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Vandaag wil ik jullie iets meedelen, dat belangrijk zou kunnen zijn voor de 

toekomst van veel mensen in Nederland. 
De Grote Geest gaf mij en nog iemand anders (Bianca M) geweldige 

dromen, die gaan over het bouwen aan een project voor het vormen van 
een Nieuwe Spirituele Gemeenschap. 

Dit dorp, want dat wordt het, zal de naam dragen Holon Village, 
gebaseerd op het geometrisch patroon van de concentrische cirkels van 

het zonnestelsel. 
  

Het is nog niet de tijd om de volledige dromen en visioenen te vertellen 
omdat we meer mensen de gelegenheid willen geven zich “in te dromen” 

en te luisteren naar de innerlijke stem. 

 
De Nieuwe Tijd: in deze tijd kunnen we gezamenlijk zoeken naar nieuwe 

mogelijkheden voor transformatie. De eerste visioenen zijn 
binnen............. 

Maar dit is niet iets wat ik alleen of met twee of drie andere mensen kan 
doen! Er is een webwerk van mensen nodig, die dit gaat ondersteunen. Ik 

roep jullie dus nu dringend op (meer dan ooit te voren) om te luisteren 
wat de Grote Geest wil, en je dromen toe te voegen aan die van ons. 

Laat ons alles weten wat je hierover te horen krijgt! Als het dromen zijn 
dan zullen ze zeker ook iets persoonlijks in zich hebben, maar nooit in 

tegenspraak zijn met wat de Grote Geest ons al heeft laten zien, want dat 
was overduidelijk! 
  

Weet je, we hebben allemaal wel een verlangen om samen met anderen 
mooie dingen te doen, samen een Geheel te vormen, een gemeenschap 

waar liefde, vrede en kennis tot uitdrukking zal komen. De kunst is 
natuurlijk hierbij niet vanuit het persoonlijke denken alleen te opereren, 

maar vanuit een open hart. Het denken creëert altijd scheidingen, maar 
het hart verenigt. Maar wie naar z’n hart luistert, hoort de stem van de 

Grote Geest. En de Grote Geest zal hem/haar die dromen en visioenen 
geven die verenigen en “kloppen” in het ritme van het Geheel. 
  

Voordat we de droomvisioenen dus prijsgeven, geven we jullie de kans om 

inbreng te hebben in ons droomlaboratorium. Datgene wat klopt in het 
ritme van het Geheel, zoals het hart klopt in het Geheel van ons lichaam. 

Dat zal ons de weg wijzen! Vraag aan je droomspirit voor je gaat slapen of 
je een heldere droom mag hebben over dit spirituele dorp: Holon Village 

en geef het zo spoedig mogelijk aan ons door! 
  

Sjamaan Schedeldrager Searching Deer 

  
  

  


