
Time of the Sixth Sun – Episode 2 
Healing the Ancestral Wounds 
 
 
En toen voelde ik ineens al mijn voorouders in een 
cirkel om me heen staan. En ze zeiden: "Niets is 
verloren". 
 
Wat is de weg om een soort van verzoening en 
genezing te vinden? Mensen moeten samenkomen. 
Onze voorouders hadden het in zich om mensen te 
vergeven. Dat was een van hun principes, van elkaar 
houden, voor elkaar zorgen, naar elkaar omkijken. Ze 
hadden echt basisprincipes waar ze naar leefden en 
die zoveel betekenden. 
Het is tijd om opnieuw verbinding te maken. Het is 
tijd om te genieten. Het is tijd om te onthouden hoe 
begaafd we zijn. 
 
Er is ons zoveel verteld dat dingen niet mogelijk zijn, dat de werkelijkheid veel minder is dan ze in 
werkelijkheid is. We zijn geconditioneerd om slaven te worden van een systeem. 
Het grootste deel van de wereld is gevangen in een conditionering die zo diep geworteld is dat ze 
niet eens beseffen dat ze slaven zijn van een systeem dat lang geleden is opgezet. En dat systeem 
zegt dat we voor een bedrijf moeten werken, voor een baas, zodat we onze huur kunnen betalen en 
ons eten kunnen eten en al dat soort dingen kunnen doen en ons hele leven kunnen werken. Dit is 
dus de situatie waarin de meeste mensen zich bevinden en ze beseffen het niet eens. 
Er is veel paniek in de wereld. Het dient ons niet. Het helpt ons niet. Zelfs in de moeilijkste crisis zal 
paniek nooit helpen. Dit is de schaduw van de chaotische energie die vruchtbaar is. 
 
De vrije expressie van de menselijke geest, de danser, de hardloper, de zanger, de artiest, het 
creatieve wezen, dit zijn manieren waarop we veel dichter bij de creatieve energieën kunnen 
komen die we in ons dragen. Dit is de menselijke vorm van vrije meningsuiting. En dit zijn zeer 
krachtige methoden om ons te helpen die geest vrij te maken, om de emoties vrij te maken, om los 
te maken wat vast zit en vastzit in ons lichaam, om volledig los te laten. 
Er is een plaats voor vrije uiting daarvan. Op een dansvloer, het bos, de kunstenaar, en het papier en 
de verf, de dichter, de acteur, dit zijn allemaal methoden waarbij deze energie kan worden 
vrijgemaakt. En we kunnen terugkeren naar een zuiverdere vorm van wie we werkelijk zijn. Leren 
over onszelf en onszelf kennen is een van de sleutels tot volledige genezing en opstijgen weg van de 
negativiteit die we met ons meedragen. 
 
En dan is er het grote mysterie, wat sommige mensen God noemen, grote geest, de grote genezer, 
de energie waar alle dingen vandaan komen. 
We hebben de mogelijkheid om te lopen en te praten. Onze andere verantwoordelijkheid is om te 
dromen. Om van een wereld te dromen, een wereld waarin we in vrede en harmonie met elkaar 
leven. 
 
Als je eenmaal weet wie je bent, de liefde en het licht, het goddelijke in jou, en je leert luisteren, 
krijg je altijd het antwoord… 


