
 

Time of the Sixth Sun – Episode 5 
The Grandmothers Speak 
 

"Wanneer de grootmoeders spreken, zal de aarde genezen." 
Dit is de Hopi-profetie. 
 
De grootmoeders kennen de krachten van de getijden. De 
grootmoeders kennen de fasen van de maan. Ze weten hoe de 
aarde door de elementen heen spreekt. Ze zijn daar erg mee 
verbonden en ze leren ons daar zoveel van, door hun wijsheid en 
hun kennis. 
 
Ik zou zeggen: neem de ouderen terug in je samenleving en luister 
naar wat ze te zeggen hebben, en zorg voor hen, want wat ze je 
teruggeven, zal zijn gewicht in goud waard zijn. 
 
Ik denk dat een soort ouderling worden eigenlijk gewoon gaat over de verantwoordelijkheid 
accepteren om de kennis door te geven en de verhalen levend te houden. 
 
Wat heeft je grootmoeder je geleerd? Wat heeft je grootmoeder je over het leven geleerd? Heeft ze 
je gezegd de waarheid te vertellen? En zei ze dat je niet mocht stelen? En heeft ze je verteld dat het 
goed is om voor elkaar te zorgen en na te denken over hoe iemand anders zich zou kunnen voelen op 
basis van een actie die je hebt ondernomen? Wat heeft je grootmoeder je geleerd, en zou je 
grootmoeder trots zijn op wie je bent? Want als je grootmoeder niet trots zou zijn op wie je bent, 
dan doe je iets verkeerd. 
 
We zijn stammensen en we zijn wereldburgers. En dat is de realiteit. Hoe gedragen wij ons hierin? 
 
De aarde is onze moeder, wat haar tot een vrouwelijke entiteit maakt. De meeste mensen over de 
hele wereld zullen het erover eens zijn dat ze een vrouwelijke entiteit is. Ze zorgt voor haar kinderen, 
ze zorgt, ze heeft die creativiteit, ze voedt, en daarom noemen we haar Moeder Aarde. 
Ze is het archetypische vrouwelijke. Dus als we naar haar kijken en zien wat er met haar gebeurt, 
denk ik dat we dat kunnen gaan toepassen op onszelf als mannen en vrouwen. 
 
Het is buitengewoon ironisch dat op het moment dat het bewustzijn in de samenleving opkomt, 
we ook dichter bij het vernietigen van onze planeet zijn dan we ooit zijn geweest. 
De samenleving vernietigen. Het vernietigen van menselijk leven, dierlijk leven.  
We zijn de heiligheid van het dierenrijk en van het plantenrijk vergeten. We vervuilen het, we 
hebben er weinig respect voor. 
 
Het is heel duidelijk dat dit grote ontwaken een ontwaken is naar het vrouwelijke. Naar het belang 
van het hervinden van een evenwicht tussen de twee principes, het mannelijke en het vrouwelijke. 
Dus om onze evolutie voort te zetten, om onze ware menselijkheid te herwinnen, hebben we het 
over het opnieuw bouwen van een diepe, intermenselijke, verbonden met elkaar connectie, en we 
hebben het vrouwelijke nodig.  
 
We zijn vergeten dat we zijn wie we zijn vanwege de gemeenschap waarin we zijn gegroeid. 
Vanwege de andere mensen om ons heen. Dus ik zeg dat ik ben, omdat jij bent. Het gaat nooit over 
mij alleen. Het gaat over mij in partnerschap, in samenwerking met anderen. 
 



 

"Vrede is niet alleen mogelijk, het is niet te stoppen." Het vraagt van ons om lang genoeg echt in 
ons hart te voelen wat we nu moeten doen om onze kinderen zeker te stellen. 
 
Er is een versmelting van alle verschillende aspecten van tijd en ruimte die ons op hetzelfde punt 
brengt, en de hulp is er, als we erom vragen.  
 
Ik denk dat het uiteindelijk terugkomt op het vinden van eerbied. Een vrouw die eerbied voor 
zichzelf vindt. Omdat ik denk dat als we dat voor onszelf kunnen gaan dragen, dat het proces zal 
helpen. 
 
Ik moedig je aan om met de oudere mensen te gaan praten, of zelfs met de jongere mensen, omdat 
veel van de jongere generaties die worden geboren, zich de ceremonies herinneren. Het zijn dus niet 
alleen de oude mensen. Het komt ook in de jongere generaties door, dat ze zich alle gaven van de 
Schepper of de voorouders herinneren. 
 
Ik heb het gevoel dat het echte belang van ceremonie in ons leven is om het leven een ceremonie te 
laten worden. En dat de aantrekkingskracht van de wereld naar inheemse volken en de recente 
heropleving van onze inheemse volken de heropleving is van onze wortels op de planeet. Dit is een 
heel goede zaak, omdat we willen dat we opnieuw diep verbonden zijn na een zeer industrieel 
tijdperk van loskoppeling van de moeder waarin we ons bevinden. 
 
Elke dag zullen die mensen voor me worden gezet die me moed en kracht zullen geven. Of aan wie ik 
moed en kracht kan geven. En op die manier zullen we doorgaan en zien wat de Schepper als 
volgende stap met ons voor heeft. 
 
Vrede is niet de afwezigheid van oorlog, vrede is wanneer in de basisbehoeften van mensen wordt 
voorzien. 
 
We zijn strijders van het licht. We vraagt van ons om volledig integer te zijn om anderen ervan te 
overtuigen dat dit echt is. Dus zo zul je zijn, je zult je woord eren. Je zet al je persoonlijke interesses 
opzij, want je zult volledig zijn in wat er van je gevraagd wordt om te doen. Het vraagt veel 
discipline, verbinding met de natuur, en met je eigen kracht. 
 
Het is belangrijk dat we blij en vreugdevol zijn, en dat neem ik echt ter harte.  Elke dag, is mijn 
mantra: "Waar is de vreugde? Op dit moment? Op dit moment? Op dit moment?" Het is de 
krachtigste kracht die er is. Vreugde. Menselijke vreugde. Ik geloof dat er overal in het universum 
entiteiten zijn die volledig op één ding rekenen voor het welzijn van alles, en dat komt uit het 
menselijk hart.  
 
Ik zie de kracht van het vrouwelijke, de kracht van het heilige vrouwelijke, de terugkeer naar 
rituelen in ons leven, de terugkeer naar de erkenning van het belang van de aarde waarop we 
wandelen, de terugkeer van spirituele waarden, de terugkeer van een verlangen naar verbinding, 
naar liefde, naar voeding, naar alle dingen die de planeet terug in een prachtige tuin kunnen 
veranderen in plaats van een verwoeste woestijn. Het laait gewoon op in mijn ziel, en het is nu tijd, 
het is nu tijd voor het vrouwelijke, op elke niveau van de samenleving, om terug te keren naar haar 
ware machtspositie. 
 


