
 

Time of the Sixth Sun – Episode 7 
Messages from the Heart 
 
 

De weg vooruit, meer gemeenschappen, 
meer samenwerking. 
 
De allereerste stap op het spirituele pad is om 100% 
verantwoordelijk te zijn voor de impact van jouw gedrag 
op een ander. 
 
Mensen die zeker zijn hoeven geen macht en controle 
over anderen te hebben. Onzekere mensen hebben dat 
nodig omdat ze niet de zekerheid hebben om het leven 
onbeperkt te kunnen leven. 
 
Dit leven draait niet om mij. Het gaat over wij. Het gaat 
over onze verbinding en het grappige is dat we vrede en 
geluk willen. En de heel eenvoudige manier naar vrede en 
geluk is door onze onderlinge verbondenheid rechtstreeks te ervaren. 
Geloof niet dat je bang moet te zijn. Er is niets om bang voor te zijn. Het leven is eeuwig.  
 
Ga uit je hoofd en kom terug naar je hart. Kom terug naar de herinnering aan Moeder Aarde. Kom 
terug en denk aan de toekomstige generaties, en geef je gewoon over. Je wilt je overgeven aan deze 
hogere macht die nu binnenkomt, en die de communicatie met elkaar grootser maakt dan ooit 
tevoren. 
Want er is daarbuiten iets dat op aarde wil gebeuren, en we kunnen het allemaal voelen aankomen, 
en we willen er deel van uitmaken. En dat wezen, dat ding dat op aarde geboren wil worden, zou 
graag onze geschenken ontvangen. En wanneer we buigen voor dienstbaarheid aan dit wezen, dan 
creëert het kansen en gelegenheden. De visie zelf schept de mogelijkheden voor ons om onze gaven 
te geven. 
 
Wij behoren tot de aarde. En niet andersom. 
 
Als we onze kinderen niet hun eigen ervaring in de natuur geven, zullen onze milieuactivisten in de 
toekomst aan de natuur denken vanuit hun koffer in plaats van vanuit hun hart, wat een zeer 
krachtige uitspraak is. We moeten dus naar onze kinderen kijken en begrijpen dat ze dingen op een 
duidelijker kanaal ontvangen dan wij. Ze horen andere frequenties dan wij. Ze zijn zich bewust van 
andere dingen op aarde dan wij. Het is onze taak om hen onze geschiedenis te geven zonder hun 
toekomst af te nemen. 
 
Ga elke dag naar buiten en speel. Speel op de aarde en kijk naar de dieren en praat met de bloemen 
en ruik de lucht en luister, want de bomen hebben je iets te vertellen en zij zullen je beste leraren 
zijn. Ze hebben je iets te vertellen en je kent hun taal. 
 
De jeugd van tegenwoordig weet dat er iets grondig mis is. Ze zijn niet dom. Hoe denk je dat ze zullen 
reageren op een systeem waarvan ze weten dat het klaar is? 
 
Intelligentie is het grootste wapen van alles. Door deze intelligentie verheffen we ons naar een 
hoger niveau van bewustzijn, spiritualiteit, goddelijke onvoorwaardelijke liefde. Vertrouw op de 
gevoelens die je in je hebt die je ontroeren, die ervoor zorgen dat je op en neer wilt springen. 
Vertrouw ze, want zij zijn de intelligentie die jou vooruit drijft in je eigen hart en in je verbeelding. 



 

 
Ik wil de kinderen die nu ter wereld komen echt complimenteren. Dit zijn de sterkste zielen die we 
hebben. Dit zijn wat onze ouderen de ouden hebben genoemd, de ouden die terugkomen. 
We hebben de taak hen te vertellen dat er middelen voor hen zijn. En er zijn er onder ons die hen 
zullen steunen, zodat ze ons zullen leren hoe we door deze tijd heen moeten komen. Want zij 
hebben het zaad. Ze worden de violette straal genoemd, degenen die nu binnenkomen. Ze maken 
allemaal deel uit van een ander octaaf. We moeten echt, echt luisteren naar hoe ze zo veel in het 
moment bewegen, en niet in planning en in tijdframes. Ze hebben meer van deze holografische 
geest, en we leren echt van hen wat dat betekent Het is een uitwisseling. Wij moeten ze alleen 
helpen op het biologische niveau van hun menselijke evolutie. Maar zij hebben een zaadje, een 
geschenk voor ons om met ons te delen, om bereid te zijn om tot ons te spreken. 
 
Wij zijn oneindig. Dat betekent dat er niets groter is dan dat wij zijn. Niets kan boven jou uit 
komen. Deze kinderen die nu binnenkomen begrijpen dit. Ze zijn hier om ons les te geven. Het zijn 
onze ouderen die binnenkomen om ons te leren hoe we toegang kunnen krijgen tot dit nieuwe, wat 
in feite oude kennis is. 
 
Stel je elke nacht als je gaat slapen voor wat jou de gelukkigste persoon van de hele wereld zou 
maken. En ga in die droom zitten en zeg daar dankjewel voor. Zeg er dankjewel voor en val er elke 
nacht mee in slaap. 
 
De media van de wereld worden echt gecontroleerd door bedrijven en bedrijven hebben er een 
gevestigd belang bij om de wereld en de economie op een bepaalde manier vast te houden. De tijd 
dringt en de wereld verandert en evolueert, en de structuur die wordt gecontroleerd en beschermd 
door de leugens en manipulatie van de media moet veranderen omdat de waarheid naar buiten 
komt. En het zal naar buiten komen en op een gegeven moment zullen de mensen het overnemen, 
en het zal veranderen op een manier die misschien veel destructiever is dan nodig. 
 
De media heeft veel macht. Gebruik het om de wereld te veranderen. Gebruik het om de stemlozen 
een stem te geven. Het is mogelijk. Want tenzij de stem van het volk wordt gehoord, is er niets dat 
ons verandert. Er verandert nu niets. De media is  in een geweldige positie geplaatst, een positie om 
de wereld te veranderen. Ze is er niet voor niets. Luister naar de mensen. Geef ze een stem. Laat hun 
stem gehoord worden. 
 
Als je al je tijd besteedt aan het kijken naar het nieuws, het lezen van de kranten en je zorgen maken 
over wat je leest, zul je merken dat je langzaam wegzinkt onder de gewicht van negatieve energie. 
Dus, in de omgekeerde zin, als je je tijd besteedt aan het verbinden met het krachtige, het 
positieve, het mooie, voel je jezelf vreugdevoller en meer capabel. En dit is het ding, dit is geen 
escapisme, vluchtgedrag, dit is echt de realiteit. 
Als ik de manier waarop ik spreek en denk verander, wat voor soort tv-programma's ik kijk of 
helemaal geen tv kijk, naar wat voor soort muziek ik luister, wat voor soort mensen ik ontmoet, hoe 
ik mijn dagelijks leven inricht , hoe ik mijn brood verdien. Als ik mijn eigen manier van ecologisch 
bewust zijn, spiritueel actief zijn, zoeken naar zin en zingeving structureer, dan zal dit weerklinken 
zonder dat ik iets specifieks doe. En dan creëren we daadwerkelijk een netwerk. We zijn al bezig met 
het creëren van een netwerkraster, een web van bewuste mensen, van energieën, van 
energiecommunicatielijnen. 
 
Ik denk dat het veel krachtiger is om de visie te ontvangen en vervolgens ten dienste van die visie 
te handelen. 
Mijn visie op de toekomst is dat er een mooie toekomst voor ons ligt. Ik heb visioenen van 
gemeenschappen gehad, waar we zouden leven zonder geld, waar we zouden leven in culturele, 
spirituele harmonie, en broeder- en zusterschap. Ik heb echt het gevoel dat dit mogelijk is, en het is 



 

al mogelijk geweest. Het is gewoon een kwestie van verbinding maken met de juiste spirituele 
impulsen en de juiste gemeenschap die we in de toekomst tussen mensen kunnen creëren. 
We bereiken nu een nieuwe opening van het hart en nieuwe trillingsniveaus, waardoor we dat zullen 
zien zoals de Maya’s het noemen, we zullen een Gouden Eeuw ingaan. 
 
Ik zie niet per se een wereld zonder geld. Ik zie geld in zijn aard veranderen zodat het niet langer 
gebaseerd is op rentedragende schulden, maar ik zie ook een krimp van het geldrijk, niet het 
verdwijnen ervan, maar een krimp van het geldrijk en de opkomst van andere manieren van delen, 
andere manieren om rijkdom te laten circuleren. Mensen zullen merken dat hun leven verrijkt 
wordt als ze meer delen, als ze meer geven. 
 
In een economisch systeem een van de beste dingen die we kunnen doen is een dual- of triple-
valutamodel te creëren, waarbij je een lokale valuta hebt die zorgt voor heel veel lokale 
uitwisseling. Je hebt een nationale valuta, die gaat over uitwisseling met andere plaatsen en andere 
regio's in je land, en dan heb je een internationale uitwisselingsmethode, zodat je dingen over de 
hele wereld kunt kopen en verkopen. Dus we blijven nog steeds handel voeren. 
 
Het is een wereld waarin ieder van ons de menselijkheid in de ander herkent, en erkennen dat ik 
ben omdat jij bent, en dat we zijn wie we zijn vanwege anderen, dat we het nooit alleen zouden 
redden. We zullen het altijd redden als we het als gemeenschap samen doen. We zien onze wereld 
als een geschenk dat we hebben gekregen om voor te zorgen, zodat iedereen en al het wezenlijke 
gedijt met integriteit met respect, met liefde. 
 
Wat we geloven, wat ons wereldbeeld is, wordt onze realiteit, of het nu op ons fysieke lichamelijke 
niveau is of dat het de hele ervaring is van wat we de realiteit noemen. 
 
Er is een deel van mij dat absoluut gelooft dat ik het kan, en jij ook. En dat we dit oneindige 
potentieel hebben om naar believen te creëren en in de driedimensionale rijken een perfecte 
realiteit  willen en zullen manifesteren. 
 
Een van mijn visies op de toekomst is er een waarin onze energiebron uit de hemel komt, niet van 
de aarde. Dat we gebruik maken van deze onbeperkte, volledig schone, volledig gratis energiebron 
die overal om ons heen is. 
 
Ik heb het gevoel dat het oude en het moderne nu samenkomen. En als we dat vanuit balans 
kunnen doen, met ons hart, dan voel ik dat er verbazingwekkende sprongen kunnen plaatsvinden in 
onze evolutie als een soort/ras. 
 
We kunnen alleen kwaliteit van leven terugkrijgen als we ons realiseren hoe verslaafd we zijn 
geweest aan de levensstandaard. 
 
Volg je hart. Heb vertrouwen. Geef je over. We bevinden ons in bijzondere tijden. Het is intens en 
het is nu zo belangrijk om gewoon je weg door het leven te voelen, de synchroniciteit te volgen, de 
tekenen te volgen, open te staan voor de magie die hier is. 
 
 


