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Aan de Hopi en Navajo Volkeren  
 

Wij richten deze presentatie tot de Hopi en Navajo Stam Oudsten: Grote Voorvaderen van de Aarde. 
Wij willen onze diepe gevoelens van dankbaarheid uitdrukken aan een ieder van jullie volkeren. Wij 
weten dat jullie reis op deze planeet erg moeilijk is geweest en dat jullie toch het hart hebben 
bewaard van de Mens die verbonden is met de natuur en luistert naar de stem van onze Moeder.  

Het is voor ons nodig om iemand te hebben die de stem van onze Moeder hoort en leeft in harmonie 
met heel de natuur. Tijdens de geschiedenis van de mensheid is dit vaak vergeten. Jullie zijn degenen 
die de stem horen en leven met die balans.  

Het is triest dat mensen uranium hebben opgegraven uit jullie heilige plaatsen en de atoombommen 
hebben gemaakt die op Japan vielen. Met hun explosies werd de Aarde verscheurd en het leven 
werd 1.000 keer 'zwaarder' dan ooit tevoren.  

Als reactie op deze trieste omstandigheden schonken Konohanasakuyahime (Godin van de Berg Fuji) 
en Ameratsu-Oomikami (Godin van de Zon) tijdens een meditatie, op miraculeuze wijze, het werk dat 
wij hier presenteren als weldaad voor alle mensen op onze planeet.  

Als onderdeel van de hereniging van de mensheid brengen wij dit grote geschenk van de Geest van 
Japan aan onze broeders en zusters. Wij hebben de intentie dat het zal helpen in deze tijd van grote 
overgang op onze planeet.  

Dit geschenk is ontwikkeld om ons te helpen bij het loslaten van onze wonden uit het verleden en bij 
het helen van onze energievelden die zo ernstig beschadigd zijn door de explosies van atoom en 
waterstof bommen en andere nucleaire testen en rampen op onze planeet. Zelfs na de 
experimentele bombardementen van Hiroshima en Nagasaki, tijdens de tweede wereldoorlog, zijn er 
bij benadering 2000 waterstof en atoombom testen uitgevoerd door verschillende regeringen op 
deze planeet.  

Deze testen hebben het energieveld van Moeder Aarde ernstig geschaad, evenals het energieveld 
van alle wezens op deze planeet: de tweebenige, de vierbenige, de insecten en gevleugelde vogels, 
de planten, de rotsen 
en alle wezens op onze 
planeet.  

Dat wat onze Moeder 
Aarde overkomt, heeft 
ook effect op onze 
individuele lichamen. 
Het menselijke 
energieveld en het 
energieveld van 
Moeder Aarde zijn 
onderling verbonden 
met elkaar als 
onderdeel en reflectie 
van de grotere inter 
dimensionaliteit van 
de kosmos.  
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De relatie is 'Holonisch'  
 

Holonisch betekent dat ieder deel of eenheid van het geheel een specifieke kwaliteit heeft, maar dat 
zij harmonie behouden als geheel. Bijvoorbeeld, een atoom heeft een identiek systeem als het 
zonnestelsel. Ieder deel is een reflectie van het geheel. Wat er met het geheel gebeurd beïnvloedt 
het deel en wat er met het deel gebeurd beïnvloedt het geheel. Ons lichaam is een driedimensionaal 
'vast lichaam', een holonische uitdrukking van de energie waarvan het vervaardigd is.  

Het exploderen van de atoom 
en waterstofbommen heeft 
gigantische, meedogenloze en 
wrede schade toegebracht aan 
het energetisch veld van 
Moeder Aarde. De explosie 
verstoorde de 
elektromagnetische 

frequenties. Hierdoor hebben wij een groot verlies geleden dat zich 
uitstrekt tot aan de zeeën, bergen, rivieren, velden, de Noordpool, de 

Zuidpool, steden, dorpen, eilanden en alle wezens op aarde.  

Toen de atoom en waterstofbommen de samenstelling van het elektromagnetische veld van Moeder 
Aarde verscheurden, verscheurden zij ook de elektromagnetische velden van Haar mensen, omdat 
het menselijke energieveld en het energieveld van de planeet holonisch van natuur zijn.  

De holonische energievelden van onze lichamen zijn ernstig verstoord door de invloed van, de door 
de mens gemanipuleerde, elektromagnetische velden die worden veroorzaakt door microgolven, de 
aanwezigheid van radioactief afval, in combinatie met testen van de atoom en waterstofbommen. 

Ons vermogen om bewust te leven op deze planeet, zoals de intentie was van de oorspronkelijke 
creatie, is hierdoor beschadigd. Dit heeft geresulteerd in ons onvermogen om te 'zien' wat echt is. 
Wij kunnen ons niet meer verbinden met onze essentiële, spirituele kant zoals wij ooit wel konden. 
Onze kanalen, onze open deuren naar de wijsheid die we nodig hebben en waar we oorspronkelijk 
wel toegang tot hadden zijn niet meer aanwezig voor ons.  

Is het dan vreemd dat wij het antwoord op de grote vraag van het leven niet meer weten: 'Wie ben ik 
op deze aarde?' Met onze verstoorde visie en veranderde perceptie van de wereld, is onze visie vaag 
en gedeeltelijk verdraaid. Vandaag kunnen wij niet meer de oorspronkelijke vermogens 
demonstreren die wij ontvangen hebben als menselijke wezens. Onze lichamen zijn vervormd en 
onze gezondheid is verstoord. Onze geesten zijn zwak geworden door te weinig gecentreerd te zijn. 
Hierdoor ervaren wij waanvoorstellingen.  

Dit is niet overdreven. De ogen van mijn geest zien dat dit werkelijk gebeurd. Nu is de tijd om dit 
trauma te verwijderen en onze originele, bezielende holon terug te krijgen. Terwijl we dit doen 
repareren we het elektromagnetische veld van Moeder Aarde en helpen we haar terug te keren naar 
haar oorspronkelijke staat van zijn. Wanneer jouw hart deze waarheid voelt, word je uitgenodigd om 
actief mee te doen in het werk dat volgt. Wij zullen allemaal samen genezen.  
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Hoe zijn wij precies aangetast?  
 

Vanaf de periode van het embryonaal bevruchte ei, zijn kinderen die geboren zijn na de explosies van 
de atoom en waterstofbommen beschadigd. Met andere woorden: wij hebben geen toegang gehad 
tot een gezond functioneren in onze levens. Wij weten niet echt wat er zich afspeelt in onze 
lichamen. Daarom hebben mensen zich afgevraagd wie ze werkelijk zijn. Nu gaat dit veranderen! Nu 
gaan we ons 'her-inneren' dat wij op zielsniveau al perfect zijn zoals we zijn.  

 

De Aard van het Trauma  
 

Onze gevoelens van geluk duren nooit zo lang. Sinds de atoom en waterstofbommen en de andere 
invloeden die we genoemd hebben, zijn gaten ontstaan in onze energievelden waardoor wij onze 
energie laten 'lekken', in plaats van op te bouwen. We maken ons steeds zorgen en voelen wij dat 
ons bewustzijn vermindert. Het vermogen om ons te concentreren en te focussen is verstoord.  

Vanwege dit slechte functioneren, voelen we ons zwak en hebben we moeite om ons eigen karakter 
te begrijpen. Wij voelen een verlies van heelheid en hebben de neiging om onszelf tegen te spreken. 
We voelen ons leeg vanwege het 'lekken' van onze energieën. Wij worden gemakkelijk beïnvloed 
door wat anderen zeggen. Wij oordelen over en bekritiseren aspecten van anderen en vinden het 
moeilijk om dit gedrag te stoppen. We hebben de neiging om ons geïsoleerd te voelen en om ons 
zonder reden af te zonderen. Zijn deze symptomen veroorzaakt door de schade die is aangericht aan 
het menselijke energieveld?  

Er is een wonderlijke verandering gaande op onze planeet die ons in staat stelt om bevrijd te worden 
van de schade aan ons systeem. Als onderdeel van deze verandering word je uitgenodigd om deel te 
nemen aan het bevrijdingswerk dat volgt. Dit werk is ontworpen om de schade te repareren. Al zijn 
we opgegroeid in een wereld vol verwarring en wanhoop, toch zijn we nu in staat om snel te 
evolueren en helen. Bovendien zal het ervaren van de genezing van ons eigen energieveld het herstel 
van het energieveld van Moeder Aarde vervolmaken. Aangezien Moeder Aarde en wij holonisch zijn, 
kan dat wat verandering teweeg brengt in een individu ook een verandering teweeg brengen in alle 
andere mensen en Moeder Gaia zelf.  
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Introductie in het Bevrijdingswerk  
 

Wij hebben ontdekt dat het herstel van een gezond menselijk energieveld ook jouw oorspronkelijk 
bedoelde Zelf herstelt, als een wonderlijk stabiel en rijk menselijk wezen. Ik kan je vertellen 'dat het 
een wonderbaarlijk effect heeft!!'  

Naast de bewustwording van de schade die ons is toegebracht, kunnen wij er ook gelukkig mee zijn 
dat wij toegang hebben tot dit bevrijdingswerk.  

Mijn hart gaat uit naar de geweldige geesten van alle 
mensen die zo lang hebben gewerkt voor een harmonieuze 
toekomst. Dank aan jullie allemaal! Dankzij jullie 
inspanningen zijn de prachtige karakteristieken, talenten 
en verschillende vermogens van vele mensen terug 
veroverd. Individuele mensen over de hele wereld maken 
het verschil.  

Dit helende werk is gratis. Dit is werkelijk een geschenk van 
de Goden. Er zijn geen nadelige effecten aan dit werk 
bekend. Je kunt wel emoties ervaren terwijl je dit werk 
doet. Als dit gebeurt dan adviseren wij om gewoon te 
observeren en te voelen wat er tevoorschijn komt. Je hoeft 
niets te doen. Laat de emoties door je heen gaan en 

overwin ze. De beste manier om een emotie los te laten is juist om het goed te voelen!! Het is pas als 
je een emotie goed gevoeld hebt dat je vrij kunt zijn van alles wat er aan verbonden is. Dit is allemaal 
heel natuurlijk en belangrijk.  

Blijf dit werk herhalen met perioden van rust tussen de sessies. Zie, voel en wees bewust van wat er 
gaande is in jouw lichaam, geest, chakra's, lichtlichaam en de velden om je heen. Neem kennis van 
wat er overwonnen is!  

Het bewust wakker worden van ons bewustzijn geeft ons kracht! Alles verandert afhankelijk van ons 
bewustzijn. Dus, bij de voorbereidingen voor jouw ervaren van dit Bevrijdingswerk, word je gevraagd 
om zuivering aan te gaan. Doe alsjeblieft alle energiewerk of gebeden die je gewend bent te doen. 
Dit zal erg weldadig zijn bij de 
voorbereidingen op het werk aan 
jouw energiesysteem.  

Wanneer je klaar bent met het 
werk, dan vragen wij je om 
bewust te zijn van hoe jij je voelt. 
Let ook op hoe het voelt en 
veranderingen in de ruimte om 
je heen: de Zon, maan, wind, 
vogels, bomen en dieren. En ben 
je natuurlijk bewust van wat er in 
jezelf is veranderd! 
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Wat zijn de effecten van dit bevrijdingswerk?  
 

Op basis van ervaring van vele mensen kun je, na deelname aan dit Helend werk, een of meer van de 
onderstaande punten ervaren:  

 Jouw bewustzijn is gecentreerd en gemakkelijk te fixeren.  

 Jouw gewrichten voelen ontspannen.  

 Jouw geest voelt stabiel.  

 Je kunt minder nerveus zijn.  

 Je ervaart een vredig gevoel.  

 Jouw innerlijke geest zal versterkt zijn.  

 Het bewustzijn van jouw wereld en jezelf zal verhoogd en toegankelijker zijn.  

 Jouw denken zal helderder zijn.  

 Je zult je opgeladen en minder moe voelen.  

 Het voelt alsof iets dat in jouw hart vastzat weg is.  

 Je bent en voelt je jonger.  

 Jouw stem is sterker.  

 Jouw gezichtsvermogen is helderder.  

 Je bent meer gevoelig voor jouw omgeving.  

 Jouw ogen zien er helderder uit.  

 Je hebt een serene blik (anderen zullen dit zien en jij kunt het in de spiegel waarnemen).  

 Er zal minder tijd zitten tussen denken en actie.  

 Communiceren verloopt soepeler.  

 Jouw aura zal getransformeerd/hersteld worden.  

Soms treedt na dit Helende een 'kristallisatie' van onze persoonlijkheid op. Je kunt een natuurlijke 
periode van groei ervaren, nadat het werk vervolmaakt is. Dit is de periode waarin jij jouw originele 
systeem terugkrijgt, zoals je oorspronkelijk gecreëerd werd. Als je klaar bent met dit werk en je voelt 
je vernieuwd, deel alsjeblieft jouw ervaringen met de mensen om je heen. Jouw woorden zijn 
krachtig. Praten over wat je ervaren hebt, versterkt jouw nieuwe realiteit.  

Je hebt geen speciale vermogens nodig om dit werk te doen. Zoals je zult zien beginnen we met een 
Aanroep en het uitdrukken van Dankbaarheid. Dit zijn echt belangrijke punten voor dit werk. Door 
een dankbare houding komen wij op één lijn met ons oorspronkelijke, authentieke Zelf. Terwijl wij 
ons helende werk doen, vragen wij om hulp en ondersteuning van onze voorouders en ons hoger 
zelf.  
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Aanroep voor het 'Bevrijden' van het Menselijke Energieveld van 

Nucleaire en Stralingsschade 
 

Onze oorspronkelijke, gezonde geest heeft een bolvormig lichaam. Het centrum van de bol is krachtig 
en vredig. Terwijl je werkt aan het herstel van de gezondheid van jouw bio energetisch veld, werk je 
ook aan de restauratie van het Levensenergieveld van Moeder Aarde Zelf!  

Wanneer je de aanroep en het gebed doet, let dan op het volgende:  

1. Richt jouw aandacht op alles en alle wezens die bestaan en stuur jouw licht van erkenning 
naar hen allemaal.  

2. Prijs hen voor hun moeite en hun bestaan en vertel ze hoe veel je genoten hebt van het 
ontvangen van hun geschenken.  

3. Gebruik je verbeelding om de woorden te vinden en te creëren, die je uitdrukt naar deze 
prachtige wezens.  

4. Beëindig jouw communicatie door je waardering te sturen en hen geluk toe te wensen.  

Door zo te bidden wordt elk bestaan levendiger en gezonder; het jouwe ook!! De energie die zo 
stroomt, communiceert met alle lagen en dimensies van het bestaan en vitaliseert jezelf en de 
eenheid van de Aarde.  

In deze aandacht en dit bewustzijn integreer je dan alles op aarde met de maan en de zon, op die 
manier ben je zelf ook geïntegreerd. Hierdoor bevindt jij je in het centrum van de heelheid, dit is de 
basispositie van het menselijke wezen.  
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Een goede ervaring toegewenst! 
 

Ik toon mijn diepste waardering aan alle wezens om ons heen, en mijn tevredenheid;  
ik bid voor het geluk van allen. 

Ik waardeer de Aarde. 

Ik waardeer de Zon. 

Ik waardeer de Maan. 

Ik waardeer Water en Vuur. 

Ik waardeer Lucht en Grond. 

Ik waardeer Wind en Hemel. 

Ik waardeer mijn Lichaam, Hart, Geest, Ziel, Wil, Bewustzijn en Liefde. 

Ik waardeer de onvoorwaardelijke Liefde die alles ondersteunt. 

Ik waardeer de Ziel in het centrum van de Aarde en in ieder van ons als één geest. 

Ik geef mijn respect en dankbaarheid aan jullie allemaal!! 

Ik waardeer de Grond, de Stenen en de Grote Rotsen. 

Ik waardeer jouw gracieuze bewegingen en al jouw zegeningen. 

Ik waardeer alle Planten en Bomen in de wereld. 

Ik waardeer Micro-organismen, Insecten, Mos, Bacteriën, de Reptielen en de Amfibieën. 

Ik waardeer Watervallen, Rivieren, Vijvers, Moerassen en de Zee. 

Ik waardeer de Planten in het water, Vissen, Dieren en andere levende wezens. 

Ik waardeer alle Dieren op de grond en de Vogels in de lucht. 

Ik waardeer de Wolken, Draken en elk Klimaat. 

Ik waardeer alle frequenties die ons altijd ondersteunen. 

Ik waardeer ieder afzonderlijk Atoom van de Aarde! 

Ik geef oprecht dank voor de prachtige zegeningen die ons constant gegeven worden. 

Dank u wel, dank u wel, dank u wel! 

Ik wens meer Geluk en Blijheid voor jullie allen. 

Ik waardeer alle Spirits, Engelen en Boeddhistische heiligen. 

Ik waardeer alle Mensen, Broeders en Zusters. 

Ik geef mijn respect, dankbaarheid en liefde aan jullie zoals wij NU samen op Aarde zijn! 

Ik waardeer alle Opperwezens. Dank u wel. Ik wens jullie meer geluk en blijheid. 

Ik waardeer de bron van de Schepper die altijd alles van binnen ziet en alles ondersteunt. 

Ik waardeer uw grote Wil, onvoorwaardelijke Liefde en de kracht van zuivere creatie. 

Dank u wel. 

Ik waardeer ieder Leven. 

Dank u wel. 
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Ik waardeer Alle Voorouders. 

Dank u wel. 

Ik waardeer de Wet van de Tijd. 

Dank u wel. 

Ik waardeer Christus en Maria. 

Dank u wel. 

Ik waardeer Bodhisattva. 

Dank u wel. 

Moge jullie allemaal geluk voelen vanuit het diepste van jullie harten! 

Dank u wel. 

Ik waardeer alle Godinnen en Goden 

(Gebruik de namen van Godinnen en Goden die je wilt bedanken) 

 

Alle energie zal meewerken met jouw intenties, omdat deze causale wezens in essentie met de Bron 
verbonden zijn. Vertrouw vol overtuiging op de werken van God met jouw voornemens! Wat jouw 
tegenwoordige niveau ook is, het is alles wat nodig is. Ons bewustzijn resoneert en werkt met het Al. 
Laat ons aan ons Hoger Zelf en de Schepper vragen om hun ondersteuning om onze harten sterk te 
maken. Laten wij dat doen!  

Bevrijdingswerk  
 

Vanuit de kernen van mijn cellen, nucleïnezuren, celmembranen, mitochondriën, Golgi complex, 
endoplasmatisch reticulum, meningen in mijn breincellen en van alle neutronen, protonen, 
elektronen, elementaire deeltjes en microscopische entiteiten van alle bestanddelen, etherische, 
astrale en mentale lagen en hun achtergrond van alle substantiële causale werelden, verwijder ik alle 
schade, disharmonie, shock, trauma, magnetische afwijkingen, niet-draaiende magnetische velden, 
causale frequenties van het brein, de geest, fysieke vervorming en causale frequenties van alle 
huidige ziektes, veroorzaakt door: 

 Microgolven, radioactiviteit en radioactieve materialen  
 Geëxplodeerde atoom en waterstofbommen en nucleair afval op Aarde  

Ik heb ze verwijderd! Ik heb ze verwijderd! Ik heb ze verwijderd!  

Dank u wel! Dank u wel! Dank u wel!  

Ik geef de opdracht om al deze verstoringen te transformeren tot Licht! 

Transmuteer! Transmuteer! Transmuteer! 

Het is klaar! Het is klaar! Het is klaar!! 

Het gaat allemaal naar het Licht! 

Dank u, dank u, dank u. 

(Het is beter om dit hardop uit te spreken)  
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Vanuit alle neutronen, protonen, elektronen, elementaire deeltjes en microscopische entiteiten van 
alle lichtlichamen en chakra's, etherische, astrale en mentale lagen en hun achtergrond van alle 
substantiële causale werelden, verwijder ik alle schade, disharmonie, shock, trauma, magnetische 
afwijkingen, niet-draaiende magnetische velden, causale frequenties van het brein, de geest, fysieke 
vervorming en causale frequenties van alle huidige ziektes, veroorzaakt door: 

 Microgolven, radioactiviteit en radioactieve materialen  
 Geëxplodeerde atoom en waterstofbommen en nucleair afval op Aarde  

Ik heb ze verwijderd! Ik heb ze verwijderd! Ik heb ze verwijderd!  

Dank u wel! Dank u wel! Dank u wel!  

Ik geef de opdracht om al deze verstoringen te transformeren tot Licht! 

Transmuteer! Transmuteer! Transmuteer! 

Het is klaar! Het is klaar! Het is klaar!! 

Het gaat allemaal naar het Licht! 

Dank u, dank u, dank u. 

(Het is beter om dit hardop uit te spreken)  

 

Vanuit de kernen van mijn cellen, nucleïnezuren, mitochondriën, Golgi complex, endoplasmatisch 
reticulum, meningen, cerebrospinale vocht, arachnoïden, nervi, sympathicus, parasympathicus, 
neuron, nervi spinales, nervi craniales, pelvicus, sacrum, coccyx, heupgewricht, knieën, alle 
gewrichten, scapula, schouders, ellebogen, polsen, vingers en vanuit alle neutronen, protonen, 
elektronen, elementaire deeltjes en microscopische entiteiten van etherische, astrale en mentale 
lagen en hun achtergrond van alle substantiële causale werelden, verwijder ik alle schade, 
disharmonie, shock, trauma, magnetische afwijkingen, niet-draaiende magnetische velden, causale 
frequenties van het brein, de geest, fysieke vervorming en causale frequenties van alle huidige 
ziektes, veroorzaakt door: 

 Microgolven, radioactiviteit en radioactieve materialen  
 Geëxplodeerde atoom en waterstofbommen en nucleair afval op Aarde  

Ik heb ze verwijderd! Ik heb ze verwijderd! Ik heb ze verwijderd!  

Dank u wel! Dank u wel! Dank u wel!  

Ik geef de opdracht, om al deze verstoringen te transformeren tot Licht!  

Transmuteer! Transmuteer! Transmuteer! 

Het is klaar! Het is klaar! Het is klaar!! 

Het gaat allemaal naar het Licht! 

Dank u, dank u, dank u. 

 (Het is beter om dit hardop uit te spreken)  
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Vanuit de kernen van mijn cellen, nucleïnezuren, celmembranen, mitochondriën, Golgi complex, 
endoplasmatisch reticulum, meningen en van mijn ogen, oren, de halfronde kanalen, tong, keel, keel 
membraan, trachea, longen, alveolus, hart, diafragma, lever, milt, alvleesklier, nieren, bijnieren, 
blaas, urethra, urogenitale organen, testikels, oesofagus, galblaas, galbuis, duodenum, blinde darm, 
peritoneum, dunne darm, dikke darm, sigmoid colon, rectum en anus.  

Vanuit alle neutronen, protonen, elektronen, elementaire deeltjes en microscopische entiteiten van 
alle lichtlichamen en chakra's en etherische, astrale, en mentale lagen en hun achtergrond van alle 
substantiële causale werelden, verwijder ik alle schade, disharmonie, shock, trauma, magnetische 
afwijkingen, niet-draaiende magnetische velden, causale frequenties van het brein, de geest, fysieke 
vervorming en causale frequenties van alle huidige ziektes, veroorzaakt door: 

 Microgolven, radioactiviteit en radioactieve materialen  
 Geëxplodeerde atoom en waterstofbommen en nucleaire afval op Aarde  

Ik heb ze verwijderd! Ik heb ze verwijderd! Ik heb ze verwijderd!  

Dank u wel! Dank u wel! Dank u wel!  

Ik geef de opdracht, om al deze verstoringen te transformeren tot Licht!  

Transmuteer! Transmuteer! Transmuteer! 

Het is klaar! Het is klaar! Het is klaar!! 

Het gaat allemaal naar het Licht! 

Dank u, dank u, dank u. 

Groet aan alle wezens, het Leven en de Schepper! 

Ik zegen mijn eigen Ziel! 

 

Dit is het einde van het bevrijdingswerk. Je hebt net van binnenuit de veerkracht van jouw 
energieveld verhoogd en verrijkt! Haal diep adem en vul jouw lichaam met zoete, frisse lucht. Vul 
jouw gehele lijf, chakra's en lichtlichaam met jouw zegening en energie van dankbaarheid! Voed 
ieder deel van jouw systeem en voel de eenheid binnen jouw geest en het universum! Ga door alles 
heen en wees ervan verzekerd dat je Een bent met het Al.  

 

Speciale dank wordt gegeven aan Koujigen Kenkyuukai.  

 

Wees gezegend!! Wees gelukkig met jouw Levenswerk, met mijn 

dankbaarheid en liefde. 
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Tatsuhiko Kimori  
(Overvloed aan Bomen/Draak onafhankelijke geest) 

 

Healer en Ziener - directeur van 'Total Human Tuning' 

Geboren: 7 februari 1958 te Kanagawa, Japan  

KIN 16 Gele Galactische Zaad,  

http://suntune.exblog.jp  

 

3e jaar: 
 

6e jaar: 

9e jaar: 

Gaat in een kindertehuis van de kerk 
wonen. 

Besluit dat de Zon zijn ware ouder is. 

Besluit om in de toekomst de 
wijsheid te vinden om het menselijk 
bewustzijn te helpen groeien.  

Begin van een leven met zijn familie 
in overvloedige rijkdom. 

 Tatsu ontdekt hoe het leven kan zijn zonder de ongelijkheid die hij vanaf zijn derde 
levensjaar ervaren had en leert de wereld van 'normale' mensen kennen. Hij ontdekt dat 
noch armoede noch rijkdom voldoende zijn voor een gelukkig leven.  

16e jaar: Werkt als kok in een restaurant en gaat 's avonds naar school.  

18e jaar: Begint met yoga en meditatie om verlichting te zoeken.  

22e jaar: Beleeft 'Wedergeboorte' in een Shiva tempel in de Himalaya in India. Begint healing te 
studeren in Japan.  

35e jaar: Eerste ontmoeting met Spirit werkers die met hun innerlijke inspiratie werken. Wordt zich 
bewust van zijn 'spirituele familie' overal in de wereld.  
Begint de 13 Maan kalender van Jose Arguelles te gebruiken.  
Begint workshops te geven in Japan om oud karma op te ruimen.  

48e jaar: Op 31 oktober 2006, bovenop Heilige Rots te Kyushu in Japan, krijgt Tatsuhiko een visioen 
van de al bestaande Grote Harmonie en die de toekomst van de Aarde zal zijn. 

49e jaar: Beklimming van de Berg Fuji, hij bidt dat Japan als land bevrijd mag worden van alle 
controle door andere landen, godsdiensten en angst. Hij bidt voor harmonie in de wereld 
en voor verbinding van alle mensen met de wijsheid van onze Voorouders en Goden. Zijn 
gebeden worden geaccepteerd door de Godin van de Berg Fuji, met wie hij nog altijd 
samenwerkt.  

50e jaar: In januari van 2008 ontvangt hij 'Helend Werk voor Nucleaire Schade' van de godin van de 
Berg Fuji en de Godin van de Zon. Tatsu krijgt instructies van de Godin van de Berg Fuji om 
dit als geschenk aan te bieden aan de Hopi ter ere van de energie die zij bezitten voor het 
helen van onze planeet en de mensen.  
Op 3 februari begint hij met het aanbieden van de 3-daagse workshops voor het helen van 
de Aarde en alle mensen in Japan. Meer dan 3.000 mensen hebben met succes 
meegedaan. In augustus van 2008 wordt een grote workshop met internationale 
deelnemers gehouden bij Flower of Life Research (FLO). Het was een groot succes met 
veel heling en weldaad voor de deelnemers en Moeder Aarde.  

http://suntune.exblog.jp/
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51e jaar:  In april 2009 doet Tatsuhiko mee aan de 'Return to the Ancestors' bijeenkomst in Sedona, 

Arizona, om het geschenk van het helende werk aan de Hopi en Navajo mensen te geven.  
 
Hij gaat alleen naar Oraibi, in het Hopi reservaat, maar maakt geen contact met de 
Stamoudsten. In mei van 2009 heeft zijn Zielenfamilie, in de vorm van Adriaan en Akke de 
Goede, aangeboden om hem te helpen met de Engelse vertaling van het werk en om hem 
te helpen met de presentatie aan de Hopi. Adriaan en Akke vragen Les Carney (Leyland) 
om te helpen met de vertaling en Paola Gil om de Spaanse vertaling te verzorgen.  

53e jaar: Aanwezig als healer en spreker op het Internationale Lothlorien Vredesfestival in Foulain, 
Frankrijk 

54e jaar:  In maart 2012 tournee in Nederland, in september tournee Europa 
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Dankwoord 
 

Ik bied dank aan mijn Zielenfamilie die gewerkt hebben om dit materiaal beschikbaar te maken voor 
de Hopi en anderen. Voor de vriendschap en toewijding van Adriaan en Akke de Goede, die ik in mei 
2009 heb ontmoet bij de Return of the Ancestors bijeenkomst, ben ik eeuwig dankbaar. Het was door 
hun inspanningen dat er een team in elkaar gezet werd om dit boek mogelijk te maken.  

Dank aan Les Carney voor zijn Engelse vertaalwerk en de coördinatie van de laatste fasen van het 
project om het geschenk aan de Hopi te presenteren. Als Paola niet toegewijd was geweest was er 
geen Spaanse vertaling. Dank je Paola!  

Financiële ondersteuning voor het maken van dit boek en mijn reis naar de Hopi, om hen het boek 
aan te bieden tijdens de ceremonie, komt van mijn Japanse vrienden: Kiyoshi Inoue en Junko Ito en 
ook Hiroyuki Aoki en Shoko Yoshida, Grand Masters of SINTAIDO & TENSIN Shodo-Juku. Ook van 
Adriaan en Akke de Goede uit Frankrijk en Bruno Frerard uit Venezuela.  

Dank jullie allemaal voor jullie vrijgevige geesten en open harten. Dank je ook Bruno dat je vanuit 
Venezuela gevlogen bent om deel te nemen aan de presentatieceremonie bij de Hopi.  

Aan mijn vriend Ronald Holt, directeur van Flower of Life Research en de kerngroep van 'FLO', geef ik 
mijn speciale dank.  

 


