Bericht van de Raad van Grootmoeders – 12 december 2016
Houd je hart hoog!

"Het meest belangrijke voor jullie in deze tijd is om je hart hoog te houden. Jullie
hebben nu het laagste punt bereikt.
Dit is het Kali Yuga, het tijdperk van destructie waarover we jullie de afgelopen 20 jaar
verteld hebben. Overal waar je kijkt, zie je het kwade aan de oppervlakte komen en dit
blijft zo doorgaan tot alle negativiteit aan het licht is gebracht. Wat je in de wereld om je
heen ziet is shockerend en omdat dat zo is, proberen sommigen van jullie zich daarvan
af te keren en te ontkennen wat er gebeurt. We begrijpen jullie neiging om dit te doen,
maar het zal niet helpen. Je hebt een sterk hart nodig om in staat te zijn de
afschuwelijke dingen die zich voor je neus ontvouwen in het gezicht te zien. Je hebt
een sterk hart nodig om in staat te zijn stevig te blijven staan in deze tijd. Wij zijn hier
om je hart te versterken."
"Het is nooit de bedoeling geweest dat je alleen door deze moeilijke tijden zou moeten
gaan. Daar is het veel te zwaar voor. In plaats daarvan, roep ons aan of roep om het
even welke vorm van het Goddelijke aan waar jij van houdt. Roep ons duizend keer per
dag aan en we zullen graag antwoorden. Dat is ons werk! We zijn er zogezegd "voor
jullie". Het is onze altijddurende vreugde om te dienen, dus komen we graag als jullie
ons aanroepen. We zullen jullie nooit teleurstellen. We zijn tenslotte de Groot-Moeders,
hier om de wereld te "bemoederen". En zoals je kunt zien heeft de wereld nu
bemoedering nodig."
"Jullie hebben ook een rol te spelen in deze donkere tijd. Jullie zijn hier om met ons te
werken, om met die vorm van het Goddelijke te werken waar jij van houdt. Hier om licht
te laten schijnen en een Baken voor anderen te zijn. Je doet dit automatisch elke keer
dat je werkt met het stralende Net van Licht. En je doet dit elke keer als je onzelfzuchtig
dienstbaar bent. In de donkerte die de aarde nu overdekt, schijnt iedere daad van
onzelfzuchtigheid als een ster en geeft hoop aan diegenen die worstelen in het duister."
"We dringen er bij jullie op aan om het Baken te zijn dat je bent, om in voortdurende
verbinding met ons te leven. Nodig ons uit om binnen te komen. Laat ons met jullie
werken, autorijden, eten. Leef in de omhelzing van het Net van Licht. En terwijl je het
Goddelijke in je leven opneemt, vind een eenvoudige manier om anderen te helpen,
waar je ook bent. Breng bloemen naar iemand die eenzaam is, geef voedsel aan
daklozen, help je buren, ruim vuilnis op... Maak nu de keuze om je hart niet te laten
samentrekken, maar laat het moedig groter worden. Wees dapper, Geliefd Mens. Sta
stevig in het donker en laat je licht van daaruit schijnen. Geliefde: straal je licht uit!!"

Met dank aan Annemarie Prevoo-Schouten voor de vertaling naar het Nederlands en de
eindredactie.

