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Op de bijeenkomst in Californië vroeg iemand mij of de Grootmoeders ooit hun naam hadden
gezegd. Deze vraag verraste mij. Ik had nooit interesse gehad in hun namen of voor welke
persoonlijke informatie dan ook. Eigenlijk zag ik hen niet als individuen. Voor mij waren ze vanaf het
eerste moment simpelweg de Grootmoeders: een groep wijze, oude vrouwen. Eén geheel. Maar na
een tijdje over de vraag nagedacht te hebben, besloot ik hen er iets over te vragen.
De Grootmoeders glimlachten begrijpend toen ik het hen vroeg; ze toonden me vervolgens dat ze
een geheel zijn. "Samen en met eenzelfde doel, vormen we één lichaam. Wij zijn", zeiden ze met
nadruk en hieruit begreep ik, dat waar het om gaat, het samenkomen van deze individuele
Grootmoeders is. De som van hen is veel groter dan hun individuele delen en samen vormen ze één
wezen om ons dingen te leren, te tonen en met ons samen te werken.
Toen realiseerde ik me dat wij, die ons aangetrokken voelen tot hun lessen, ook één geheel vormen onze schijnbaar afzonderlijke zelven komen samen in groepen om van hen te leren. De vrouwen en
mannen die samenkomen om de boodschap van de Grootmoeders te delen, werken samen, leren
samen en zingen samen. De meeste van onze lessen vinden plaats in een groep en er is heel weinig
of zelfs geen hiërarchie binnen onze organisatie. Wij volgen dus hun voorbeeld.
Enkele dagen later, toen ik hen vroeg om me meer hierover te vertellen, zeiden ze: "Je bent
eindelijk aan het ontdekken dat je niet alleen bent op deze wereld. Je bent een deel van iets,
een integraal en bewegend deel van iets wonderbaarlijks. Je bent niet wat jou is geleerd",
zeiden ze en ze schudden hun hoofd, "noch ben je wat je dacht dat je was. In werkelijkheid ben
je geenszins een apart wezen", zeiden ze en lachten over mijn ontsteltenis. Ze legden uit: "Jij
maakt deel uit van een zee van energie, vloeiend en groeiend, die volop bezig is de materie in
een nieuwe richting te sturen. Je bent geen 'kleine garnaal' zoals soms gezegd wordt, niet
iemand die weinig te betekenen heeft. NEE!", riepen ze uit. "Jij bent het Net van Licht; jij bent
een eeuwig, oneindig lichtwezen."
"We kijken naar jou terwijl je dit ontdekt. Velen van jullie zijn tegelijkertijd aan het wakker
worden en we genieten ervan om jullie hand in hand deze waarheid te zien vinden. Je glundert
iedere keer wanneer je een glimp van je eigen pracht ontdekt en de vreugde die je voelt is des
te groter omdat je deze ontdekking samen doet. Ieder van jullie voelt zich gelukkiger nu je
gemeenschap en eenheid ervaart. En als we jullie zo zien samenkomen, dan zien we vreugde
talrijke malen vermenigvuldigd." Met tranen in hun ogen keken de Grootmoeders me aan en
zeiden: "We verzekeren je dat het geluk dat je voelt bij dit wakker worden, ook ons geluk is."
"Je zult verder groeien, in gemeenschap met elkaar en met ons", beloofden ze. "Je zult verder
groeien en leren, meer en meer ruimte innemend. Bereid je maar voor op meer en meer
harmonie in je leven, je kunt nu al uitkijken naar tijden van vreugdevol delen van wat Moeder
Aarde jullie geeft. We zien hoe jullie elkaar omhelzen, hoe jullie samen lachen en huilen en dat
maakt ons zo blij dat we willen zingen. Je kent het lied wel." En terwijl ze me vanuit hun
ooghoeken aankeken, zongen ze: "Oh how we love you, oh how we love you."
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