Bericht van de Raad van Grootmoeders – 21 oktober 2017
"Jullie zijn onze handen, ogen en harten op Aarde en onze partners in licht."
"Luister naar ons", zeiden de Grootmoeders, hun ogen gefixeerd op mij.
"Vandaag beginnen we je met licht te vullen. Meer licht dan je ooit gekend hebt. Stukje bij
beetje zullen we jouw vermogen vergroten om licht en liefde te ontvangen, vast te houden en te
geven aan anderen. Jullie groeien in kracht nu en als je wilt, zul je doorgaan met groeien. Dit
gebeurt omdat je nodig bent om het licht stabiel te houden. Binnenkort zal er geen statische,
vastzittende energie meer over zijn op Aarde. Niet langer dezelfde strijd en worstelingen,
angsten en haat. We zijn gekomen om jullie planeet opnieuw te vullen met de energie van Yin,
om de energie van Yin met die van Yang in evenwicht te brengen. En jullie", zeiden ze, "zijn de
voertuigen voor ons werk. Jullie zijn onze handen, ogen en harten op Aarde en onze partners in
licht."
"Gedurende lange tijd heeft de wereld vastgezeten in een staat van niet-verruiming, een staat
van eindeloze herhaling. Ook al mag er gedurende vele jaren nogal wat heen- en weergaande
beweging geweest zijn, een echte beweging vooruit is er niet geweest. Nu zal dat anders
worden", kondigden ze aan. "Nu zal alles beginnen te veranderen. Alles", herhaalden ze. "En als
er een grote beweging nodig is, is er ook grote stabiliteit nodig. Diegenen die we hebben
geroepen om dit werk met ons te doen, zullen deze stabiliteit voor deze planeet opslaan en
vasthouden. Jij bent één van hen."
"Dus begin nu met jezelf voor te bereiden op ontvangen. Om meer te ontvangen dan je je ooit
hebt voorgesteld", zeiden ze. "Blijf rustig nu, terwijl wij licht/liefde in jou laten stromen. Zeg "ja"
tegen verruiming, "ja" tegen het ontvangen, "ja" tegen ons. Meer en meer liefde en licht
ontvangen zal je blijvende vreugde geven. Jouw hart zal opzwellen tot het punt waarop het
automatisch zal uitreiken naar ieder die je ontmoet. En terwijl deze liefde jou een grote
hoeveelheid vreugde zal geven, zal het anderen rust geven. Jouw aanwezigheid zal een
ankerpunt creëren voor vrede op Aarde. Je zult een steeds groter wordend vat van vrede en
liefde voor deze planeet worden. Daarom sporen we je aan om nu "ja" te zeggen tegen deze
instroom van licht/liefde die jouw wereld snel zal overspoelen."
"Van nu af aan, zal er meer en meer goeds aan jou gegeven worden en het zal gegeven worden
passend bij jouw vermogen om het te ontvangen. Je bent voor deze taak geboren. Om jezelf
voor te bereiden op deze instroom van licht en om te vermijden dat je overweldigd raakt door
het plotselinge instromen van liefde, lees onze boeken en berichten. Kom samen met
gelijkgezinden om onze lessen te bespreken. Deze activiteiten zullen jou helpen om
gemakkelijker gewend te raken aan de toename van kracht die komt en om het op een
geleidelijke manier te doen. We roepen je nu op voor dit werk. De noodzaak van stabiele,
stabiliserende ankers van licht is groot en dit is precies waarvoor je geboren bent. We vragen je
nu om naar voren te stappen en "ja" te zeggen tegen ons. We wachten op je."
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