Waarom denk je dat je in deze tijd geïncarneerd bent?
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"Jullie hebben een duwtje nodig om dieper in jezelf te duiken", zeiden de Grootmoeders, "om
je te verbinden met de kern van je wezen. Wij zien jullie en merken dat de wereld je afleidt.
Deze afleiding brengt jullie nergens", zeiden ze. "Jullie blijven in cirkeltjes ronddraaien als
jullie aandacht blijven schenken aan de wereld. Zo lopen jullie telkens weer verloren", zeiden
de Grootmoeders.
"Wij geloven in jullie want we zien wat en wie jullie zijn. Daarom zijn we vandaag gekomen om
jullie aan te sporen je aandacht niet naar buiten - naar de wereld - maar naar binnen te richten.
Ga naar je hart", zeiden ze, "en doe een beroep op ons. Wij zullen je nooit in de steek laten."
"Je bent een groots wezen", zeiden de Grootmoeders, "en je geboorte in deze tijd is niet
toevallig. Er staat jullie een belangrijke taak te wachten. Jullie zijn nodig om onze
Bekrachtiging in Yin-energie door te geven, door te geven aan vrouwen en aan mannen, aan
jongeren en aan ouderen, door te geven aan ieder ras, aan ieder geloof en elke religie. Geef
het door!" riepen ze uit.
"Werk elke dag met het stralende Net van Licht en leer ook anderen hoe ermee te werken. Dat
gaat moeiteloos", verklaarden de Grootmoeders, "en het is het Net van Licht dat jullie planeet
stabiel houdt, dat voor evenwicht zorgt ondanks alle oproer en tragedies die elke dag
gebeuren. Laat je niet meeslepen door deze dagelijkse drama’s", zeiden ze, "maar blijf in
plaats daarvan het Net dragen en in stand houden en zie dat het Net jullie draagt en in stand
houdt. Telkens wanneer je je verbindt met het Net word jij sterker en zodoende wordt ook het
Net sterker; zo wordt het sterker, groter en schitterend verlicht", zeiden ze.
"Jouw hart levert de stroom voor het Net van Licht en op haar beurt levert het Net van Licht je
vrede, kracht en vervulling. Telkens wanneer je je ermee verbindt, brengt het Net deze
zegeningen, niet alleen voor jou, maar voor alles wat leeft."
"Het is onbaatzuchtig werk waartoe we jullie oproepen", zeiden de Grootmoeders. "Het is het
werk waarvoor jullie geboren zijn. Waarom denken jullie juist in deze tijd geïncarneerd te zijn?
Wel, dit is de reden waarom", zeiden ze. "Jullie zijn geboren om lief te hebben, om
jullie planeet lief te hebben en haar te verheffen. Als jullie je missie hier op Aarde willen
volbrengen, doe dan een beroep op ons of op welke vorm van het Goddelijke dan ook en zet
een stap naar voren in dit gezegende werk. Geef onze boodschap - over de terugkeer van de
Yin-energie, het Vrouwelijke Principe van de Schepping - door, en draag het Net van Licht,
hou het in stand zo vaak als je kunt. We vragen je dit te doen voor jezelf en voor alles wat
leeft. Dit werk is niet moeilijk, maar het vereist een gewillig hart", zeiden de
Grootmoeders. "Roep ons aan, ga je hart binnen en denk aan het Net van Licht. Dit zal je
automatisch verbinden met het stralende Net dat jullie planeet omringt, verheft en doorstraalt,
dat elk stukje ervan in licht doet baden, dat jullie in licht doet baden. We zegenen en danken
jullie voor je gewillige hart", zeiden de Grootmoeders.

