
Verslag van de boodschap van de Elders (oude wijze indianen) 
Ceremonies en lezingen in de Bronkerk te Ugchelen.  

Door Viathou Peletier 

 

 

Op 26 Augustus 2010 heeft Total Health Foundation in Brummen de Elders ( Oude wijze 

Indianen)  uit Colombia ( De Kogi‟s en Aruaco‟s  uit de Siërra Nevada) en Arizona ( Hopi‟s) 

over laten komen voor een Peace Summit ( Gathering) in Nederland en België. Zij hebben 

hierdoor de gelegenheid gekregen hun boodschap aan het Westen over te brengen. De Elders 

zijn eind Augustus 2010 twee weken in Nederland en België geweest. De tekst hieronder is 

een samenvatting van hetgeen ik heb kunnen opschrijven over hun leven en boodschap 

gedurende de dagen tijdens hun verblijf en tijdens de ceremonies en lezingen in Ugchelen en 

België.  

Het was een onvergetelijke tijd samen. 

   

De vertaling heeft plaatsgevonden van het Nederlands in het Spaans vervolgens van het 

Spaans in de indigenous taal van Mamo Kuncho door Patty de Spaanse tolk, en vanuit het 

Spaans naar het Engels en Nederlands. En vice versa. 

Omdat de boodschappen al over zoveel schijven van interpretatie zijn gegaan, heb ik de tekst 

zo oorspronkelijk mogelijk weer gegeven; dus zo min mogelijk bewerkt. 

 

 

 

In gesprek met: 

Mamo Kuncho, Hipolito (Aruaco’s) en Patricio ( Kogi) , Judith en Ruth 

(Aruaco’s), Ruben en Jordan ( Hopi’s) 

 

 

 



Mamo Kuncho en Hipilito 

Wij zijn representatie van Moeder Aarde 

Muziek en dans is een boodschap. 

Het gaat in het leven om de spirituele levenshouding 

Rol van de Moeder is een spirituele gids en psycholoog. Altijd aanwezig in dienst van de 

mensheid. 

 

Kinderen 

De geboorte is heilig, Bij een meisje wordt Moeder Aarde opnieuw geboren, Bij een jongen 

een boom, een berg. De taal van de onschuld is in elke cultuur. De conceptie is het 

voorbereiden van het paar op spiritueel niveau. Het nieuwe leven. 

Eerste  periode van kinderen is het belangrijkst. 

6-7 jaar thuis worden ingevuld met  kleine werkjes. Hierbij leren ze respect  voor de natuur, 

en eerbied voor het leven. Geduld, compassie, tolerantie, waarnemen, liefde, naaste liefde, 

sterk gedragen, kracht, en om te verbinden met andere personen.  

Altijd interactie. Het levensritme wordt bepaald door de moeder. Het belangrijkste is de 

relatie van het kind met de Moeder. Ondanks de haastige wereld. Het gaat er niet om of ets 

goed of slecht gebeurt, Maar HOE je het doet. Je levenshouding. Fouten mogen gemaakt 

worden. 

De meisjes maken hun eigen levenstas waarin zij alles meedragen wat zij dagelijks nodig 

hebben, en starten hun eerste “tas”op hun 4
e
 jaar. Meditatief. Skils zijn belangrijk. Leert voor 

dieren zorgen. En staat naast de moeder. 

Jongens staan in dienst van hun moeder, doen zwaarder werk, zoals brandhout verzamelen op 

het land werken en zorgen voor broertjes en zusjes. ( beschermen). 

De overdracht gaat alleen mondeling. 

 

 

 

Mamo’s leefstructuur 

Mamo‟s worden gekozen. Zij zijn het spirituele hoofd, Altijd een man, begeleid door de 

vrouw die Kracht geeft. Zij bepalen de sociale orde en regenten van de provincie. 

Zij onderwijzen, Zij bepalen de regionale afdelingen, veiligheidsdiensten,( orde handhaving). 

Een soort commissariaat. Zorgen dat alles goed verloopt. Een Raad. Deze raad heeft 

autonomie, niet alleen over de gemeenschap, maar ook over andere dorpen. Zij organiseren 

bijeenkomsten. Er is op intern niveau ongeveer 45 gelederen\ aangewezen personen die 

regionale zaken regelen met de rest van de bevolking. Zij zijn allen gelijkwaardig. 

 

Mamo‟s bepalen straf en richting. Er zijn reflectie huizen. Daar kan iemand een periode in 

zitten b.v. van 1 tot 2 mnd. 

Als er iets fout gaat heeft het te maken met gebrek aan verbinding.( Met de grote geest) Dan 

volgt het reflectie huis voor een bepaalde tijd door de Mamo‟s bepaald, en vervolgens bepalen 

de Mamo‟s het vervolg van het spirituele pad. 

 

Boodschap 

Kinderen zorgen voor elkaar als kangoeroes.. Dragen kinderen altijd mee. Het contact is erg 

belangrijk van de ouders en broers en zusters. Bij een bepaalde leeftijd is het time to go. Dit is 

zoals de Aruaco‟s leven. We zitten op het moment van en grote opening.  

De boodschap van Mamo’s is, hoe je kunt weten hoe je moet leven in verbinding met jeZelf. 

Vanuit je hart. 

Dat is het aller belangrijkste. 



 

 

Katoen Ceremonie 

Ceremonie met wattenrolletjes. 

Voel hoe het met je gaat. 

Stop al je negativiteit en hetgeen je verder kwijt wilt op persoonlijk niveau, relatie niveau 

woonhuis niveau en werkniveau in de wattenrolletjes. Alles wat je denkt, voelt, eet, doet 

meegeven aan de rolletjes. 

Deze worden geofferd en getransformeerd waarmee de lading wordt opgelost. 

Katoen rupsjes geven je meditatief moment om overal waar je maar van af wilt, werk, huis 

familie, ziekte, buurman, baas of andere ellende vanaf te komen. de vervuiling zit in wat we 

denken. Een soort bezem, schoonmaak, waar je maar vanaf wilt, stop alles erin. 

Katoen gaat mee naar Sierra, en wordt ritueel gezuiverd. 

 

Landbouw 

Er wordt op een plateau verbouwd. Er is temperatuur verschil. 2 Oogsten zijn mogelijk, koffie 

en groenten om zelf van te leven. 

Er wordt samengewerkt, met veel ceremoniële zaai en oogst momenten. Belangrijk het 

spirituele moment te kiezen waarbij de oogst de meeste voeding geeft. Dit wordt bepaald door 

je eigen houding ten opzichte van wat je doet. 

Zo is er een ceremonie voor het zaaien. De Aarde is en levend wezen, en er zitten veel 

levende wezens in de grond die bepalen wat je oogst wordt. Toestemming vragen om de 

grond te mogen gebruiken. 

Elk wezen heeft een ouder vader. Als we zaaien, dan moeten we ceremoniële offers geven aan 

de vaders van de wezens opdat die productief zullen zijn. 

 

 

 

Mamo Kuncha 

Groeten aan kleine broer 

Van ver gekomen om te delen wat wij te brengen hebben. 

Ze leven door te delen en te doen. En hebben een lange weg afgelegd om een wijze Mamo te 

worden. Veel geleerd door in het leven te Doen- vallen en opstaan. 

Mamo‟s van de toekomst hebben een groot waarnemingsvermogen, groot observatie 

vermogen. 

Mamo‟s zorgen voor, dragen bij aan de balans van de hele wereld. 

Zij zijn bewust van de Aardeverwoesting. 

Mamo‟s houden rust, houden verbinding, dat is hun missie aan ons volk, vasthouden aan de 

weg van verbinding. 

 

 

 

Kogi’s zijn er om de balans te onderhouden op de Aarde. Elk element bevat leven. Wij zijn 

hier om het leven te beschermen. Alle kinderen van de aarde dienen voor haar te zorgen. 

De manier waarop we voor de natuur zorgen is in het ritme van de zon. 

De Zon. 

 

Belangrijk doel is om ons oer wezen, onze traditioneel wezen zoals we van oorsprong waren, 

en geleefd hebben met betrekking tot wonen, werken, bidden, manier van denken, voelen, 

handelen, in stand te houden. 



De essentie heeft te maken, en is gericht op het behouden van de puurheid van de natuur., 

planten en dierenrijk zoals het oorspronkelijk bedoeld is.  

Wij zijn Natuur. 

 

Het is de bedoeling dat we delen, wat we voelen, vanuit het hart, wat en wie we Zijn. 

Zowel Spiritueel als Materieel. 

 

Spiritueel; 

Wij zijn de elementen, water, vuur, aarde en lucht.(winden). Dienen dit te beschermen. 

Soms verliezen we ons in de materie. 

Materieel gezien zijn we de aarde aan het verwoesten. Special water, bomen en dieren. 

Wij hebben spirituele kracht die vooral door middel van de rituelen krachtig blijft, zodat  

hetgeen wat stuk gemaakt is toch nog kan blijven bestaan. 

Wij houden bewust de energie in de wereld hiermee in balans. Handhaven de balans. 

 

De 1
e
 keer in een ontmoeting zoals deze heb ik energie gevoeld van verschillende delen. 

Gevoeld dat energie die wij uitdragen dat deze het mutz?? Zijn. Overdragen aan mensen, 

weten dat het klopt. Heb dit met mensen gedeeld. 

Eigen grondgebied, planten dieren, naar indeling leven, onze plaats voor reflecteren, mooi 

zoals ontvangen in huis ( HD) zeer tevreden. Rupsjes van katoen is een klein spiritueel werkje 

die wij dagelijks realiseren. Verzamelen op heilige plaats met bergen, water en bomen, heilige 

kerk, heilig huis, op dezelfde manier katoen gebeden; spirituele boodschappen. 

De Mamo‟s geven hiermee de spirituele boodschappen van hun voorouders door. 

Op zichzelf een verzekering afgeven waar zich alle energie bevindt. Reflecterende ruimte. 

Rechts is – pool hand  mannelijk 

Links is + pool hand  vrouwelijk 

 

DNA is het meest gevoelig voor collectieve gedachten. 

Contact met voorouders zijn de spirits tussen dieren en bomen. 

Niemand kent het hele plan, maar samen weten we meer, herinner je wie je bent. 

Oneindig bewustzijn wat zichzelf wil leren kennen. 

Moeder Aarde is de enige religie die er is, Wij Zijn Moeder Aarde. 

Bijzonder dat we dit samen kunnen delen.. 

 

 

 

“KUN JIJ JE TOEKOMST NOG HERINNEREN?” 

 



 
 

 

Ruben Hopi  met Jordan zijn zoon. 

 

De betekenis van Hopi is a way of life. Give from the heart. 

Leef je Hopi of niet. 

Wij zijn vergeten wie wij zijn. 

De teachings van de Elders zullen helpen,luister naar hen. 

Kom weer in verbinding met het hart. 

Sanupa 

Heilige Ceremonies 1998. You have to know your future path. 

Boodschap voor heling. Stimulering diep in je hart te kijken. 

Het maakt je een beter mens. Op personal, werk en b.v. politiek niveau. 

Kritiek maakt je een beter en sterker persoon. 

Deel de culturen die de woorden van heling met zich meedragen. 

13000 Hopi mensen . kleine groep. 

Kom in contact met je Hart. Je kunt niet geven wat je niet voelt, niet gewaar bent. Learn to 

live from the heart,, give from the heart, that is Hopi. 

“All clouds come together- to Gather- a one. Leef in Harmonie met het hoofd en het Hart, for 

a long healthy life. Je wensen worden vervuld. 

 

Leef in harmonie vanuit het hart met M. Earth, animals, plants en Cosmos. 

Hpoi Corn dance, our solo song 

Hoog Deelen „This is Hopi land” 

 



It is not about me, it is about we… 

Watch it without judgement 

Understand the message 

Share happiness for who we are… 

 

Tutsqua  Ikasti ; Land  My life 

Hopi life is a way of living, in balans with yourself, with nature, with all the elements and 

winds. Peace of yourself. Back into mother Earth. 

Ruben from the water Clan, cleanser in every-one. Living with an open mind. Be a hopi in 

each and everyone. We ask for the clouds from all directions. All over the world. We are here 

to release and encourage to wake up. For yourself, and the whole world. All directions. In 

balance with Mother earth, with nature. Prayers are the songs. The messages. Blessing 

ourselves with our own energies, and spirits with our ancestors. Healing songs. Calling all the 

clouds to come together, to cleanse us. We first must clean ourselves. Become conscious of  

what we are doing. Encourage so many people as possible to open up our hearts, and that is  

hopi. Rain message is: listen to the hearts, listen to the hearts, start purifying, cleansing, let it 

rain, let it rain, let it rain. Raining means purifying the heart. 

Take negative critics, and turn it in a positive guide. We all make choices between good and 

bad. It is all about the balance. 

 

In de 70ger jaren heeft een Zwitserse organisatie een film gemaakt over de hopi‟s, over de 

verdeeldheid van het volk, zoals de westerse wereld verdeeld wordt door het systeem. De 

hopi‟s werden gedwongen een modern westers leven te leiden. Judgement heeft ons verdeeld. 

The message is help us to come together without judgement 

Start to come together. To gather. 

De druk van het systeem neemt de vrijheid and waarheid weg. Veel ceremonies zijn verloren 

gegaan.  

Seed planting. This will resonate to you and mend to share for every-one. 

 

2012 opinion 

He shift has begun 

We are going into another time. The 5
th

 sun beyond the 6
th

 sun takes us further. We are 

changing. BE THE CHANGE!. Purification, DO-IT. That is why I am her, Don‟t wait, do It. 

Do The Purification. Find Identity who we really are. The government makes us Puppets. 

Come in touch with the hearts. Resonate with love. The feminine energy. Get rid of the Ego, 

Lets fly together man and women with the eagle and the condor. 

 

 

 

 

Lezing van Johan Oldekamp 

 

Keepers of the wisdom. Yucatan. We All come from the same soup. 

www.pateo.nl 

 

Wij zijn het kind, wat Vader en Moeder verbindt.  Aarde, mensenkind, Hemel 

Wij zijn Neutraal…   - 0 + 

 

Co-creatie  eenheidsbewustzijn 

Harmonie-  Intuitief vanuit het hart 



Universeel  boven goed en kwaad 

Galactisch   boven cultuur groep 

Planetair   boven regels en wetten 

Meester   boven Ego uit 

 

Het Goddelijke pad: 

Van Macht   naar Kracht 

Uiterlijk  naar Innerlijk 

Dominantie  naar loslaten, vrijheid 

Controle  naar intuïtie, grensverleggend 

Bezit   naar Delen 

Doelen   naar de weg 

Ongelijkheid  naar gelijkwaardigheid 

Machine denken naar spelgevoel, speels open, creatief en ontvankelijk 

 

 

 

 

 

Patricio  ( Kogi) en Judith 

 

Wat betekent ons leven\hoe. 

In balans leven met alles wat ons omringd, bomen, water,natuur etc. 

Alles wat ons omringd heeft ogen, een ziel, zintuigen, zo ook wijzelf. Daar dienen we goed 

voor te zorgen. 

We hebben allemaal verschillende culturen en achtergronden,maar dieper zijn we allen een 

energie waar we goed voor moeten zorgen. Onze ouder zijn moeder Maan, vader Zon Er is 

een Maan en Zon voor iedereen. Daarom mogen wij niet misbruiken wat ons geschonken 

wordt, wat ons leven schenkt. Opdat het leven op aarde behouden blijft. 

 

Opdracht van de Indiginess is de natuur in balans te houden. De natuur elementen. Zoals 

water ader van de Aarde en in ons lichaam. Zorg ervoor dat de ader in Moeder aarde niet 

verstopt raken, of in het menselijk lichaam. 

Wij zijn hier om onze kleine broers en zusjes te onderwijzen. Op de manier hoe wij denken en 

leven. 

 

 

 

 

Jan Frank; Goud 

Goud heeft energetische waarde op spiritueel niveau. Goud is het symbool voor alles wat 

leeft. Leven. Als water voor de Aarde.  Het vertegenwoordigd de spirituele levens ader, het 

Bloed van Moeder Aarde. Goud moet weer terug aan de Aarde gegeven worden. Het leven. 

wordt dan weer teruggegeven. Goud is representatief voor bloed van Moeder Aarde. Rood 

Terra. 

Heilige plekken van de Aarde Spirituele heilige plekken dienen weer geactiveerd te worden. 

Dan kan de aarde weer stromen en contact leggen ( Vortex) 

 

 

 



 

Mamo Kuncho  de waarde van Goud 

Goud staat voor leven, zoals water. De basis voor het leven, de Moeder van het leven. Moeder 

van water, planten, dieren, stenen. Etc. 

Goud heeft geen commerciële betekenis, zo nooit gezien. 

Het Goud is gestolen uit ons gebied. Maar voor ons, de spirituele betekenis voor een levende 

moeder, levende Aarde is het nog steeds belangrijk. 

Wij bidden en houden rituelen om de Goudenergie te handhaven. Vandaar dat het leven nog 

steeds doorgaat. Met onze geest behouden wij de heilige plaatsen. 

Wij hebben plaatsen, secret sites voor ieder element. Vandaar strijden wij voor land, om die 

terug te krijgen, daar waar deze secret sites liggen. 

Goud helpt de heilige plaatsen weer te energetiseren. 

Goud = leven. 

Het leven in wederkerigheid. Er is geen sprake van schuld. 

De Geest van het Goud is er nog, daarom is er leven, en alles wat leven brengt. 

Mensen die het voelen geeft terug, 

Het gaat om een collectief gebeuren, Alles heeft invloed. Gedachten. In essentie zijn we allen 

one\ Een. Alles is leven. 

Het project om Goud terug te geven aan de aarde is van heel groot symbolisch belang. 

Het gaat om hetgeen wat uit het hart plaatsvindt. Religie, leven, en daar zijn we tevreden over. 

Laat het leven circuleren. 

 

 

Boodschap van Ruth en Judith(Aruaco’s) 

 

 

Ruth  
Over de vrouw en haar taak in het leven. 

Gevoelens, emoties en vreugde zijn de thema‟s van de vrouw. 

Vanuit ons gezichtspunt is de rol van de vrouw in de thuissituatie en in relatie van groot 

belang voor de ontwikkeling van de totale gemeenschap. Tussen vrouwen is veel humor. 

Delen veel over moederschappen, het leven uit het hart. 

 

 

De Rode en Zwarte weduwe 

Ruth vertelt de grap over de overleden echtgenoten op het kerkhof. 

De ene weduwe in het zwart, de andere in het knal rood. 

De Zwarte weduwe vraagt aan de rode weduwe waarom knal rood? Hoe kun je dat je 

overleden man aan doen? 

Why?  

De rode jurk loopt naar het graf van haar overleden echtgenoot, trekt haar jurk omhoog en 

begint op het graf te plassen helemaal tot ontsteltenis van de zwarte weduwe. 

Why, Why, this poor man… she cried… 

De Rode weduwe antwoord “iedereen huilt daar waar het hem of haar het meeste pijn 

doet”…..  

 

De vrouw heeft veel gevoel voor drama. Emoties van de vrouw leren kanaliseren. 

Stabiliseren. 

 

 



 

Judith 

Ik ben gelukkig zoveel mooie mensen te ontmoeten vanuit het hart. 

Dank aan alle mensen die deze ontmoeting mogelijk maakt ( H,MJ,V) 

Wij kleden ons in het wit met bags( Morchilla‟s). 

 

 

 

 
 

 

 

 

De morchilla wordt gemaakt door de vrouw\ familie van de Mamo‟s. symboliek in verwerkt. 

Duurt 1 maand om te maken. Alles wat gemaakt wordt is niet voor persoonlijk gewin maar 

dat is voor de gemeenschap (Opbrengst). Meditatief- stilte. Wij zijn altijd bezig Wij zijn 

belangrijk om wie wij zijn: leven gevend, de moeder, moeder aarde, leven schenkend, zorg 

voor mensen, planten dieren. 

Wij geven energie aan leven,genetisch aan ons volk zijn wij de Aarde. 

Behalve het geven aan leven, zorgen wij voor evenwicht, balans, zodat het leven in vrede 

behouden blijft op hun plek. Vrouwen van onze gemeenschappen en vrouwen van de Mamo‟s 

en andere leiders zijn Caretakers van Al het leven. Zij geven de kracht aan de man, aan de 

Mamo‟s, aan de toekomst, aan de toekomstige leiders, opdat zij de kracht en wijsheid hebben 

om te werken, fysiek en spiritueel. Daarom is het dat de vrouw altijd stabiel moeten staan in 

wat we denken en voelen, en onderwijs geven aan anderen. 

We maken onze eigen bags, ook voor anderen. 

Vanaf het begin tot het einde leren wij ons concentreren op deze Morchilla ( Bag) die 

specifiek eigen is, hoe deze wordt, wat voor patroon, motief met welke spirituele betekenis. 

 



De toekomst hangt af van het moment van de geboorte van het kind. Is een ceremonieel 

moment. De placenta en de navelstreng worden mee begraven in het ritueel. 

Meisjes worden gedoopt. Deze doop is een voorbereiding op de toekomst. Gift bag. Alles 

voor het leven moet erin gestopt worden. Die zij nodig heeft om haar dingen te doen als 

vrouw. Alle dingen die we doen als vrouw en gebruiken als ze volwassen wordt ( bij haar 1
e
 

menstruatie)  is het belangrijkste voor de vrouw in haar ontwikkeling op eerste plaats te 

blijven  ( 9 dagen) waar ze niet door iedereen gezien mag worden. 

 

Dan krijgt ze toestemming van de Mamo, zodat ze vanaf dat moment als vrouw door het leven 

mag gaan. In harmonie met de natuur  en Al wat haar omringd. 

Als de tijd van het huwelijk aanbreekt ( Als jonge vrouw goed voorbereid, dat betekent geen 

storende factoren in haar leven) zal ze een stabiele moeder en echtgenote zijn. 

 

De Mamos zijn belangrijk voor de zegeningen en heiligheid en veiligheid voor ons allemaal. 

De Mamo wordt verzorgt en begeleid. Ook een vrouw straalt autoriteit uit, mensen met veel 

intelligentie. Wij zijn vrouwen zoals de Aarde, waar wij het evenwicht behouden en het 

fundament vormen voor de ondersteuning van b.v. huizen, woningen. 

Gedisciplineerde vrouwen daar gaan dingen makkelijker. ( fundament) 

Wat gebeurt er als de aarde omgewoeld wordt, dan kunnen bomen niet goed wortelen, en door 

het losse zand toch omvallen. Zo onze energie.  Wees krachtig. 

 

Ruth 

Belangrijke boodschap voor de Europese vrouw is niet alleen het verkrijgen van kennis. 

Weet heel goed dat man en vrouw beide mannelijke en vrouwelijke energie dragen. 

Het ontwikkelen van deze energie bepaalt de houding, gedrag, capaciteit te verdragen. Het 

Thema van de energie is het belangrijkste vanwege de tegenstellingen in eigen Energie. 

Eenzijdige ontwikkeling, of de andere kant die vergeten wordt, geeft innerlijke conflicten, uit 

balans, zo ook buiten jezelf conflicten. 

Het is simpel hoe deze dient te zijn gezien de boodschap. 

Het leven gaat niet over concepten maar over HET LEVEN 

 

Het leven en houding in Nederland gebeurt overal. Stress, er is overal stress. We hebben 

allemaal stress. Belangrijk is dan of je energie in jezelf ontwikkeld hebt in wat je tegenkomt. 

Hoe is mijn houding? ( Naar de buurman?) Ben ik liefdevol of neem ik hem te grazen. Denk 

ik dat ik meer ben dan hij of denkt hij dat hij meer is dan ik. 

Het Europese leven is snel, snel, snel, druk druk druk,. En heel erg gericht op materie. Ook 

bezit. Wat is mijn houding? 

Ben ik happy met wat ik heb? Mijn lichaam? ( liposuctie? Botox?) Mijn ogen? ( gekleurde 

lenzen) Ben ik tevreden met hetgeen ik ontvang? 

De techniek voorziet in alles om jezelf te veranderen. Maar wat levert het op? 

Stress….. 

We zijn kwijtgeraakt om praktisch te zijn. je moet het leven Leven. Als je veel praat, kun je 

niet genieten. 

  

 

“To Be or not To Be….” 
 

 

 



Vrouwen zijn in beslag genomen door hun lichaam. Wat als je je niet goed voelt zoals je 

bent? 

Eet wat Moeder aarde geeft waar alle 4 elementen in zitten. Wat de Aarde geeft is goed. Eet 

van het Land. 

Het is de levenshouding waar het om gaat. Wees positief, dat is heel belangrijk voor ons 

leven. Haal het praktische uit de voorspelling. De Les is dat het vanuit het hart moet komen, 

niet vanuit het intellect, zodat het daar kan blijven. 

Alles uit jezelf. 

Wat we in ons leven ervaren bewaren we. Onze houding wordt hierdoor bepaald. 

Uiten we onze gevoelens? Houden wij ons in, tonen wij wat er in ons omgaat? Vreugde? 

Wij zijn natuur dit kun je leren van de persoonlijke ecologie. 

 

We maken ons druk over de verwarming van de aarde. Het gaat om onze innerlijke verhitting. 

Wij zijn innerlijk verhit. En dit zal zich terug vertalen in de planeet. Dus los het van binnen 

op. 

 

 

 

Wachters van de Siërra Nevada 

Mamo‟s zijn belangrijk. Zij vertellen over het verleden. Zij zorgen dat al het goede blijft 

voortbestaan zoals het vroeger was. 

Handhaven grond\bodem ook van de voorouders. Erfenis uit het verleden voor nu en de 

toekomst. 

Sierra voelen we en kennen we vanaf onze geboorte en voorouders. Zij hebben ons het leven 

geschonken. Opgedragen door onze spirituele broeders. 

 

 

 

 
 



 

 

 

Antwoord op vragen: 
 

* Ons lichaam is het symbool van moeder Aarde. 

De planeet zelf zoekt ook een manier om te herstellen. 

Heling begint bij de persoonlijke Ecologie. Dit vertaald zich naar de planeet. 

Het nieuwe bewustzijn. Een heel diep spiritueel gevoel met daden, levend, niet zozeer met 

woorden. De stilte. 

 

* GEEN Vaccinatie. 

Voorbereiding op spiritueel niveau, dit geeft verbinding. Verhoog bewustzijn, dit geeft 

bescherming en kracht dus verbinding met de Bron. Versterk de verbinding met de bron. 

 

* Collectieve energie voel je. 

We staan in aangezicht met elkaar. 

Mamo‟s dragen rust en kalmte over. 

Je voelt je goed in hun nabijheid. Je kijkt in de spiegel. Jij bent degene die het voelt en kent. 

De Mamós zullen de weg tonen. Dit geeft meer zeggenschap\kijk op het eigen wezen, wat je 

zelf bent en voelt, dat je een sterk en krachtig persoon bent. 

Heel veel humeuren\humor is belangrijk. Leven, vertrouwen, ontspanning. De mama‟s en 

Mamo‟s zullen Gids zijn. Het pad vinden vol energie. Stroming. Het geheim ligt in onszelf, 

goed voelen. 

Zelf-liefde, accepteren wie wij zijn. inter-proces. Wij zijn een grote parel. Bij twijfel, terug 

naar de verbinding met de Bron. Puurheid. 

 

 

* De Mamo‟s kiezen de partners. 

Zij zijn de spirituele Gids in dienst van de Schepper. Zij leren te zien wat goed is. Hoe het 

leven mag zijn van de vrouw, en hoe de echtgenote dient te zijn. Onze vaders\jonge mannen 

voldoen aan criteria\beschrijving. De Mamo‟s doen een ouder ceremonie van man en vrouw. 

En kijken of de spirituele overeenstemming juist is.  

Er is geen proces van verliefd worden. Er is geen verliefdheid. De Mamo bepaald het paar. 

Ziet de energielevel voor een goede toekomst. Het paar moet zich met elkaar verstaan in beide 

dezelfde spirituele verbinding. 

Zorg voor de kinderen, Moeder neemt de zorg. Vader beschermd, en zorgt voor voedsel. 

Meeste zorg door de Moeder. 

Tijdens de zwangerschap moet de vrouw zuiver leven. Purificatie. 

Zodat het prematuur wezen niet geboren wordt met negatieve energie. Kinderen dienen 

gezond, en spiritueel gezond geboren te worden. 

Betekent, reiniging van egoïsme, haat, ziekten, negatieve dingen om ons heen.  

Het Moedergevoel ligt in ons besloten. 

Mamo‟s eten anders, en krijgen ander onderricht. 

Contact heb je met gelijkwaardige energieën. 

 

* Vreemd gaan wil niet zeggen dat je een slecht mens bent. Het paar moet de relatie in orde 

maken, spirituele gebrek aan verbinding herstellen. Spirituele schoonmaak. Als man ontrouw 

is, en toch bij vrouw blijft is het alsof hij\zij gekleed is met vieze kleding. Zorg voor spirituele 

schoonmaak, ontdoen van vieze energie. 



 

*  dromen zijn heel persoonlijk. Leren interpreteren, Deze dienen om van te leren. 

 

 

Patty  

 De Mamo‟s zijn spirituele leiders. Ondersteunen in traditionele waarden en opvoeding. 

Zorgen dat de traditionele kennis, waarden en ceremonies niet uitsterft. 

Bij een grote ramp, veel kinderen verzamelen, Kinderenergie zuivert de plek van de ramp. 

Het is belangrijk dat de poorten geopend worden, ons doel dient dit te ondersteunen. 

 

MK. 

Het moment aangebroken om spirituele energie aan te spreken, waar te nemen. 

Zoals we voelen en denken, komt van de plek waar we geboren zijn. De kennis is van onszelf, 

helemaal eigen. Wij leren van de elementen, Moeder Aarde, onze Vader, planten en dieren, en 

bomen. 

Evenwicht en balans van de hele wereld heeft te maken met het delen van kennis!!! 

Op mijn vraag hoe wij, de westerse wereld in hun visie kan bijdragen aan de heling van de 

aarde en onszelf, was zijn antwoord, dat europa een jong ziel heeft en dat zoveel mogelijk 

kennis uitgewisseld mag worden. Kennis delen. Onze kracht van de kennis. Opdat we wijs 

zullen worden. 

In de natuur zijn veel veranderingen, wij hebben de kracht te handhaven in onze wereld 

hetgeen we zijn, wie we zijn.  

MK. Ons gedachten goed zal nooit sterven. Alle energieën zijn geboren in de grond, daarom 

handhaven wij ons in het hart van de wereld, waar alle moeders van alle elementen huizen. 

Het is onze taak te zorgen dat dit nooit verdwijnt. 

 

Ons kleine broertje, wij dus, worden ons bewust dat zij de handhavers zijn van het evenwicht 

van Moeder Aarde, Als wel voor het menselijk wezen!! 

We delen dit nu met onze medemens, kleine broeders, en wij zijn zeker dat u ook de 

boodschap doorgeeft van het belang van het handhaven van het evenwicht van de wereld, 

hetgeen we moeten beschermen en doorgeven. 

Wij benaderen ons kleine broertje opdat zij de boodschap kunnen doorgeven. 

 

Wij als natuurvolk leven strijdend om ons grondgebied terug te krijgen. Elke dag zien we 

achteruitgang van het universum en wateren, en wij zien met grote zorg dat veel mensen geen 

wetenschap geven van schade aan Moeder natuur. Wij strijden om grondgebied omdat wij 

weten dat het heilige plaatsen zijn. 

Dit is de opdracht van het natuurvolk zodat onze kinderen leren te leven met het leven dat ons 

omringd. De boodschap is dat ieder persoon, waar die ook gaat, zorgt dat het evenwicht en 

balans in stand blijft. Het evenwicht dienen we met elkaar te onderhouden. Wij dienen ons 

bewust te zijn van de realiteit waarin wij leven. Elke dag kan ik een antwoord verwachten. 

Elke dag\nacht wachten op een positief antwoord in de Siërra Nevada. 

 

* Hoe voelen we aan wat er in de wereld gaande is? Wij voelen wat er gaat gebeuren, ook dat 

we hier zouden zijn. Grote spirituele Geest  ziet wat er in de toekomst gaat gebeuren. 

 

* De disbalans  heeft vorm gekregen. De energie van de geest van elk wezen is nog steeds 

intact. Er is geen andere kracht dan Wij. Wij zijn de kracht, wij kunnen de balans weer 

opzoeken\ maken als energie om de vrede te zoeken. Wij kunnen het evenwicht veranderen. 

Veel bewuster zijn en nadenken, en evenwicht energie laten stromen. 



  

* Sterrenmensen contact?  Alle leven, elementen, die voorkomen in de natuur hebben een 

moeder. Dit zijn de sterren. Sterrenstof. Voorbeeld: water, adem, mensen denken, Alles heeft 

op een of andere manier contact. 

 

 

Hipolito 

 

Dat we hier zijn is geen toeval. Het lijkt alsof ik kijk naar eigen dorp. Wij leven allen van de 4 

elementen, Aarde vuur water en lucht. Adem. Dit geeft ons leven. De Mamo leert door te 

gaan met het leven. Hij ziet een nieuw ontwaken. Hopelijk kunnen we alles behouden en ten 

goede keren. Deze taak kost veel energie. 

 

 

Judith 

De vrouw representeert water. Water geeft leven. 

 

* Hoe is de relatie tot dierenwereld? Geen dier in huis, is als een huis zonder tuin. Heel 

belangrijk voor kinderen om te leren zorg te dragen, lief te hebben, respect te krijgen, leren 

luisteren en anticiperen, vanaf klein. Zonder dieren geen onderricht, geen leven. 

 

* Houding naar de slacht. Voor offerande wordt toestemming aan de vader en moeder 

gevraagd. 

 

*Bij relatie problemen \scheiding? Wordt de Mamo ingeschakeld. Goed en slecht heeft zijn 

oorsprong in de wortel. Als iets niet goed gaat hebben we een duidelijk idee over, dan wordt 

de wortel aangepakt. 

 

* Als er bij de doop van een kind niet voldaan is aan de eisen van het ritueel, zal hij in de loop 

van zijn ontwikkeling problemen ondervinden. Geen goede groei, ziekten, etc. Er is dan 

gebrek aan verbinding. Op die manier werkt alles. 

 

*  Gatherings zijn belangrijk. Voor gezamenlijk bidden, lachen en delen. We zijn expressief, 

en delen affectie, zonder klef te zijn. Verbinding vindt plaats in elk detail van het leven. 

Ons hele leven is vervuld met verbinding met Moeder Aarde. Bijzonder voor ons. 

We leven Nu in een moment van openheid. Een paar jaar geleden was dit onmogelijk om te 

organiseren. Het systeem gecreëerd om te verdelen wordt nu doorbroken. Ontmoeting 

mogelijk gemaakt. Dankbaar voor alle harten  die het mogelijk hebben gemaakt hier ook te 

kunnen zijn. 

 

* Allemaal hebben we een oorsprong: Ouders, Ouden, Elders. 

De opdracht van het westen is ontwikkeling van techniek en wetenschap. 

Wij hebben de opdracht oude kennis te bewaren. (Evenwicht te bewaren) 

Gedachten hebben een grens ( Wetenschap en techniek) 

Nu is het de tijd om te her-inneren. De Essentie zit in onszelf, voelen, aanraken. Wat wij in de 

Siërra doen, gebeurt hier ook. 

Het Universum verbindt ons, Al is het in de vorm gescheiden, in het beginsel is het hetzelfde. 

 

* Wandelend in de tuin vragen wij ons af, wat hebben we geleerd, wat is het belangrijkste, 

wat kunnen we meenemen naar huis. De levenshouding is het belangrijkste, Delen wat er is. 



 

Mamo Kuncho 

 

Wij zoeken het geluk in onszelf, niet buiten onszelf in de materie. Wat is het gevoel, wat is 

onze handigheid? Ervaring? Europa heeft naam in overvloed te zijn, oorlogen en ellende, 

maar een aangenaam leven. Wat hebben we hiervan geleerd? Wat voelen we elk moment? 

Zijn we bewust, rekenschap geven, dat we op aarde zijn, en dat de spirituele weg het 

belangrijkste is?  

 

Stellen we ons de vraag Vroeger was ik……, Nu ben ik……,  wat is de spirituele weg? 

Voelen!. Mamo‟s zijn zit in onszelf.. We dienen onze weg hier te vinden, Hier is de 

oorsprong, hier is de essentie. Kracht in jezelf ontwikkelen, Het Systeem commandeert het 

collectieve brein. Hoe kan ik uit slavernij komen?  

Blijven voelen hoe ik ben. Lijden is een perceptie. Het is een ervaring van het leven. Dat wat 

je eruit kunt halen, daarmee kun je groeien. 

 

Dankbaarheid voor de elementen, geniet van de elementen, adem, laat dit leven in ons binnen 

komen. We zijn niet bewust wat we hebben, daardoor lijden we. Lijden is een mentale 

kwestie. Voorbij aan de dood. 

 

Wij zijn opgegroeid in de hel, niets was goed, alles onderzoeken is goed, ervaring opdoen. 

Dan komt het moment van organiseren, en ga ik juiste pad volgen. Dan komt er een moment 

dat je in het spirituele ontmoet. Het leven is op weg van het ene naar het volgende stadium. 

Waar zijn we nu? Draaien we cirkels in onszelf? Energie in leven moet stromen, kan alleen 

door verschillen te delen. 

Capaciteit om te gidsen is het succes van mijn spiritualiteit. Wat laat ik de ander zien? 

De levenshouding is het belangrijkste Het westerse leven is vol stress, geen tijd. Dit is 

schadelijk voor de ontwikkeling van spiritualiteit. 

We zijn complete hele levens. Kracht en erkenning in onszelf daar vinden we werkelijke 

spiritualiteit. Hiermee kun je jezelf versterken. Wat we ontvangen dient om onszelf sterker te 

maken. 

 

 Ik vond het fijn om te delen, want  alles is het product van de ervaring. Belang van 

uitwisselen. 

( Als Natuurvolk) U kunt ons helpen met onze taak in een paar woorden verder uit te dragen. 

Ik hoop dat dit uw hart geraakt heeft, en weet zeker dat dit zo is. 

Ik ontvang u in mijn hart en ik zal uw plantje planten als symbool voor respect en vriendschap 

en energie op zichzelf ontvang ik dit ook van u.  

 
 

Viathou Peletier 

 


