
Time of the Sixth Sun – Episode 6 
The Grandfathers Speak 
 
 
We kunnen niet vechten, zo doen we het niet. We doen het 
door in onszelf te gaan en ons rechtstreeks te verbinden met 
de Grote Geest en met de energieën van Moeder Aarde en 
Vader Hemel en de waarheid te leven. En dan het 
droomproces te beginnen. Het is het droomproces dat de 
wereld zal veranderen. Zo is het allemaal begonnen en zo zal 
het eindigen. 
 
 
In deze specifieke tijd wordt alles zo moeilijk en de boodschap 
komt constant naar ons toe dat de wereld aan het veranderen 
is en dat de dingen in een slechte staat verkeren, enzovoort. 
Wat we meer dan ooit nodig hebben, is om verbinding te 
maken met de diepere dimensie, het niveau van betekenis, het 
niveau van geest, het niveau van doelgerichtheid. Spirituele 
leringen, spirituele leraren en spirituele ceremonies zijn allemaal doorgangen, ze zijn allemaal manieren 
om ons te openen naar een dieper niveau. 
 
De tweeledigheid is nu krachtig en we hebben de mogelijkheid om dat te ervaren, dat te voelen en te 
weten dat woorden niet nodig zijn. Sta toe dat de frequenties contact met je maken. Terwijl je dit doet, 
zul je steeds meer begrijpen en de kans en de zegeningen krijgen om deel uit te maken van deze nieuwe 
zonnetijd. Deze tijden van de nieuwe zon, die tijden zullen ons in staat stellen om in deze nieuwe 
getransformeerde plaats te zijn, de schoonheid te zien van wat hierin geboren wordt. 
 
We moeten absoluut samengaan en samenwerken met de ouderlingen, anders zullen we niet weten 
hoe we op een harmonische manier de toekomst in kunnen gaan. We hebben het nodig afgestemd te 
raken en daar te kunnen leven. Het is essentieel. 
 
Geleidelijk ontmantelen onze acties juist de systemen waarvan we afhankelijk zijn. Want dit is een 
mentaliteit, een manier van zijn die eigenlijk vol pijn en verdriet en spijt en woede is en die uiteindelijk 
nihilistisch is, omdat het eigenlijk het gedrag is van iets waarvan we niet  langer zeker weten of het wil 
leven. 
 
Open jezelf en luister naar de manifestaties van de Schepper, luister naar de wind, luister naar het 
water, voel de warmte van de zon en raak Moeder Aarde aan; al is het maar voor even, want dat is de 
eerste stap. Doe het in stilte, op een nederige manier. 
 
Het lijkt mij dat waar we, vooral de laatste jaren, in opgroeien, een soort middenweg is om te beseffen 
dat respect voor spirituele leraren en ouderlingen belangrijk is. Dat respect voor traditie is belangrijk, 
maar ook het begrijpen dat we onze eigen authenticiteit van binnen kunnen vinden en dat we onszelf 
ook moeten toestaan om spontaan te zijn en het nieuwe te ontdekken. 
 
We komen naar voren, we gaan opstaan en onze plaats innemen, maar we doen het niet alleen voor 
onze stam. We doen het voor het collectief, iedereen op deze planeet. 
 
De schepping heeft je ter wereld gebracht omdat de schepping je nodig heeft. Je bent een levend 
onderdeel van de Schepping. Je bent geen ongewenst kind, of een ongeluk, of iets dergelijks. Je bent 
een essentieel onderdeel van de Schepping met een verantwoordelijkheid met alle anderen voor de 
goede manier van bevordering van de Schepping. 



 
 
Aan de ene kant respect voor traditie, aan de ene kant leren van leraren, leren van de oude leringen, 
leren van de Schriften om ze te respecteren. Maar tegelijkertijd ook om open te staan voor de geest, 
zodat we die geest door ons kunnen laten werken. Zodat deze oude manieren zich op nieuwe manieren 
kunnen manifesteren in de nieuwe wereld. 
 
Ik geloof niet dat de oorsprong van het Kindervuur bij iedereen bekend is, maar het is een 
herinneringsdraad. Eigenlijk waren het leiders, leiders van een volk die zeiden: hoe kunnen we ervoor 
zorgen dat de output, de keuzes, de beslissingen die door onze leiders worden gemaakt, die dingen 
zullen beschermen waar we van houden. En dus denk ik dat er toen deze hele overweging was van... wat 
is het, wat is het waar we echt van houden? En dat werd belichaamd in dit concept van de kinderen. Dus 
toen ontstond het idee dat elke keer dat de leiders in beraad zaten, er een klein vuurtje zou worden 
ontstoken in het midden van de raad, en dat werd het Kindervuur genoemd. En elke leider zou een 
belofte moeten doen aan het Kindervuur, dat er geen wet, geen beslissing, geen actie, niets van welke 
aard dan ook zal worden toegestaan om uit deze raad voort te komen die de kinderen zal schaden. 
 
De uitdaging is dat we zijn getraind om te geloven dat we geen macht of invloed of capaciteit hebben 
om verandering aan te brengen, en dus komen we altijd terug met deze vraag: "Wie, ik? Wie, ik?" Maar 
iedereen zegt dat en het is natuurlijk gewoon een manier om de verantwoordelijkheid te ontlopen. 
 
Dus als we bidden en wanneer we ceremonies doen, bidden we niet echt voor onszelf en we bidden niet 
echt voor vandaag omdat het vandaag gebeurt. We bidden voor onze kinderen, de kinderen van onze 
kinderen, de kinderen van hun kinderen, de kinderen van hun kinderen, de kinderen van hun kinderen, 
zeven generaties ... 
 
Het medicijnwiel vertegenwoordigt voor ons het samenkomen van alle rassen, het samenkomen van alle 
culturen in één cirkel van liefde, het samenkomen van alle heilige vier rassen. Omdat we in de eerste 
plaats mensen zijn en dan ben ik een Inca enzovoort. Dus nu moeten we de dingen zien die we gemeen 
hebben, de liefde van ons hart, dus we moeten ons daarop concentreren. Dat is de verbinding van het 
medicijnwiel. 
 
Voor het eerst zijn mensen, die voorheen monsters met bloedige handen waren, vandaag de dag 
nederige goden voor de allerhoogste. Wij mensen worden redders waar we voorheen vernietigers 
waren. Dit is de grootste hoop die ik zie voor het menselijk ras overal. Dit is de grootste hoop voor ons, 
de kinderen van de grote Aarde Moeder. 
 
Deze dingen moeten geleefd worden, ze moeten gelopen worden, je kunt niet iets dromen en dan iets 
tegenovergestelds doen. Het moet op één lijn liggen. Dus dromen is in lijn met actie die in lijn is met 
gedachte die in lijn is met je emoties die in lijn is met het grote scheppingsplan. En zodra je je 
levenskracht achter het scheppingsplan weet, dat het leven is, dat overvloed is, dan spant het hele 
universum samen om het zo te maken. 
 
Deze profetessen zeggen dat tegen het einde der tijden, vóór de komst van de volgende vloed, mensen 
als goden zullen worden. Mensen zullen te laat het werk doen waarvoor ze oorspronkelijk zijn 
geschapen, als beschermers en protectoraten van de aarde die ons heeft voortgebracht. 
 
Vrijgevigheid en dankbaarheid, waardering als actieve principes in het leven, zijn volgens mij slechts 
enkele van de meest wonderbaarlijke dingen. Breng gevoelens van tederheid en liefde teweeg. En in 
het hart wat het echt is om lief te hebben. 
 
Ze lijken de race te winnen, en natuurlijk winnen ze de race de hele tijd. Maar deze race zullen ze  niet 
winnen, omdat er staat dat de eerste de laatste zal zijn en de laatste de eerste. Er is een zwaai van de 
slinger. Die verandering gaat er komen. 


