Bericht van de Raad van Grootmoeders – 23 november 2016
Na de verkiezingen in Amerika vroeg ik de Grootmoeders: "Nu het voorbij is, wat kunnen we hieruit
leren?"
Ze antwoordden: "Laat ons eerst een paar dingen verduidelijken. Jullie hebben geen man
gekozen, maar een 'mongen' om jullie te leiden. Hij is een jongen in het lichaam van een oude
man. Mongens zijn een combinatie van man en jongen, maar ze zijn voornamelijk jongen. Ze
zijn groot en hebben luide stemmen dus worden ze onterecht aangezien voor mannen, maar ze
zijn geen mannen. Een man denkt aan het algemeen welzijn, terwijl een mongen niet geleerd
heeft om aan iemand anders te denken dan aan zichzelf. Hij is nog niet volledig ontwikkeld en is
nog een kind."
"De tijd waarin jullie leven wordt het tijdperk van vernietiging genoemd," zeiden ze, "Kali Yuga.
Het is het dieptepunt. Op dit moment komt het kwade naar de oppervlakte om vernietigd te
worden. Dit donkere tijdperk vindt plaats net voordat het nieuwe Gouden Tijdperk zijn intrede
doet, dus vandaag zien jullie Yang energie die uit balans is en vernietiging creëert over de
gehele planeet. Dit IS Kali Yuga. Jullie hebben erover gehoord en erover gelezen en nu is het
er."
"Jullie land heeft zojuist een mongen gekozen om zijn president te zijn. Rusland en ook Syrië
worden door mongens geleid, terwijl Afrika door hen veroverd wordt. Elke mongen is bezig een
ravage te creëren in zijn gebied van dat continent. De Filippijnen worden door een mongen
geleid net als meerdere andere landen. Is het een wonder dat de wereld van de ene crisis in de
andere crisis rolt?"
"Dit is wat er nu op aarde gebeurt en omdat het er is, moeten jullie leren met deze energie om te
gaan. Je kunt er geen goed gesprek mee voeren, want het is volledig destructief. In plaats
daarvan, moet je zorgen dat je onwankelbaar in jezelf blijft en het wilde gedrag van die energie
observeert vanuit een positie van kracht. Wanneer je dit doet, dan zal ze zich niet kunnen
voeden aan jou. Jouw standvastigheid zal helpen om deze roofzuchtige energie binnen de
perken te houden en ze zal niet zoveel schade kunnen aanrichten als wanneer je dit niet zou
doen."
"Roep ons aan, roep het Net van Licht aan en houd Heilige Ruimte vast. Wees aandachtig naar
wie je bent! Je ben een groots wezen, dat hier op aarde is om een onwankelbare plek in te
nemen in een wankelende wereld. Jij kunt dit! Je bent niet zwak en hulpeloos. Je draagt in jezelf
de grote omvattende kracht van Yin. Roep die kracht nu aan. Leef ermee. Wees de persoon die
je vanaf je geboorte bedoeld was te zijn."
"We willen nog één ding van jullie vragen. Reik in deze tijd uit naar elkaar in dienstbaarheid.
Velen lijden nu. Voed de hongerigen, bezoek mensen in ziekenhuizen en gevangenissen, geef
schoenen aan diegenen die ze nodig hebben, help de dieren. Als ieder van jullie in één
dienende activiteit duikt, zullen jullie gezamenlijk veel goeds doen en vele harten doen
oplichten. Zoek een project voor jezelf waarin je dienstbaar bent. We vragen dit van je omdat we
weten wie je bent. Julie zijn onze handen en harten op aarde. Jullie zijn de grootsheid zelve."
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