Bericht van de Raad van Grootmoeders – 5 november 2016
Dit zijn geen "Goede" tijden. Dit zijn "Geweldige" tijden, Goddelijke tijden.
"We kijken naar jullie terwijl je worstelt om een veilige haven te vinden in de wereld om je heen,
terwijl stormen razen en er overal teleurstellingen zijn. Landen schudden op hun grondvesten,
de grond onder je voeten schudt en beeft, heilige instituties vallen om en het is moeilijk vaste
grond onder je voeten te vinden. Wij begrijpen hoe het voor jullie is op dit moment en dus zijn
we gekomen om jullie te ondersteunen."
"Wat nu in de wereld gebeurt, is geen verschrikkelijke vergissing. De huidige ontreddering en
opschudding in de maatschappij moet plaatsvinden. En er zal niets goeds voortkomen uit
anderen de schuld geven voor het kwaad dat je om je heen ziet - want wie van jullie is zonder
schuld?"
"Waar jullie getuige van zijn is De Grote Verschuiving, die heel lang geleden al voorspeld is. Die
is nu hier en jij hebt er een rol in te spelen. Zodra je je met ons verbindt of met welke vorm van
het Goddelijke dan ook die jij liefhebt, ben je in staat stevig te blijven staan, zelfs wanneer alles
om je heen instort. Op dit punt in de tijd is het onmogelijk om stabiliteit te vinden in de wereld
om je heen, dus verspil je tijd niet aan het zoeken daarnaar."
"Reageer niet op deze wereldwijde opschudding door te vervallen in wanhoop en jezelf te
verbergen, maar kom in plaats daarvan samen met diegenen die, net als jij, ook het hoogste
goed zoeken. Roep ons aan, houd het Net van Licht vast en kom samen om onze boeken en
berichten te bestuderen. Je zult vinden wat je nodig hebt."
"Het is de bedoeling dat jij hier op aarde bent. Je bent geboren op dit moment in de
geschiedenis omdat je deel wilde uitmaken van deze grote verandering. Dus laat je hart nu kalm
en stil worden terwijl je naar binnen keert naar de aanwezigheid die je nooit verlaten heeft en
dat ook nooit zal doen. Houd je vast aan deze innerlijke ruimte van stilte en van hier zullen we je
leiden."
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