Bericht van de Raad van Grootmoeders – 13 oktober 2017
De echte Reality Show
Een liefdesbrief van de Grootmoeders
"Doe rustig aan", zeiden de Grootmoeders terwijl ze me over het puntje van hun neus
aankeken.
"Zie in dat we met je zijn, aan je zijde en achter je. We geven je rugdekking, bedekken je met
een vlies van liefde en wikkelen je in een mantel van ondoordringbare kracht. Je bent één van
ons. Dus sta jezelf toe om nu rustig aan te doen om af te dalen tot in het centrum van je hart en
hallo tegen ons te zeggen. We zijn hier!", lachten ze. "We zijn bij je. Je legt deze moeilijke reis
niet alleen af. Nee!" riepen ze uit. "Je bent één met ons. Je bent één met ons en we zullen je
nooit verlaten."
"De gekte in de wereld om je heen zorgt ervoor dat jij ook gek wordt - als je daarop focust. Doe
dat niet. Zoek in deze tijd niet in de wereld om je iets van waarde te geven. Focus daarentegen
op ons of op een vorm van het Goddelijke waar je van houdt. We zijn dichter bij je dan je eigen
adem. Het is in feite zo dat we jou ademen. Laat ons dat doen", zeiden ze. "Voel ons van binnen
en om je heen en ontspan in onze omhelzing. Laat ons jou ademen. Laat ons leven door jou
heen. Je bent één van ons tenslotte. Trouwens," lachten de Grootmoeders, "wat denk je dat de
grote leraren van de wereld bedoelen als ze zeggen: God zit van binnen?"
"De liefde die we voor jou voelen kent geen grenzen. Het is oneindig en het is constant. Elk
moment wordt je met liefde overspoeld, gebaad in liefde en gevuld met liefde. Vertraag dus
even en herken en erken deze waarheid. We verzekeren je dat er geen haast is, geen haast, met
niks."
"Wij, de Grote Raad van de Grootmoeders, zijn echt. Jouw verbinding met ons is ook echt. Je
BENT één met God. Al het andere, alle acties, gebeurtenissen en persoonlijkheden, zijn slechts
een voorbijgaande show. Laat je niet voor de gek houden door ook maar iets daarvan, ongeacht
hoe onweerstaanbaar het lijkt. Blijf in plaats daarvan afgestemd op wat echt is. Houd je
aandacht gericht naar binnen, afgestemd op het Goddelijke. Afgestemd op de echte Reality
Show."
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