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IInleiding

Wanneer er naar de wijsheid van de Grootmoeders  
wordt geluisterd, zal de wereld genezen.
- Hopi voorspelling

Het is al wat jaren geleden dat ik tijdens een wandeling, 
waarbij ik mij bezighield met wat ik toen als mijn eigen zaken 
beschouwde, plotseling werd omringd door een groep oude 
vrouwen. Mysterieuze, alleraardigste en praktische vrouwen. 
Zo kwam de Grote Raad van de Grootmoeders in mijn leven, 
en sindsdien zijn deze wijze vrouwen altijd bij mij – dagelijks 
sporen ze mij aan, onderwijzen ze mij en sturen ze mijn 
ontwikkeling aan. Er zijn meer dan achttien jaar voorbijgegaan 
sinds ze voor het eerst verschenen en in die tijd ben ik erg 
veranderd en mijn visie op de wereld nog meer.
 Toen de Grootmoeders met hun lessen begonnen, hadden 
ze het over de toekomst en de andere tijden die naderen.  
Een paar jaar geleden hadden ze het ineens niet meer over  
de toekomst maar over het heden, en ze zeiden: De andere 
tijden die zijn aangebroken. Er is een tijd aangebroken zoals 
we die nog nooit eerder hebben meegemaakt en we hebben 
nu, meer dan ooit, behoefte aan de wijsheid van deze wijze 
leraressen.
 Toen de Grote Raad die dag dat ik aan het strand de hond 
uitliet verscheen, veranderde die mijn hele leven. Voordat ik 
de Grootmoeders ontmoette, dacht ik dat visioenen, leraren 
uit andere dimensies, uittredingen – alles op het zogenoemde 
paranormale gebied – alleen speciale mensen overkwamen. 
Begaafde mensen of mensen met innerlijke wijsheid. Maar die 
gedachte was niet juist. Dit overkomt gewone mensen. Mensen 
zoals jij. Mensen zoals ik.

7



Toen ik eenmaal de schok dat ik was ‘uitverkoren’ om met hen 
te werken te boven gekomen was, begon het echte leren. Deze 
wijze vrouwen zetten er vaart achter en zorgden ervoor dat 
ik iedere dag iets nieuws ontdekte over mijzelf, over de aarde, 
en over het doel van de mensheid in de grote kosmos die ons 
omvat. Ze leerden me alles en namen voor niets meer tijd dan 
nodig was. En ik zoog het allemaal in me op als een spons die 
veel te lang geen water heeft gehad.
 De Grootmoeders zeggen: De huidige onevenwichtige 
energie op Aarde heeft al het leven in gevaar gebracht. De 
Aarde lijdt al te lang onder een teveel aan yang en aan een 
gebrek aan yin. Het is nu tijd om het evenwicht te herstellen, 
en hierbij moeten vrouwen de leiding nemen. Vrouwen 
moeten hiertoe de kracht krijgen, verklaren ze. Daarom zijn 
wij hier nu. Toen zij pas met hun onderricht begonnen, dacht 
ik dat hun werk alleen voor vrouwen bedoeld was, maar toen 
er in de loop van de tijd ook mannen interesse gingen tonen 
in dit herstellen van de balans, gold hun boodschap ook 
voor mannen. In deze beslissende tijd zijn de Grootmoeders 
hier om de vrouwelijke oerenergie te doen ontwaken en om 
vrouwen, mannen en alles wat leeft weer in harmonie te 
brengen.
 In de tijd dat ik door hen onderricht werd, drongen de 
Grootmoeders er op aan dat ik dit aan anderen zou doorgeven. 
Zodra ze mij iets hadden geleerd, moest ik dit direct aan 
anderen leren. We mogen geen tijd verspillen, zeiden ze en dus 
deden we dat niet. Toen ik bij hen in die sneltrein stapte moest 
ik mijn aarzelende opstelling loslaten, net als mijn angst om 
te praten over die (voor mij) vreemde dingen die ik leerde. Ik 
zou niet langer kunnen toegeven aan mijn verlegenheid of me 
afzijdig houden. Ik kon mezelf niet langer wijsmaken dat ik ‘niet 
goed genoeg’ was, of vragen ‘waarom ik’? Schiet op! zeiden de 
Grootmoeders, en dat deden we.
 Het is nu jaren later en ik ben jaren ouder, maar hun lessen 
gaan nog steeds in een rap tempo door. Wanneer ik nog maar 
net het idee heb dat ik heb begrepen wat ze me hebben geleerd 
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komen ze alweer met iets anders, of ze gaan dieper in op het 
eerste. We laten er geen gras over groeien.
 Ik zeg ‘we’ omdat er nu vrouwen en mannen in de hele 
wereld betrokken zijn bij het aan anderen doorgeven van deze 
lessen, die de boodschap van de Grootmoeders uitdragen en 
die hun verworven yinenergie doorgeven. En omdat wij een 
gemeenschap vormen die door het Net van Licht dat de aarde 
omvat wordt verbonden, worden de lessen van de Grootmoeders 
steeds sneller verbreid. Het is vervullend en opwindend om met 
deze wijze ouderen samen te werken. Met hen verveel je je geen 
moment.
 Vanaf het moment dat zij in mijn leven kwamen, maakten 
zij hun doel ondubbelzinnig duidelijk. Zij gaven les en ik 
leerde gretig. Hun methodes en lessen worden beschreven in 
De Grootmoeders spreken – Een oproep om de mannelijke en 
vrouwelijke energieën in balans te brengen en in Een oproep van 
de Grootmoeders – Werken met het Net van Licht. Met eindeloos 
geduld, grappig en doelgericht, lieten deze wijze leraressen mij 
nooit in de steek. En dat zullen ze ook nooit doen. Zij zullen 
nooit iemand die zij bij zich roepen in de steek laten en jij, die 
dit nu leest, hoort daar ook bij.

Dit is het Net van Licht dat de Aarde gedurende de 
veranderingen die jullie te wachten staan zal omvatten.
- De Grote Raad van de Grootmoeders

Een paar maanden na hun eerste verschijning begonnen de 
Grootmoeders uitleg te geven over wat zij ‘het Net van Licht’ 
noemden en omdat zij uitstekende leraressen zijn, gaven ze in 
etappes les over dit Net. Terugkijkend naar die tijd zie ik nu dat 
zij dit op een geleidelijke manier deden om mij niet met te veel 
informatie tegelijk te overspoelen, en beetje bij beetje hielpen ze 
mij om erachter te komen wat het Net van Licht inhield.
 Ze vergeleken het eerst met een groot visnet dat de hele 
aarde bedekt en vroegen mij toen om mijn plaats hierop te 
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vinden. Vanaf deze ‘plaats’ op het Net, waar twee strengen 
ervan samenkomen, moeten wij licht vasthouden voor de 
aarde en alle wezens. Wanneer je dat zo doet, zeiden de 
Grootmoeders, zal het Net van Licht alles verheffen en zegenen 
met wie het in aanraking komt – jijzelf inbegrepen.
 Het Net van Licht wordt verlicht door het juweel van het 
hart. De straling in je eigen hart verlicht het Net, en de straling in 
het Net van Licht laat op zijn beurt licht in je hart stromen. Er is 
te allen tijde een uitwisseling van liefde en licht tussen het Net 
van Licht en zij die ermee werken. En hoe vaker je ermee werkt, 
hoe groter de stroom.
 Naderhand lieten de Grootmoeders ons zien hoe het Net 
van Licht alles doordringt. Het is niet alleen horizontaal, zoals 
ik eerst dacht, maar verticaal, diagonaal en allesomvattend. 
Het omvat de microkosmos en de macrokosmos, doordringt 
de celstructuur van ons lichaam en alle sterren in het 
universum. Het doordringt al het land en al het water op 
aarde. Ik herinner me dat ik op een nacht uit een diepe slaap 
wakker werd en het Net van Licht in mijn lichaam en helemaal 
om mij heen voelde. Het stroomde door mijn bloed en 
tegelijkertijd werd ik erdoor gewiegd. Deze heerlijke ervaring 
leerde me op een heel directe manier hoe het Net van Licht 
ons ondersteunt. Hoezeer ik ermee ben verenigd en hoezeer 
het met mij verenigd is. Vanaf dat moment wist ik dat, of ik  
nu wakker was of sliep, of het nu dag was of nacht, het Net  
van Licht aanwezig is, zowel binnen in mij als overal om mij 
heen.

In de herfst van 2013 hebben wetenschappers een levensvorm 
‘ontdekt’ waarvan zij zeggen dat dit de grootste levensvorm 
in het universum is. Astronomen geloven dat dit netwerk van 
draden, dat uit donkere materie bestaat, de basis vormt van het 
universum en ze noemen dit het ‘Kosmische Web’. Dit Web, 
zeggen ze, doordringt al het leven en omdat het zowel door de 
allerkleinste vorm van leven als door het hele universum heen 
gaat, verbindt het alles met elkaar.
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1De wereld heeft nu 
moederlijke zorg nodig

Jullie waren gedwongen om zonder moeder te leven en  
waren volledig aangewezen op het mannelijke principe.

Toen ik op een dag in de zomer helemaal uit het veld 
geslagen was door het negatieve nieuws dat ik had gehoord, 
riep ik de Grote Raad van de Grootmoeders aan. Ik was net 
teruggekeerd van de oostkust waar het groen en mooi was, 
maar onverdraaglijk warm. ‘Hitte en smog’, zei ik tegen de 
Grootmoeders, ‘en de getto’s! Dat sommige mensen zo moeten 
lijden gaat mijn begrip te boven.’ De armoede, de hopeloosheid 
die ik had gezien, en ook de stijgende temperatuur op de planeet 
hadden mij diep geschokt. ‘Waar, Grootmoeders’, klaagde ik, 
‘is het saamhorigheidsgevoel dat nodig is in een tijd als deze? 
Onze broeders en zusters lijden en sterven en ik zit hier geheel 
verslagen. Ik weet niet wat ik moet doen om ze te helpen. 
Grootmoeders’, zei ik, ‘wat kan ik doen?’
 Er welden tranen op in mijn ogen toen ik mij de armoede 
en de vernedering die ik had gezien weer voor de geest haalde, 
en terwijl de Grootmoeders mij in hun armen namen zeiden 
ze: We weten het, we weten het. Opnieuw vroeg ik wat ik 
zou kunnen doen om te helpen en vervolgens bleef ik ze strak 
aankijken en ik dacht: ‘Ik beweeg niet totdat ze antwoord 
hebben gegeven.’ Ik wachtte dus rustig af.
 De tijden zijn nu aan het veranderen, zeiden ze. Dat is wat 
je hebt gezien en dat heeft je zo van streek gemaakt. De tijd 
waarover wij je hebben verteld is aangebroken. Blijf dus in 
balans, zeiden ze. Blijf in balans en wees een baken. Een baken 
zendt licht uit.
 ‘Grootmoeders’, zei ik, ‘dat soort dingen zeggen jullie altijd 
en ik probeer dat ook altijd te doen – echt waar – maar soms 
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kan ik dat niet zo goed’, gaf ik beschaamd toe. Ze glimlachten 
alleen maar om mijn antwoord, knikten afwezig en bekeken me 
op een ongeïnteresseerde manier.
 Duizenden jaren lang heeft het leven op aarde zonder 
moeder moeten overleven. Dat is de echte oorzaak van je 
moedeloosheid, zeiden ze en mijn ogen werden steeds groter. 
Wat jij op je reis gezien hebt was schokkend, maar de oorzaak 
van je ontsteltenis is groter dan je denkt. Het leven op aarde is 
uit balans, zodanig uit balans dat tegenwoordig de hele planeet 
zijn Moeder mist. Jullie voelen allemaal het gebrek aan het 
Vrouwelijke Principe dat het leven beschermt en voedt. Zonder 
zijn Moeder lijdt de mensheid en is het de weg kwijt.
 Jullie waren eeuwenlang gedwongen om zonder Moeder 
te leven. Jullie waren voor alles uitsluitend aangewezen op het 
Mannelijke Principe. Dat gaat niet, schudden ze hun hoofd. De 
yangenergie kan in zijn eentje niet alles bieden wat de mensheid 
nodig heeft. Jullie hadden echter geen andere keus, haalden 
ze hun schouders op. Jullie moesten je wel voor alles tot het 
Mannelijke Principe wenden want het Vrouwelijke Principe was 
niet meer aanwezig. Het is al zo lang niet meer op aarde aanwezig 
geweest, dat de mensen die nu leven nauwelijks of helemaal 
geen besef hebben van de schoonheid en de kracht van yin. De 
mensheid heeft te lang zonder Moeder moeten leven.
 De Grote Moeder is van de aarde verdreven toen er, lang 
geleden, onwaarheden over Haar werden verteld. Bijvoorbeeld 
over Eva die van de appel at, schudden ze vol afgrijzen hun 
hoofd. Verhalen waarin het vrouwelijke als zwak, verraderlijk en 
als samenzwering werd afgeschilderd. Dat zijn verhalen, niet de 
waarheid.
 De Moeder keert nu echter terug, zeiden ze, en ze begonnen 
te stralen bij de gedachte, en wij, de Groot Moeders, zijn hier om 
Haar aan te kondigen. Degenen die wij tot dit werk oproepen 
zullen Haar terugkeer helpen versnellen, en hoe meer van jullie 
met ons meewerken, hoe sneller ze zal komen. De wereld heeft 
nu moederlijke zorg nodig, zeiden ze, en toen ik dat hoorde 
kreeg ik nog meer tranen in mijn ogen.
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We hebben je laten zien hoe je met ons moet werken om deze 
gigantische verandering die moet plaatshebben te versnellen. 
In De Grootmoeders spreken en Een oproep van de Grootmoeders 
wordt uitgelegd hoe je dit moet doen. Gebruik onze boeken. 
Bestudeer ze en bespreek onze lessen met elkaar. Zo zul je 
vanzelf onze boodschap in je leven tot uiting gaan brengen.
 Kom samen, werp het Net van Licht uit en vergroot zijn 
kracht voor jullie planeet. Wij zijn hier om je de kracht van het 
Vrouwelijke Scheppingsprincipe te leren, om je te leren hoe je 
deze kracht in praktijk kunt brengen. Het Vrouwelijke Principe 
is jullie geboorterecht. Jullie hoeven niet meer te leven in een 
wereld zonder moeder, afgesneden van de Kracht/Schoonheid 
van je eigen aard. Wij zijn hier om je bewust te maken van wie je 
werkelijk bent.
 Het is niet moeilijk om deze weg met ons te volgen. Onze 
weg leidt niet tot lijden, de weg die jullie wereld nu volgt 
echter wel. Terwijl ze mij bleven aankijken, zeiden twaalf 
Grootmoeders vol vuur in koor: Wordt wakker! We hebben jullie 
nodig! Luister naar onze boodschap en accepteer wat wij jullie 
aanbieden. Neem de kracht van het Vrouwelijke Principe die wij 
jullie aanbieden aan en geef die aan anderen door. Bestudeer 
onze boodschap. Breng die in praktijk en maak die bekend. Jullie 
wereld snakt naar de liefde van de Moeder en we verzekeren 
jullie dat Zij terugkeert. Wij, de Groot Moeders brengen haar terug. 
Ga dus aan de slag!, lachten ze en gaven me plagerig een duwtje.
 ‘Grootmoeders, hoe moet ik dit doen?’, vroeg ik en ze keken 
naar me met hun hoofd schuin alsof ze me bestudeerden. Ik 
keek ze in verwarring aan. Heeft je grootmoeder niet jouw 
moeder gebaard?, vroegen ze en ik knikte zwijgend. Nou?, 
zeiden ze, met opgetrokken wenkbrauwen naar mij kijkend, dat 
gebeurt hier ook. Wij zijn de Grootmoeders, legden ze geduldig 
uit, en als zodanig brengen wij de Moeder naar de mensheid 
terug. Wij vragen jullie daarom om je voor te bereiden om Haar 
te ontvangen.
 Kom bij elkaar en bestudeer onze lessen. Maak onze 
boodschap bekend en geef die door. Wij zijn hier voor iedereen. 
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3Mensen moeten het werk doen

Wij zijn volledig aan dit werk toegewijd. Dat worden jullie ook.

Na mijn terugkeer uit Providence had ik heel wat om over na 
te denken, en toen ik terugdacht over wat er in Rhode Island 
gebeurd was, begon ik te begrijpen dat de Grootmoeders bij die 
Bijeenkomst een deur geopend hadden waarvan ik niet wist 
dat die bestond. Toen ik me herinnerde hoe de dingen zich 
hadden ontwikkeld, besefte ik opnieuw hoe weinig controle 
ik had over welke onderneming met deze wijze leraressen dan 
ook. ‘Wanneer de Grootmoeders aanwezig zijn, kan er van alles 
gebeuren’, zei ik tegen mezelf, ‘... en het gebeurt ook.’ Ik kreeg 
ook steeds meer het vermoeden dat er meer aan de hand was 
met deze Grootmoederbijeenkomsten dan ik eerst had gedacht. 
Het waren niet alleen maar samenkomsten van liefdevolle, 
meedogende mensen.
 ‘Grootmoeders’, zei ik, toen ik weer naar ze toeging. ‘Jullie 
zeggen dat onze ontmoetingen, workshops en bijeenkomsten zo 
belangrijk zijn, en ik denk dat ik dit nu beter begrijp dan eerst. 
Ik weet dat de groei die wij doormaken door deze ontmoetingen 
heel waardevol is, maar wat is er nog meer waarom jullie ze zo 
belangrijk vinden?’
 Jullie vinden andere dingen belangrijk dan wij, antwoordden 
ze. Wanneer wij dat woord gebruiken, hebben we het niet alleen 
maar over gebeurtenissen van dat moment. Wij bedoelen daar 
meer mee. Wij bouwen een fundament voor de tijd die komen 
gaat, zeiden ze, en keken me indringend uit de hoogte aan, en 
deze ontmoetingen, studiekringen en bijeenkomsten gebruiken 
wij voor dat fundament. Op dit moment hebben velen zich bij 
dit werk aangesloten, en wanneer zij het gevoel hebben dat zij 
bij onze familie horen, zijn zij daar blij mee. Onze Bijeenkomsten 
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worden steeds sterker. De harten van de mensen gaan open, 
de nabijheid van het goddelijke in hen ontwaakt, en het goede 
dringt door in alle facetten van hun leven. Dit gebeurt bij iedere 
ontmoeting, maar zelfs dit is slechts een onderdeel van het hele 
plan.
 Wat we net verteld hebben gebeurt alleen maar aan de 
oppervlakte van het leven, zeiden ze. Jullie zijn je niet bewust 
van wat er voorbij jullie persoonlijke ervaring plaatsvindt. Deze 
ontmoetingen, workshops en bijeenkomsten zijn reservoirs 
voor yinenergie, legden ze uit. Op de plaatsen waar jullie 
bijeenkomen, stroomt yinenergie jullie planeet binnen. En 
omdat deze Bijeenkomsten nu over de hele aarde plaatshebben, 
kan de yinenergie overal doordringen. Telkens wanneer jullie 
bijeenkomen, werken jullie met het Net van Licht. Wanneer je 
het Net aanroept, verhef je de hele planeet, in het bijzonder die 
gebieden waar jullie Bijeenkomsten worden gehouden. Vooral 
veel plaatsen in Europa zullen baat hebben bij deze versterkte 
verbinding.
 De reparaties aan het Net van Licht die jullie in Rhode 
Island hebben uitgevoerd gaan nog steeds door, zeiden ze, en 
het noordoostelijke deel van jullie land heeft veel baat gehad 
bij wat jullie dat weekend hebben gedaan. Sedona in Arizona 
had ook reparatie nodig, maar op een andere manier. Velen 
betrekken energie uit de grote krachtbron in Sedona, en nemen 
daaruit wat zij nodig hebben. Dat is niet verkeerd, zeiden de 
Grootmoeders, want er is daar ook een heleboel energie, maar 
tijdens de workshop voor het Repareren van de Scheuren, 
werkten jullie met deze krachtbron samen en laadden jullie 
niet alleen jullie zelf op maar ook de bron. Het Net van Licht 
geeft niet alleen licht, het ontvangt het ook; door nu het Net te 
koppelen aan de grote krachtbron van Sedona, hebben jullie die 
allebei ‘gevoed’ en over de hele planeet de energie versterkt. 
En van nu af aan zullen mensen die naar Sedona gaan om 
met de ‘vortexen’ te werken, automatisch worden verbonden 
met het Net van Licht. De hele aarde zal baat hebben bij deze 
verbinding.
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Onze bijeenkomsten, kringen en workshops zijn geen toevallige 
gebeurtenissen. Op een bepaald niveau weet je dit ook al wel, 
maar we herinneren je er weer aan omdat jij steeds weer te veel 
het gevoel hebt dat jij verantwoordelijk bent voor alles. Dit is ons 
werk, benadrukten ze. Wij zijn dit begonnen, wij zorgen dat de 
juiste mensen eropaf komen, en..., giechelden ze, wij vinden het 
enig om jou te verrassen. Wij hebben altijd, altijd de controle. ‘Ja, 
Grootmoeders’, beaamde ik.
 Er zullen nu vele dappere Europese vrouwen en mannen 
gaan deelnemen aan ons werk. Het is tijd dat de vele dingen die 
niet kloppen op dat continent in orde gebracht worden. Overal 
op aarde is de waarheid ten behoeve van bepaalde belangen 
opgeofferd, schudden ze bedroefd hun hoofd, maar het is tijd 
dat er wat misstanden worden opgeheven in wat jullie de oude 
landen van de wereld noemen. Wij zouden deze situaties weer 
kunnen verbeteren.
 Doe een oproep aan allen die mee willen helpen met het 
repareren en versterken van het Net van Licht dat de aarde 
beschermt. Wij nodigen iedereen uit om met ons mee te 
werken – alleen of in groepen. De grote veranderingen op jullie 
planeet, die al zo lang worden voorspeld, gaan nu gebeuren 
en het is een ongelooflijke zegen om deel te nemen aan heilig 
werk. Wij zijn volledig aan dit werk toegewijd, grinnikten ze, en 
dat worden jullie ook.

Het wakker maken van de liefde  
die in Ierland diep in het land verborgen ligt.

Kort hierna kreeg ik een telefoontje van een vrouw die me 
vroeg om naar Ierland te komen om de boodschap van 
de Grootmoeders te introduceren. Dit was een volkomen 
verrassing voor me, en hoewel het heel opwindend leek om 
de boodschap van de Grootmoeders naar Ierland te brengen, 
moest ik, voordat ik mij hier volledig in zou verdiepen, met de 
Grootmoeders spreken.
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8De zusterschap van vrouwen zal  
de mensheid tot een familie maken

Jullie moeten nu allemaal aan het werk,  
of je nu in de Nieuwe Wereld woont of in de Oude.

De volgende keer dat ik naar de Grootmoeders reisde was dat 
alleen maar om bij hen te zijn. Toen ik in hun kring zat en 
bedacht hoe geweldig ze waren, zeiden ze: We willen het weer 
met je hebben over wat we je de laatste keer toen je in Europa 
was, hebben verteld. Je gaat daar spoedig weer naartoe en je 
moet dit begrijpen. Voordat ik na de laatste Bijeenkomst in 
België naar huis terugkeerde, vertelden de Grootmoeders mij 
dat hun werk in Europa op andere dingen gericht was dan hun 
werk in de Verenigde Staten. Ik had toen niet begrepen wat ze 
bedoelden en nadat ik naar huis was teruggekeerd, was ik het 
helemaal vergeten. ‘Grootmoeders’, zei ik, ‘ik begreep niet wat 
jullie bedoelden toen jullie dat zeiden. Leg het me alsjeblieft 
uit.’
 Amerika en alle landen die jullie de Nieuwe Wereld noemen 
zijn niet zo heel erg door de geschiedenis bepaald. Niet zo 
heel erg, benadrukten ze, en uit hun blik maakte ik op dat 
de mensen in de Nieuwe Wereld niet zo heel erg zijn bepaald 
door de geschiedenis, maar er desondanks toch wel door zijn 
bepaald.
 Waar er ook maar langdurig oorlogen, invasies, overheersing 
of grote bevolkingsgroepen zijn geweest, zeiden ze, vind je 
lagen opeengestapelde conditioneringen. Op die plekken zet 
geestelijke energie zich vast in de grond. Er zijn veel enorme 
opeenhopingen van oude energie die de aarde doordringen, 
en die enorme opeenhopingen beïnvloeden alles en iedereen. 
Wanneer mensen te kampen hebben met de trilling van alles 
wat zich in het verleden heeft afgespeeld, en wanneer zij 
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dagelijks geconfronteerd worden met lagen oude energie, kan 
dat moeilijk voor hen zijn.
 De gebieden waar wij het over hebben bestrijken een groot 
deel van wat jullie de Oude Wereld noemen – het Midden-
Oosten, Europa, het grootste deel van Azië en nog een paar 
plekken. In de Nieuwe Wereld zijn minder lagen oude energie 
aanwezig, zeiden ze en ze bedoelden daarmee Noord- en Zuid-
Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland en diverse eilandstaten. 
Telkens wanneer je tussen de Oude en de Nieuwe Wereld heen 
en weer reisde, heb je die verschillen kunnen voelen, zeiden ze 
en keken of ik dit bevestigde.
 ‘Ja’, zei ik, ‘ik weet wat jullie bedoelen.’ Het was me 
opgevallen waarover zij het hadden, en hoe langer ik hun lessen 
volgde hoe duidelijker die verschillen leken te zijn. Meer dan 
eens was ik ziek geworden van de energie op bepaalde plekken 
op aarde, en de reactie van mijn lichaam op deze plaatsen vond 
ik vreemd en zorgwekkend. Terwijl de Grootmoeders me nu 
bleven aankijken, merkte ik hoe graag ik wilde weten wat ze te 
vertellen hadden.
 Voordat de Europeanen naar de Nieuwe Wereld kwamen, 
werden die landen bewoond door mensen met een sterke 
verbinding met en verstand van de aarde, zeiden ze. De 
inheemse bevolking leefde in betrekkelijke harmonie met de 
natuur – ze probeerden die niet te beheersen. En hoewel ze 
oorlog voerden met elkaar, was dat op kleine schaal. De wereld 
waarin ze leefden was geen paradijs, maar werd ook niet 
gekenmerkt door de uitwassen van de yangenergie die lang 
geleden zijn begonnen met de vernietiging van de Oude Wereld.
 Diegenen onder jullie van wie de voorvaderen zich in de 
Nieuwe Wereld hebben gevestigd, beseffen niet wat voor 
zegening deze oorspronkelijke volkeren jullie hebben nagelaten. 
Door de nalatenschap van deze oorspronkelijke volkeren is 
het voor de bewoners van de Nieuwe Wereld makkelijker 
om zich met Moeder Aarde te verbinden. De wereld van de 
natuurgeesten is voor jullie makkelijk toegankelijk. Helaas, zeiden 
ze en schudden droevig hun hoofd, hebben de meesten van 
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jullie geen gebruik gemaakt van het royale geschenk dat de 
voorvaderen van dit land jullie hebben nagelaten.
 Nu echter, nu de yin- en de yangenergie aan het 
verschuiven zijn, roepen we jullie op om je af te stemmen op 
de energie van de aarde. We vragen jullie om niet nog meer 
tijd te verspillen met daarover te praten, maar om het te doen. 
We vragen jullie om aanspraak te maken op je verbinding met 
Moeder Aarde, en met opgeheven hoofd ieder moment van je 
leven vervuld te laten zijn van Schoonheid/Kracht, van Kracht/
Schoonheid. De afgelopen paar jaar hebben we jullie laten zien 
hoe je zo kunt leven, en zolang jullie bereid zijn om te luisteren 
naar wat wij te vertellen hebben, gaan wij door met jullie te 
onderwijzen.
 Jullie moeten nu allemaal aan het werk, of je nu in de 
Nieuwe Wereld of in de Oude Wereld woont. Veel mensen in 
de Oude Wereld houden het licht nu al stevig vast; zo stevig dat 
het doordringt in de dikke lagen conditioneringen die de aarde 
daar belast hebben. Wanneer zij consequent met het Net van 
Licht werken, gaan de lichtpunten, die deze mensen in feite zijn, 
steeds helderder stralen, zeiden ze, glimlachend. Ze worden 
mooier, sterker.
 Wanneer jullie je via het Net van Licht met elkaar verbinden 
en samenwerken, is de kracht van jullie gezamenlijke licht in 
staat om heen te breken door de verharde korsten, die door alle 
oorlogen, invasies en wreedheden die de landen van de Oude 
Wereld lange tijd hebben geteisterd. Jullie zijn een paar weken 
geleden in België en daarna in Nederland bijeengekomen om 
daar de heilige verbinding met de aarde terug te vorderen. Het 
belangrijkste werk dat jullie in de Oude Wereld kunnen doen, 
zeiden ze, is je afstemmen op het Net van Licht en de kracht 
daarvan vergroten om de grond op een hoger plan te brengen. 
Wanneer het land op een hoger plan is gebracht, zal dit ook 
bij de mensen gebeuren, en wanneer het bewustzijn van de 
mensen op een hoger plan is gebracht, zal ook het land op een 
hoger plan terechtkomen. De verbinding tussen de mensen en 
hun land moet verbeterd en versterkt worden.


