"Het huidige onevenwicht in de energie op aarde heeft alles wat leeft
in gevaar gebracht. Het is tijd om weer evenwicht te brengen. Hierbij
moeten vrouwen de leiding nemen." De Grote Raad van de Grootmoeders
roept ons op om in onze kracht te gaan staan, roept vrouwen en mannen op
om mekaar tegemoet te komen in liefde.
Iedereen is welkom bij dit werk.
http://www.grandmothersspeak.com
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De Grootmoeders geven ons werk dat ons en ook al het leven op aarde zal
verheffen. Ze vragen ons een werk van diepe vergeving uit te voeren met onze
familieleden die overgegaan zijn. “Als je degenen die voor je kwamen eert
en vergeeft, zal je jezelf en je planeet helen” zeggen ze. Dit idee is nieuw
voor mij, maar als ik hun leiding volg, ben ik verbaasd over de vrede die mijn
leven binnenstroomt. Werk met de voorouders is een belangrijk deel geworden
van wat we doen bij Grootmoeders Spreken en zal de hoeksteen zijn van onze
bijeenkomst in maart.
De Grootmoeders vragen ons foto's van onze overleden familieleden neer te
zetten, er bloemen en kaarsen voor te plaatsen, en dan tot het hogere
bewustzijn te spreken van elk van hen, een voor een, en hen te zeggen dat we
hen liefhebben. Werkend vanuit het Net van Licht, danken we hen dan voor het
leven dat ze ons gegeven hebben, verontschuldigen we ons voor ons aandeel
in mogelijke misverstanden en vragen we hen om vergiffenis. In principe
volgen we het eenvoudige, maar krachtige werk van Ho'Oponopono, de oude
traditie van vergeving van Hawaï.
Je kan je voorstellen dat deze oefening met sommige familieleden
gemakkelijker gaat dan met anderen. Ik heb echter gemerkt dat ik
dankbaarheid kan uitdrukken jegens elk van hen, voor hun bijdrage tot het feit
dat ik leef. En ik kan de liefde van de Grootmoeders door me heen laten
stromen naar hen toe, zelfs als ik het moeilijk vind om persoonlijk liefde voor
iemand te voelen. Werken met hen die voor mij overgegaan zijn, heeft mij in
staat gesteld een liefdesband te voelen met voorouders die ik nooit ontmoet
heb en heeft mij nieuwe liefdevolle relaties gegeven. Ik voel me nu elke dag
immens gesteund door mijn voorouders en heb ook meer voeling met de
voorouders van het land.
Zij die zich aangetrokken voelen tot het werk van de Grootmoeders hebben
een diep verlangen om liefde te verspreiden. We willen, zoals ze zeggen, “een
wandelende zegen op aarde zijn.” Maar vaak weten we niet hoe. Het leed
dat we in de wereld zien, overweldigt ons soms en doet ons dan de vraag
stellen: “Kan ik wel iets doen? Ik ben maar een enkeling.”
Wel, de Grootmoeders geven hier een antwoord op. Met hun hulp kunnen we

onze afstammingslijnen helen. Het effect van dit werk met onze familie is
enorm. Vergeving waaiert onvermijdelijk van ons uit in grote concentrische
cirkels van licht en raakt al de levens waarmee wij verbonden zijn zowel als
alle levens waarmee onze voorouders verbonden waren. Sta eens even stil bij
de grootsheid hiervan. De boodschap van de Grootmoeders die hier volgt, zal
je helpen om dit werk goed te volbrengen.
Verklaring aan de voorouders, door de Hoge Raad van de Grootmoeders
“Ik roep het Net van Licht aan en bevestig mijn eenheid met het
Goddelijke. Ik eer mijn liefdevolle verbinding met zij die vandaag
leven, zij die vroeger leefden en zij die nog geboren zullen worden.
Liefde laat zich niet beperken door kalender of klok. Elk van ons is een
eeuwig wezen, deel van de Ene Liefde. Nu ik me deze waarheid voor de
geest haal, buig ik mijn hoofd in dankbaarheid, begroet ik de Liefde in
mijn hogere bewustzijn en in het hogere bewustzijn van ieder ander.
Ik nodig de Voorouders van mijn afstammingslijn en de Voorouders
van het land waarin ik leef uit om me bij te staan bij deze zegening. Ik
verwelkom allen die liefhebben en het licht dienen om zich nu te
verbinden binnenin het Net van Licht.
Nu we hier bijeen zijn, vraag ik om vergeving voor mijn vroegere
onwetendheid en bekrompenheid; ik wil niet langer anderen
veroordelen en bekritiseren; noch wil ik mezelf veroordelen en
bekritiseren. Ik vergeef ook graag iedereen die mij ooit veroordeeld of
bekritiseerd heeft. Ik kan dit gemakkelijk doen telkens ik mij herinner
dat het de adem van de Ene Liefde is die door mij heen ademt en het
ritme van het Ene Hart dat leven door mij heen pompt. Mijn
onsterfelijke zelf wordt niet beperkt door de limieten van het handelen
en bestaat voorbij tijd en ruimte. Als ik me dus wend tot deze
aanwezigheid in mij, valt alle pijn van het verleden en alle angst voor
de toekomst weg. Alles is vergeven.
Met mijn hart wijd open, zegen ik alle wezens waar dan ook. En terwijl
we elkaar vreugdevol omarmen, zingen we samen:
“Moge iedereen in alle werelden gelukkig zijn.”

De wijsheid van de Grootmoeders
Om de boeken van de Grootmoeders te bestellen [in het Engels, nvdv], ga
naar: http://grandmothersspeak.com/online-store2/
Eens je het eerste boek gelezen hebt en een groep of studie-cirkel in jouw
regio wenst te starten, contacteer ons dan via info@grandmothersspeak.com.

Liefde die uitstraalt
Uit Zuid-Californië
Het werk van de Grootmoeders is Gedenken – allen in liefde gedenken, zelfs de
meest eenvoudigen onder ons. De Grootmoeders zijn de Geest van
onvoorwaardelijke liefde. Wat zou een grootmoeder anders kunnen zijn?
Elke keer dat je je geliefde zusters met de sluier bedekt en je in hun hart de
liefde herboren laat worden, herinner je dan dat je spiritueel gezien elke vrouw
op aarde bedekt. Zij die door jou worden bedekt en gezegend
vertegenwoordigen allen die nood hebben aan bevestiging en liefde. Ik bid dat
je werk tot bloei kan komen in daden van vrede en acties die hoop brengen
aan hen die dat het meest nodig hebben.
Met liefde.
Jim Farris

De voorouders en de bijeenkomst van de Grootmoeders
Het is tijd om in te schrijven voor de bijeenkomst van de Grootmoeders, die
plaatsvindt van 28 tot 30 maart in het afgelegen Mary and Joseph Retreat
Center in Palos Verdes in Californië. Aangezien de Grootmoeders ons steeds
dieper meenemen in het innerlijke werk, waarbij onze capaciteit om liefde te
geven en te ontvangen steeds groter wordt, vragen ze ons nu om ook de
voorouderlijke lijn, van onszelf en van ons land, hierin te betrekken. Dit zal
vergeving met zich meebrengen, voorbij tijd en ruimte, waardoor het verleden
en het heden geheeld worden en de weg naar de toekomst verlicht wordt. De
Grootmoeders zeggen: "Omdat mensen uit vele culturen en tradities
zullen deelnemen aan deze bijeenkomst, zullen jullie niet alleen je
eigen persoonlijke pijn helen, maar ook die van je stam, je natie, je
cultuur. Hierdoor zal de angst voor de dood langzaamaan overal gaan
verdwijnen." Zoals je merkt, deze bijeenkomst zal een ZEER belangrijke
gebeurtenis zijn.
Als dit werk je aanspreekt, schrijf je dan vandaag nog in. Om het hele retraitecentrum te kunnen gebruiken, moeten we alle betalingen nu ontvangen; dus
als je van plan bent de bijeenkomst bij te wonen, ga dan nu naar:
grandmothersspeak.com.
Voor mensen in Europa: we doen dit werk met de voorouders ook op de
tweede dag van de Nederlandse bijeenkomst.

