doe beroep op ons en

op elkaar.
"Ieder van jullie werd aangetrokken door het licht, werd naar het licht
toe getrokken, en het is geen toeval dat jullie nu hier op Aarde zijn.
Waarlijk,jullie zijn het licht. Prachtige zielen", zeiden de Grootmoeders,
"we houden zielsveel van jullie".
In het bovenstaande bericht vragen de Grootmoeders ons om nu de hand te
reiken naar mekaar en ons als een liefdevolle familie te gedragen, zodat we
mekaar kunnen vinden, mekaar kunnen leren kennen, onze ervaringen met de
Grootmoeders kunnen delen. Om van elkaar te kunnen leren, naar mekaar te
kunnen luisteren en mekaar te kunnen steunen, openen we een blog pagina op
grandmothersspeak.com. Dit is geen plaats voor reclame of voor het promoten
van je eigen zaak, maar een plek waar we mekaar kunnen ondersteunen. De
blog zal te vinden zijn op de “We Share” pagina van de site. Stuur ajb de
ideeën, ervaringen, vragen en berichten die je wil delen met je familie van licht
naar info@grandmothersspeak.com en we zullen alles wat mogelijk is plaatsen
(enkel Engelstalig).

