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Lang geleden schreven de Maya indi-
anen hun voorspellingen op stenen, 
die nu bekend staan als de Maya 

kalender. Eén van deze voorspellingen 
zegt: “Voorouders en wijze mensen zul-
len terugkomen in de tijd van 12 Baktun 
en 13 Ahau. Volgens Grootvader Don Ale-
jandro Cirilo Oxlaj, President van de Maya 
Council of Elders of Guatemala, was deze 
tijd aangebroken en initieerde hij samen 
met Adam Yellowbird van het Instituut 
van Culturele Bewustzijn in Amerika, de 
bijeenkomst: The Return of the Ancestors 
Gathering. Hieronder volgt een verslag.

De aanleiding
De Maya Kalender eindigt in 2012, maar 
dat is volgens Adam Yellowbird niet het 
einde der tijden, maar juist het begin van 
een nieuwe tijd van vrede. Hij kreeg in 
een visioen de bijeenkomst te zien, even-
als Don Alejandro. Beiden wisten toen dat 
het tijd was voor het organiseren van deze 

grote bijeenkomst, zoals Adam Yellowbird 
zelf zegt: 
“It is time for the return of the Divine Fe-
minine and the Divine Masculine”. 
Volgens hem wacht de mensheid al heel 
lang op de dag dat we vrede en harmonie 
zullen hebben in de wereld. We staan op 
een omkeerpunt, maar het is wel nodig om 
actie te ondernemen om vrede te kunnen 
bereiken. Voor de bijeenkomst werden 
verschillende oudere wijze mannen en 
vrouwen (Elders) uit de hele wereld uit-
genodigd om te komen, om hun wijsheid 
te delen, ceremonies te houden en ons te 
helpen onszelf weer te verbinden met de 
natuur. Dit allemaal met de intentie om 
inspiratie de wereld in te brengen voor 
beslissingen, die hoop zullen geven aan de 
kinderen van onze wereld. 
Een andere belangrijke voorspelling lag 
ook ter grondslag van deze bijeenkomst:
“When the eagle once again flies with the 
Condor, a lasting peace will reign in the 

Americas and will spread throughout the 
World to unite humanity.”
De Condor werd vertegenwoordigd door 
de Maya indianen en andere Zuid Ameri-
kaanse indianen, die aanwezig waren en de 
Eagle door verschillende vertegenwoordi-
gingen van Noord Amerikaanse stammen: 
Hopi, Lakota, Apache, Cheyenne, Navaho 
en enkele anderen. Er waren al eerder een 
aantal bijeenkomsten geweest, maar meer 
in besloten kring. Dit keer mocht iedereen 
zich aanmelden om te komen. Dat werd 
ook gedaan en uiteindelijk waren er meer 
dan 300 mensen uit de hele wereld daar 
verzameld. De meesten wisten niet eens 
precies waarom ze gingen, maar voelden 
energetisch de uitnodiging en reageerden 
daar direct op. Zo verging het ook mijzelf 
en een aantal vrienden: we twijfelden geen 
moment, boekten onze vluchten en ver-
trokken om de laatste vijf dagen van de bij-
eenkomst bij te wonen. Was het de moeite 
waard? Oordeel zelf.

Grand Canyon Zonsopgang
Onze eerste dag was op 24 april en begon 
direct goed: een zonsopgangritueel in de 
Grand Canyon. Wat een geweldige start, 
we waren er nog nooit geweest en nu ston-
den we daar omringd door gelijkgestemde 
zielen kijkend naar hoe de zon opkwam 
met op de achtergrond het geluid van 
trommels. Ik voelde een diepe verbinding 
met Moeder Aarde en de tranen liepen 
over mijn gezicht. Ik kon me niet voorstel-
len, hoe iemand nu niet de schoonheid van 
onze aarde zou kunnen erkennen. 
Iemand tikte me op de schouder en ik 
keerde me om naar mijn buurman. Ik zag 
het verweerde gezicht van een oude Maya 
indiaan, die met zijn ogen naar mij lachte 
en hij hield zijn armen naar me uit. We 
omhelsden elkaar en ik wist dat hij mijn 
moment van verbinding met de aarde had 
gevoeld. Woorden waren niet nodig, alleen 
een intuïtief weten. 
Ik reisde samen met een groep mensen in 

een bus van hotel naar hotel. Ik had deze 
mensen nog nooit eerder ontmoet, maar 
ze voelden vertrouwd. Ze kwamen overal 
vandaan: Colombia, Quebec, Frankrijk, 
Duitsland, Italië, België, Mexico, Honga-
rije, Engeland en uiteraard ook uit de Ver-
enigde Staten. Het was een zeer gemengd 
internationaal gezelschap en alles werd in 
drie talen verteld: Engels, Spaans en Frans. 
Iedereen was zeer open, verwelkomend en 
je voelde de onvoorwaardelijke acceptatie 
die er was. We kwamen tenslotte allemaal 
voor hetzelfde doel: harmonie en vrede. 
Op deze eerste dag werd het duidelijk dat 
de organisatie van de bijeenkomst zeer 
flexibel was: er waren vele plotselinge wij-
zigingen in het programma en soms was er 
helemaal geen programma, wat door een 
aantal mensen als frustrerend werd erva-
ren. Uiteindelijk kwamen we daar waar we 
moesten zijn en was het de uitdaging om 
met de stroom mee te gaan. Iets wat voor 
mij persoonlijk bij de nieuwe tijd hoort.

The Return of the  ancestors gathering
Een bijeenkomst van hart en ziel Auteur: Manon Tromp

In april dit jaar vond er een 

belangrijke bijeenkomst 

plaats in Noord Arizona in 

de Verenigde Staten. Deze 

bijeenkomst mag historisch 

genoemd worden, ook al 

waren veel mensen hier 

niet van op de hoogte. De 

energetische betekenis van de 

ontmoeting is namelijk zeer 

belangrijk als voorbereiding 

op 2012. 
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de vele veranderingen die aan het voltrek-
ken zijn in snel tempo en dat het belang-
rijk is om goed verbonden te blijven met 
je hart. Hij vertelde meer dan een uur lang 
en helaas is dat teveel om allemaal op te 
schrijven. We eindigden met het zingen 
van een lied dat speciaal gemaakt was voor 
deze ontmoeting: “Here is the Love”. De 
opname hiervan kun je bekijken op: http://
www.youtube.com/watch?v=R2VbS6rzejo
&feature=channel). 

Speeches en ceremonies
De laatste twee dagen werden gehouden in 
een een park in de plaats Cottonwood. De 
Elders gaven hun afscheidspeeches, cere-
monies werden gehouden en uiteindelijk 
werd het stokje overgegeven aan de Jon-
geren. Don Alejandro sprak de volgende 
woorden: “Jullie zijn kinderen van de zon! 
Jullie gaan alles overleven, ziektes zullen 
komen, maar die zullen overwonnen wor-
den. Ik was getroffen door de emotionele 
expressie van de Navaho over hun leefom-
standigheden. We kunnen ze echter niet 
helpen. Alleen de schepper kan oplossin-
gen brengen. Wij zijn de boodschappers 
van de vrede en we hebben heel hard ge-
werkt om Moeder Aarde groen te houden. 
We zijn haar kinderen en het zijn de oer-
volken die echt voor haar zorgen.”
Na zijn speech werd er door de andere 
Maya indianen een ceremonie gedaan 
voor de Pacha Mama (Moeder Aarde). Ze 
deden een offergave aan de berggoden van 
San Francisco en Arizona en lieten andere 
vertegenwoordigers van indianen stam-

tieke redenen, ging dit niet door. Er waren 
nog wat onderhandelingen, waarbij ook 
Drunvalo Melchiezedek was betrokken, 
maar het mocht niet baten. Later vertelde 
Drunvalo ons dat het uiteindelijk niet no-
dig was om naar de Hopi te gaan, want het 
voltrekken van de Maya voorspellingen 
was al gebeurd (zie zijn artikel in www.spi-
ritofmaat.com).
We kregen door het uitvallen van het Hopi 
bezoek, de gelegenheid om een middag 
met Drunvalo op te trekken in Sedona. Hij 
ontving onze groep in Boyton Canyon en 
we liepen achter hem aan vol verwachting 
en spanning. 
Voor de meeste mensen in onze groep is 
Drunvalo een grote inspiratie: zijn boeken, 
zoals The ancient secret of the Flower of Life, 
waar ook een workshop aan verbonden is 
en ook het laatste boek : The serpent of 
light, worden over de hele wereld gelezen. 
Deze man heeft een kennis en een weten, 
die voorbij gaat aan iedere bestaande theo-
rie over onze schepping. Ik was, geloof ik, 
de enige in de groep, die hem nog nooit 
had ontmoet en was daarom nog niet zo 
onder de indruk, maar wel stond ik open 
voor een mooie ontmoeting. Ik werd niet 
teleurgesteld, want zijn uitstraling was zui-
ver en hij sprak vanuit zijn hart met een 
zekerheid en respect, die me aansprak. 
Hij begon eerst te vertellen over een aantal 
buitenaardse wezens die hij regelmatig ziet 
en blijkbaar steeds vaker contact zoeken. 
Sedona heeft een aantrekkingskracht voor 
vele ufo verschijningen, die zich daar dan 
ook regelmatig voordoen. Hij vertelde over 

Het vergeten volk
De volgende dag waren we gast bij de Na-
vaho in Tuba City. Tuba City is een verla-
ten plek met zeer droog land, geen groen 
en veel stof. Ik kon begrijpen waarom ze 
zichzelf het Vergeten Volk noemen, want 
het leek alsof ze op het einde van de aarde 
leefden. In hun toespraken kon je de wan-
hoop voelen en het was treurig te horen 
hoe slecht ze door de federale regering 
worden behandeld. Ze moeten voor alles 
vechten, vooral om huizen of scholen te la-
ten bouwen, maar ook om de mijnrechten 
vast te houden van hun grond. Grote orga-
nisaties verdienen veel aan het winnen van 
grondstoffen die in de aarde van het land 
van de Navaho liggen. 
Ik geloof persoonlijk dat de Amerikanen 
nooit iets hebben begrepen van de oor-
spronkelijke stammen. Ze hebben gepro-
beerd ze te vormen naar hun eigen beeld, 
maar dat heeft niet gewerkt, omdat ze hun 
eigen cultuur hebben en eigen gewoontes. 
Het zijn mensen van de natuur, hoeders 
en beschermers van de aarde. Zij zijn de-
genen die ons kunnen leren omgaan met 
de aarde zonder haar te vernietigen. De 
Navaho waardeerden enorm dat we er wa-
ren en dat lieten blijken. Ik hoop dat we 
ze aanmoediging hebben kunnen geven 
en dat we hebben laten zien dat wij ze niet 
vergeten zijn.

Een Drunvalo dag
De volgende dag stond op het programma 
om de Hopi te bezoeken, echter door niet 
geheel duidelijke en waarschijnlijk poli-

men, zoals de Hopi, ook iets in het vuur 
gooien. De ceremonie was vol respect en 
liefde. De laatste woorden waren dan ook: 
“Geluk is in je hart!” 
Daarna stonden alle Elders in een cirkel 
en liepen twee keer rond het vuur. Alle 
aanwezigen hielden de handen vast en 
toen het over was, werd er veel gehuild en 
omhelsd. Ik omhelsde mensen die ik nog 
nooit eerder had ontmoet, maar het was 
geweldig. Ik hoef ze ook niet te kennen, zij 
zijn mij en ik ben hen. 

Balans
Op de laatste dag van de bijeenkomst, 
gaf Grootmoeder Margarita haar speech. 
Zij was één van de Elders en ze woont in 
Mexico. Zij werkt met de vrouwelijke ener-
gie en is een voorvechtster van vrouwen-
rechten. Ze had op de derde dag van de 
bijeenkomst al gedreigd weg te lopen met 
de vrouwen, als de balans tussen het man-
nelijke en het vrouwelijke niet hersteld zou 
worden. Naar haar mening, domineerden 
de mannen de bijeenkomst en ze was daar 
niet gelukkig mee. Nog steeds vond ze dat 
de balans nog niet hersteld was en ik moet 
zeggen dat ik het met haar eens was. Vanaf 
de eerste dag dat ik op de bijeenkomst was, 
voelde ik dat er iets mistte. Dat uitte zich in 
het feit dat er geen ruimte was voor mij en 
vele anderen die gekomen waren om onze 
verhalen te vertellen. Het leek of alleen de 
Elders alle wijsheid in pacht hadden en wij 
alleen maar mochten toekijken. Dat had 
op zich niets met de Elders te maken, maar 
meer met hoe de organisatie ICA dit had 

Jaap van Etten
De in Sedona wonende 
Nederlander Jaap van Etten 
was ook een van de sprekers 
op de Ancestors Gathering. 
Hij zal tevens op het Frontier 
Symposium aanwezig zijn.
Jaap studeerde en promo-
veerde als bioloog aan de 
Universiteit van Amsterdam. 
Zijn focus was ecologie en 
systematiek. Zijn passie was, 
behalve het wetenschappe-
lijk onderzoek, ook lesgeven 
en andere vormen van het 
verspreiden en delen van 

informatie. In 1990 overleed zijn eerste vrouw aan kanker. In de peri-
ode van haar ziekte begon hij te begrijpen dat, hoewel de objectieve 
wetenschap ons heeft geholpen om veel dingen te begrijpen, het 
niet in staat is om alle antwoorden te geven. Hem werd duidelijk dat 
subjectieve elementen op zijn minst een even grote rol spelen. De 
kwantum fysica bevestigt de waarheid hiervan in toenemende mate. 
De subjectieve benadering van het leven opent voor hem de deur 
naar zijn spirituele weg. Spoedig ging zijn aandacht meer naar de 
studie van subtiele energieën dan naar de studie van de vorm en zijn 
meetbare elektromagnetische energieën. Hij richtte zich vooral op de 
studie van de subtiele energieën van de mens, van de aarde en van 
hun interactie. Hij noemde deze studie “metafysische ecologie”. Hem 
werd duidelijk dat de energieën van de aarde een sterke invloed heb-
ben op ons welzijn. Hij is het dan ook volledig eens met de fysicus 
David Bohm die zegt dat we het universum alleen kunnen begrijpen 
als we behalve de studie van de zichtbare wereld ook die van de 

onzichtbare wereld, de wereld van de subtiele energieën bestuderen. 
In 1994 ontmoette hij zijn eerste kristallen schedel en dit was voor 
hem een onverwachte emotionele ervaring. Als gevolg daarvan wer-
den kristallen schedels toegevoegd aan zijn studies. Omdat kristallen 
schedels een effect hebben op zowel op de subtiele energieën van 
de mens als van de aarde vormen zij een belangrijk aspect bij het 
begrijpen van deze energieën.  
Een van de grootste schedels in de verzameling van Jaap is een sche-
del van kwarts met de naam “Sam”. Deze schedel is op een unieke 
manier gebeeldhouwd en heeft een geheel eigen stijl. De schedel 
heeft de grootte van een mensenschedel. Jaap heeft uitgebreid met 
“Sam” gewerkt als zijn “leraar” in zijn aarde energie studies. “Sam” zal 
ook op het Frontier Symposium aanwezig zijn. 
Jaap gelooft dat de nieuwe schedels die tegenwoordig worden 
gemaakt een eigen functie hebben: “Naar mijn mening heeft iedere 
nieuwe schedel twee belangrijke aspecten. In de eerste plaats is het een 

kristal, wat betekent dat het alle kwaliteiten heeft van het kristal waarvan 
het is gemaakt. In de tweede plaats heeft het de vorm van een schedel 
wat een bepaalde energie induceert. Deze energie verbindt de kristallen 
schedel met het “collectieve veld van de kristallen schedels”. Zodra wij ver-
binding maken met een schedel hebben we een sleutel die toegang geeft 
tot dat collectieve veld van kristallen schedels. Zodra we toegang hebben, 
hebben we ook toegang tot alle informatie die in dat veld aanwezig is.”
Jaap woont nu tien jaar in de Verenigde Staten waarvan acht in de 
buurt van Sedona, een plaats in Arizona, bekend om zijn bijzondere 
energieën en de vele eigentijdse bijeenkomsten. Samen met zijn 
vrouw Jeanne Michaels heeft hij een centrum, Lemurantis, opgericht. 
Zij geven over de hele wereld lezingen en workshops over onderwer-
pen als aarde energieën, kristallen schedels, Atlantis en de menselijke 
spirituele evolutie. Jaap is de auteur van Crystal Skulls, Interacting with 
a Phenomenon en werkt aan zijn tweede boek Earth energies and 
Human Evolution. Zijn website is www.lemurantis.com. 

georganiseerd. Vrouwelijke energie gaat 
over open zijn naar iedereen en alles, om 
het leven te vieren en het is de ontvangen-
de kracht. Deze bijeenkomst zou voor mij 
over balans moeten gaan en over samen 
delen, maar dat gebeurde helaas niet. Voor 
mij reflecteert dit wat er ook in de rest van 
de wereld gaande is en wat we graag willen 
veranderen.

Nieuwe Bijeenkomst
Ik heb geen spijt dat ik naar deze bijeen-
komst ben geweest, want het liet me erva-
ren hoe mensen met verschillende achter-
gronden kunnen samenkomen in liefde. 
Daarom noem ik het de bijeenkomst van 
hart en ziel en ik zou willen dat onze we-
reldleiders daar aanwezig zouden zijn ge-
weest om hiervan te leren. Ik deelde veel 
met mijn groep, mijn nieuwe zielsfamilie, 
en ik ben zeer dankbaar daarvoor. Ik heb 
nu veel meer liefde om rond te laten gaan.
Het heeft me geïnspireerd en laten zien 
hoe belangrijk dit soort bijeenkomsten zijn 
voor de wereld. We gaan nu zelf ook een 
bijeenkomst organiseren in 2010: Earth 
Awareness Celebration. Je bent bij deze 
uitgenodigd om te komen!  �

Voor meer informatie over Earth Awareness Celebration 
en om mijn blog te lezen over de bijeenkomst: 
www.apurposeforlifefoundation.com 
Manon Tromp is schrijfster, trainer en zangeres. Ze is 
schrijfster van het boek: De Magie van Avalon. Ze werkt 
met Keltische tradities en geeft les in Natuurmagie. 
www.manontromp.com


