Bericht van de Raad van Grootmoeders – 19 augustus 2017
Het leven bestaat uit liefhebben…..uit niets anders
"Angst en woede gaan als een bezetene tekeer," zeiden de Grootmoeders, "veranderen mensen
in beesten en maken de wereld krankzinnig. Als er in plaats van elkaar te respecteren een
verlangen is om controle te hebben, raakt de waarheid verloren en worden mensen tot slaven
gemaakt. Deze manier van leven heeft het leven op Aarde gedurende een lange tijd
gedomineerd. Het patriarchale systeem dat menselijk leven gedomineerd heeft is van nature
corrupt. Gebouwd op controle en niets anders, kan het niet lang standhouden. Het valt nu uit
elkaar.
Keer je af van alle oude patriarchale structuren", zeiden de Grootmoeders. "Het patriarchaat
brokkelt af; waar je ook kijkt, je ziet de doodsstuipen ervan. Kijk ervan weg en rouw niet om het
verdwijnen ervan. Het is tijd", verklaarden ze. "Richt je aandacht naar binnen. Richt je op de
waarheid die in je leeft; ondanks de leugens die je verteld zijn over het gevaar van op jezelf
vertrouwen, heeft de waarheid je nooit verlaten.
Dit is ook de tijd voor jou om de Moeder te leren kennen", lachten ze stralend. "De Grote Moeder
is degene die leven schenkt en ze is nu hier. De afzondering die het patriarchaat haar heeft
opgelegd is nu eindelijk voorbij en de Moeder is teruggekeerd. Richt je tot haar", zeiden ze. "Ze
heeft verlangd naar haar kinderen net zoals jij verlangd hebt naar haar. Open je hart voor haar.
De Grote Hereniging is heel dichtbij.
Houd je aandacht geconcentreerd terwijl al deze veranderingen plaatsvinden", adviseerden de
Grootmoeders.
"Houd je aandacht gericht op liefde terwijl het oude uiteenvalt. Gedurende deze tumultueuze
tijden kan het zo zijn dat diegenen die nog in de greep van het patriarchaat zijn, willen dat je 'de
macht neemt'! Macht over wat?", vroegen ze. "De tijd van overheersing komt ten einde.
Binnenkort zal er geen oude manier van leven vanuit angst en controle meer zijn. Dat sterft
allemaal. Dus begraaf de doden en richt je geest en je hart op het leven.
Onthoud," spoorden ze me aan, "dat het leven bestaat uit liefhebben.. uit niets anders. Liefde is
alles wat er is", zeiden ze. "Het is het enige dat blijvend is, dus begin nu te kiezen voor liefde.
Je kunt stoppen met het eindeloze rondrennen in cirkels van angst", lachten ze. "Begin vandaag
en begin op een eenvoudige manier", zeiden ze. "Kies iets om van te houden en geef jezelf dan
over in dienstbaarheid. Geven zal je heel gelukkig maken en zodra de liefde van de Moeder
begint met je hart te doen overstromen, zul je het gemakkelijk vinden om je open te stellen voor
de mensen om je heen, die net zoals je eigen dierbare zelf, ook naar deze verbinding verlangen.
Na verloop van tijd zal alle gekte in jullie wereld afnemen. Maar laat het nu z’n gang gaan",
zeiden ze, "en terwijl je dat uitzit, richt je dan naar binnen, naar je kern van je wezen. Er WORDT
van je gehouden en wij, de Grote Raad van de Groot Moeders, leven in je hart met jou samen.
Richt je naar binnen. Richt je tot ons en samen zullen we deze storm uitzitten."

Belangrijke mededeling:
"Houd je stevig vast aan de Ene Liefde", zeggen de Grootmoeders. "Laat je niet uit je centrum
trekken door welk drama dan ook, ongeacht hoe meeslepend het ook mag lijken en wijk niet af
van je focus, wat er ook in de buitenwereld gebeurt. De kracht van je hart zal zo sterk worden,
dat het de uitdagingen van de tijd waarin je leeft aankan. Dit zal steeds weer zo gebeuren."
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