Bericht van de Raad van Grootmoeders – 8 november 2017

"Het is Tijd voor je om Je Moeder Te Leren Kennen."
De Grootmoeders zeiden: "Spreek je uit tegen diegenen die in staat zijn om dit bericht te
horen en vertel hen 'de tijd is nu!' Vraag hen te vertrouwen op onze aanwezigheid in
henzelf en op elkaar te vertrouwen, om zich met elkaar te verbinden in zusterschap, in
broederschap. Roep deze mensen nu naar voren. Zij zijn de Familie van het Licht en als
zodanig zijn ze nodig om stabiel te blijven, om op te staan en vooral om te luisteren.
Luister naar de stilte binnenin je", zeiden de Grootmoeders.
"De Moeder komt. Ze keert terug naar de Aarde."
"De Grote Moeder is eeuwenlang afwezig geweest", zeiden ze. "In feite was Ze bijna
helemaal weggevaagd uit het bewustzijn van de mensheid maar in dit geval was 'bijna'
niet genoeg. Ze hield vol, Ze bleef plakken. De energie van Yin verdween niet, die ging
slechts ondergronds en nu rijst ze op naar de oppervlakte. Opnieuw aanwezig,
aanwezig in elke vrouw en in veel mannen. Het is tijd", zeiden de Grootmoeders, "om dat
op te roepen."
"Begin, om de energie van de Moeder te activeren, met elkaar te ontmoeten in groepen
van gelijkgestemden om over het Goddelijk Vrouwelijke te praten, onderzoek wie Zij is,
zing Haar liederen en geniet ervan om vastgehouden te worden in de energie van de
Moeder. Je bent veel te lang van Haar omhelzing verstoken geweest", zeiden ze. "Zo
lang al, dat op dit moment velen van jullie moeite hebben om te begrijpen waar we het
over hebben. 'Het Goddelijk Vrouwelijke?'. 'Wat is dat?', vragen jullie. En we begrijpen
jullie verwarring."
"De moeder was verwijderd uit de vastgelegde geschiedenis, verwijderd uit vrijwel alle
aspecten van de wereldreligies, uit de openbare ruimte en uit dagelijkse gesprekken.
Deze verwijdering vond vele duizenden jaren geleden plaats en duurt tot nu voort. Het
was met opzet gedaan. Maar, ongeacht hoezeer mensen misleid zijn geweest, ongeacht
hoe verward ze zullen worden, de mensheid is niet in staat om de helft van de
schepping van de aardbodem te laten verdwijnen. De Moeder IS. En ze is terug."
"Deze onthulling zou je kunnen shockeren. Het kan zelfs zo zijn dat je ervan weg gaat
en als je dat bij jezelf merkt, vraag jezelf dan: 'Waarom? Waarom jaagt het me angst aan
om te denken aan een Goddelijke Moeder?' Het antwoord is eenvoudig. Je hebt geleerd
om Haar bestaan te ontkennen, je bent geconditioneerd om te betwijfelen dat er iets
anders kan zijn dan een Vader. Gedurende duizenden jaren is de mensheid gevormd
door het patriarchaat. En gedurende die duizenden jaren heeft het patriarchaat de hele
geschiedenis van de mensheid bepaald."
"Maar nu is er iets nieuws aan het gebeuren. De energie op jullie planeet is aan het
verschuiven. Te midden van alle conflicten en opschudding die heden ten dage
plaatsvinden terwijl de oude systemen op Aarde ten val beginnen te komen, waait er
een nieuwe wind. De Moeder keert terug. En geen minuut te vroeg", zeiden de
Grootmoeders. "Het is tijd voor je om je Moeder te leren kennen. Neem die tijd."
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