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7Neem een standpunt in

Waai niet mee met de winden van verandering.

Ik kreeg zoveel, zowel van de Grootmoeders als van de
meelevende dierenspirits. Iedere keer dat ik de niet-dagelijkse
realiteit bezocht, lieten zij me zien hoe ik naar waarheden kon
leven waar ik voorheen alleen maar van had gelezen of gehoord.
Wanneer ik dan weer terugkwam in de dagelijkse realiteit en
naar de bestaande wereldsituatie keek, zag ik dat deze bezoeken
aan de andere rijken mij niet alleen de grootste levenswaarheden
leerden, maar mij ook het zo broodnodige evenwicht in mijn
leven brachten.

De boodschappen die ik in de niet-dagelijkse realiteit
ontving, gaven me hoop en wilskracht, terwijl het gros van 
de boodschappen van de wereld er soms voor zorgden dat 
ik me verslagen voelde. Vaak was ik door negatief nieuws en
leugens zo overweldigd dat ik me begon af te vragen hoe ik 
in godsnaam de boodschappen van de Grootmoeders in 
‘deze’ wereld in de praktijk moest brengen. ‘Hoe’, zo vroeg
ik me af, ‘kan ik in evenwicht blijven en liefhebben ongeacht
wat er gebeurt?’ Ten slotte ging ik naar hen toe om te vragen 
of er iets was dat ik zelfs in deze tijden kon doen om
behulpzaam te zijn.

Toen ik me met ingetrokken vleugels rustig liet zakken en in hun
vallei landde en daarna midden in hun kring stapte, riep ik:
‘Grootmoeders, help! Is er iets wat ik in deze tijd kan doen,
behalve dan een heilige ruimte vasthouden?’ Ik was op dat
moment zo wanhopig dat ik de woorden bijna niet over mijn
lippen kon krijgen. Ja, antwoordden ze abrupt en een stap
vooruit doend, drukten ze stevig op mijn derde oog.
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Neem een standpunt in. Spreek je uit, maar verwoord je
waarheid vanuit een positie van kracht. ‘Ja, Grootmoeders, maar
hoe doe ik dat? Hoe spreek ik vanuit een positie van kracht?’
Spreek nooit in boosheid, zeiden ze en staken hun vinger op om
er de nadruk op te leggen, maar houd een heilige ruimte vast, sta
daar trots in en spreek dan. Als je je evenwicht niet kunt
bewaren en geen heilige ruimte kunt vasthouden, spreek dan
niet, zeiden ze, hun lippen tuitend en hun hoofd schuddend.
Lever geen bijdrage aan de huidige onrust in de wereld. Spreek
in plaats daarvan in wijsheid, spreek van vrede en heel
belangrijk, wees vredig. Ze haalden diep adem en zeiden terwijl
ze me aankeken: Spreek niet totdat je vredig bent, totdat je een
heilige ruimte vasthoudt, leeft en ademt. ‘Ja, Grootmoeders’,
mompelde ik met grote ogen knikkend.

Zou je merken dat je opeens boos of bang bent, stop dan
met wat je ook aan het doen bent, trek je terug in jezelf en 
roep ons op. De tijden waarin je leeft zijn een grote test,
zeiden ze, ernstig knikkend. Overal waar je kijkt zie je de
yangenergie als een bezetene tekeer gaan. Ze spraken nu 
snel en gesticuleerden ongedwongen. Yang trekt en grijpt naar
alles wat hem in de weg staat. Hij is hebzuchtig, altijd begerig
naar meer. Hij zou zich ook graag aan jou hechten en je tot
razernij drijven, zeiden ze, en nu bezaten hun uitspraken zo’n
kracht dat ze er bijna dreigend uitzagen. Maar tot razernij
gedreven worden zal de op hol geslagen yangenergie slechts
voeden, zeiden ze, hun schouders ophalend terwijl hun
stemmen wegstierven.

Naarmate de yangenergie steeds meer onbeheersbaar
wordt, wordt hij verleidelijk en sluw, zeiden ze en nu lag er op
hun gezicht een sluwe uitdrukking terwijl ze dit gebaarden. Hij
zal proberen je op verschillende manieren te strikken. Als je dus
merkt dat jij je vrede verliest, je gevoel van geworteldheid en je
krachtige houding verliest, trek je dan terug! Ze staken hun
handen omhoog met de handpalmen naar buiten. Denk aan je
oorspronkelijke besluit om een heilige ruimte op te eisen en
houd die dan vast, vast, heel goed vast.
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Roep ons op, roep ons altijd op. Wij zullen je vullen en
verankeren totdat je een kolos, een baken van licht wordt dat
heilige ruimte vasthoudt, vasthoudt, heel goed vasthoudt. Ik
luisterde en keek toe, gefascineerd door hun optreden.
Ohmmmm, zongen ze. Je belofte om een heilige ruimte vast te
houden is als de ‘Ohm’. Het standpunt dat je ingenomen hebt zal
diep en ver weerklinken, ze spreidden hun armen uit; het zal
echoën in en buiten je lichaam. Het zal het Net van Licht
verankeren, verklaarden ze terwijl ze met hun hoofd heen en
weer wiebelden, en het Weefsel van het Bestaan van deze
planeet versterken.

Wat er nu in jullie wereld gebeurt, zal je testen, zeiden ze, hun
ogen tot spleetjes knijpend. Alles wat je vroeger is geleerd en wat
je hebt ondervonden, is gekomen vanuit een yang perspectief
en vanwege je conditionering wil je, in een tijd als deze, iets doen.
Wij zeggen je, en ze knikten zelfverzekerd, maak je geen zorgen
om het doen. Wees in plaats daarvan goed. Wees goed. Wees jezelf
en leid je leven geworteld in het Goddelijke. Wees dit, glimlachten ze
en bedekten me met hun sjaals. De winden van verandering
zullen je dan naar deze kant en dan naar die kant proberen te
blazen, zeiden ze en terwijl ze hun hoofd hoog optilden, leken ze
de wind op te snuiven. Daarop zeiden ze: Yangenergie is gek aan
het worden en zet iedereen aan tot oproer.

Waai niet mee met de winden van verandering, bevalen ze,
maar houd een heilige ruimte vast, vast, heel goed vast en zodra
jij je rustig en standvastig voelt, spreek dan. Zeg wat je op dat
moment wordt ingegeven. Geef stem aan de woorden die
komen. Alles wat je op zo’n moment zegt, zal goed zijn. Je hoeft
dat niet bewust van tevoren te plannen, zeiden ze met een
glimlach. Wij zullen via jou spreken.

Doe altijd een beroep op het Goddelijke en bid voor
iedereen. Laat iedereen in de hele wereld gelukkig zijn, zongen ze.
Bid dit steeds weer of zeg andere gebeden op waarvan je houdt.
Reciteer de teksten die je troost geven. Zulke gebeden bezitten
kracht en doen geweldig veel goed. Houd een heilige ruimte
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