Bericht van de Raad van Grootmoeders – 9 september 2017
"Je bent goed. Je bent wandelende goedheid."
Ik werd vanochtend wakker en voelde de aanwezigheid van de Moeder. Ze was er, in m'n lichaam en
toen ik keek, zag ik dat ze ook in anderen was. Ze leek bezig om mensen bewust te maken van haar
aanwezigheid. M'n lichaam voelde zachter, wijder en ruimer. Kalm en vloeiend. En terwijl ik daar lag en
dit alles in me opzoog, merkte ik dat ik steeds ruimer werd; ik ontspande me steeds meer.
Ik vroeg de Grootmoeders of ik deze ervaring moest delen met anderen, maar voordat ik de woorden
kon spreken, barstte ik in huilen uit. "Ja", antwoordden ze op mijn onuitgesproken vraag. "Vertel dit,
specifiek aan vrouwen", drongen ze aan. "Nu is het de tijd voor vrouwen om te ontwaken in hun
grootsheid. Niets minder dan dit", verklaarden ze. "Vrouwen ZIJN groots. Ze zijn de steunpilaren
en de lijm van de samenleving. Ze zijn goed. Goed in hun essentie.
We waarderen ieder van jullie en we vragen jullie niet alleen elkaar te waarderen, maar ook
jezelf. Jullie zijn goed". Ze gaven een stevige knik met hun hoofd. "Jullie zijn wandelende
goedheid. Neem in je op wat we je nu zeggen", zeiden ze met een betekenisvolle blik, "en wees
gezegend. Ga dan verder en draag die zegening met je mee. Je bent goed, je bent waarachtig, je
bent wat de wereld nodig heeft. Wees jezelf. Onze armen zijn om je heen gewikkeld zodat je niet
kunt vallen. En je zult niet falen.
Ieder van jullie heeft een speciale kracht, speciale talenten en gaven. Sta nooit toe dat deze
door anderen gebagatelliseerd worden. Onthoud dat je alleen aan het Goddelijke
verantwoording hoeft af te leggen en dat het Goddelijke je gemaakt heeft zoals je bent - je
perfect gemaakt heeft. Perfect zoals je bent - precies op dit moment. Ieder van jullie is een
bijzondere manifestatie van God en omdat je dat bent, straal je goedheid en liefde uit. Dus je
hoeft niet zo hard te proberen. Ontspan je!", lachten ze. "Wees jezelf en laat dat Zelf doorgaan
met stralen. Ieder van jullie is een juweel in het Net van Licht. Je bent op de juiste tijd op de
juiste plaats terechtgekomen om de glorie van het Al te reflecteren. Dus stop met achterover
leunen!", riepen ze uit. "Stap voorwaarts en straal voort! Loop naar voren. Wees wie je geboren
bent om te zijn. En onthoud", lachten ze: "je bent goed tot in het diepst van je wezen."
Ik was overweldigd door emoties nadat ik dit bericht ontvangen had. Ik kon niet stoppen met huilen en
toen ik uiteindelijk opstond om m'n neus te snuiten, merkte ik dat ik bibberig in m'n knieën was. Er
gebeurde iets met me.
Of je je er nu bewust van bent of niet, er is momenteel iets GROOTS aan het bewegen in ieder van
ons. Zoals de Grootmoeders het zeggen: "Iets geweldigs". Het grote Yin is niet langer afwezig in onze
wereld. De Moeder is hier. Ze wordt binnenin jou wakker. Je lichaam is een betrouwbare leraar, dus
als je haar wilt ervaren, vraag dan je lichaam om je te helpen je open te stellen voor deze groeiende
Aanwezigheid ... en geniet van de rit!
Houd die zich ontvouwende bloem die we je toonden in je gedachten. Herinner je de diepte van
het licht in haar kern. Dit is waar je naartoe gaat", bevestigden ze. "Dieper, ruimer, groter, MEER
licht!", verklaarden ze en barstten opnieuw in lachen uit. "Oké, Grootmoeders, oké", zei ik. "Ik begin
het te voelen en dit is waar ik heen wil gaan. Leid ons alsjeblieft, Grootmoeders, leid ons."
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