
Time of the Sixth sun – Episode 1 
An Awakening Global Consciousness 
 
 
“En ik begon te beseffen dat er een groter bewustzijn aan 
het werk was, dat met mij persoonlijk communiceerde, 
dat elke gedachte kon horen, dat elk gevoel kon 
begrijpen, en absoluut alles gebruikte om me mijn oren 
te laten openen en mijn ogen en mijn geest voor het feit 
dat er een grotere intelligentie is.” 
 
 
Je kunt zeggen dat de revolutie waar we nu middenin 
zitten een revolutie van liefde is en dat het een 
fundamenteel andere manier van kijken naar de wereld 
met zich meebrengt. Het gaat helemaal naar het niveau 
van wie ben ik? Wat is het doel van het leven? Wat is 
belangrijk? We zijn niet deze afzonderlijke zelven in een 
universum van kracht en macht buiten onszelf, maar we 
zijn verbonden wezens. 
 
Onze innerlijke verbondenheid is meer dan innerlijke verbondenheid, het is innerlijk-Zijn. We zijn 
een deel van de natuur, jij bent een deel van mij, elke persoon die ik ontmoet is een weerspiegeling 
van mezelf, alles wat ik de ander, een ander persoon, de natuur aandoe, doe ik mezelf aan. 
 
Alleen een totale transformatie zal de mooiere wereld tot stand brengen, waarvan ons hart weet dat 
het mogelijk is. 
De oude wereld valt uiteen en een nieuwe wereld wordt geboren. 
En tussen het uiteenvallen van de oude wereld en de opkomst van de nieuwe, of het nu in het 
persoonlijke leven is, of op collectief niveau, is er deze heilige ruimte. De ruimte tussen werelden, de 
ruimte tussen verhalen. Veel mensen maken tegenwoordig zo'n overgang door,  gaan deze 
overgangsfase in, en het is een zeer heilige ruimte, en wie weet hoe lang het zou moeten duren. Het 
kan heel kort zijn, het kan lang zijn. Het is van belang om je op je gemak te voelen in die lege ruimte. 
Als je niet begrijpt wat er allemaal gebeurt in de overgangsfase, ga je in angst. Het gaat over het 
loslaten van de polariteit: goed, slecht, lelijk, mooi; alle tegenstellingen. En als je dat loslaat, ga je 
automatisch naar je hart. 
 
Er is daarbuiten iets dat op aarde wil gebeuren. En we kunnen het allemaal voelen aankomen, en 
we willen er deel van uitmaken.  
Er wordt nu een heel nieuw systeem op Moeder Aarde gelegd, en daarmee ook door ons lichaam, 
ons menselijk bewustzijn, we gaan naar een ander niveau. 
Deze keer gaan we er allemaal samen doorheen, allemaal. We zijn nu in staat om allemaal samen 
door deze massale bewustzijnsverschuiving te gaan. Het is een grote sprong voor de mensheid. 
Het gaat simpelweg om in je hart te zijn, verbonden te zijn met Moeder Aarde en Vader Hemel en 
direct verbonden te zijn met de Grote Geest. 
Je bevindt je op precies het juiste moment op de juiste plaats en je bent in staat om veel meer te 
creëren dan je rationeel zou kunnen verwachten. Synergie is eigenlijk veel gemakkelijker dan 
pushen. 
 
  



Mensen consumeren meer en meer omdat ze missen wat echt belangrijk is. 
Wat we echt willen is verbinding met elkaar. Wat we echt willen is dienstbaar zijn. En dat is een 
ander soort soevereiniteit dan alleen maar vrij zijn van verplichtingen. We willen deel uitmaken van 
iets dat groter is dan wijzelf. En we willen deel uitmaken van iets waar we in geloven. Iets dat mooi 
voor ons is. We willen vrij zijn om onze gaven op een mooie manier uit te drukken. 
We willen de vrijheid om ons volledig te uiten en creatieve wezens te zijn. 
On leven wordt verrijkt als we meer delen. We leven nu in een samenleving waar mensen geen 
banden met elkaar hebben. En we willen die banden opnieuw smeden en weer gemeenschappen 
vormen. 
 
Het is alsof we in dit ei wonen, dit wereldei, en de schaal wordt dunner en dunner, en naarmate ze 
dunner wordt, verschijnen er barsten en schijnt er licht vanuit een grotere wereld. En zo komen we 
uiteindelijk uit in deze grotere wereld en zijn de dingen die ooit wonderbaarlijk waren nu normaal. 
We begrijpen ze nu. Ze maken deel uit van ons grotere begrip van de werkelijkheid. 


