
 
 
 Time of the Sixth Sun - the MOVIE 
https://timeofthesixthsunmovie.com – is nu beschikbaar 'video-on-demand'. 

(Dit bericht is overgenomen van FaceBook)  

 

Mensen over de hele wereld worden wakker door miljoenen, op zoek naar een 
waarheid die verder ligt dan politieke draai en goedkope sound bytes. 

En kijkend naar wat er in maart 2020 om ons heen gebeurt, kan dit zoeken niet 
relevanter zijn dan vandaag. 

Zie je wel, er is een verschuiving in het wereldbewustzijn en de opkomende 
beweging om een 'nieuwe manier te vinden om lichtvaardiger te lopen op deze 
aarde'. 

Onze voorouders begrepen dit. 

Ze voorzagen zelfs de ineenstorting van een onhoudbare wereld. 

TOSS is een 8-delige documentaire serie is met 85 + wijsheid keepers die delen over 
de Evolutie van het menselijk bewustzijn en zoveel meer. 

Deze film is in meer dan 16 verschillende landen is gefilmd en heeft meer dan 11 jaar 
heeft geduurd om te maken 

In 2019 alleen al is deze ruim 240,000 keer bekeken. 

Deze film is nu beschikbaar om online on-demand te bekijken voor slechts $ 4.95. 

Het heet 'Tijd van de Zesde Zon'. 

In de hoofdrol Estas Tonne, een Russisch / Oekraïens sprekende troubadour op zijn 
reis van verlichting, uitgedaagd door de Trickster gespeeld door Peter Moore, geleid 
door Geoffrey Hoppe en geïntroduceerd door actrice Greta Scacchi. 

Een synergie van inheemse ceremonies en krachtige interviews zorgen voor een 
meerlaagse ervaring met een diepte en textuur die het publiek in een rijke 
emotionele reis trekt. 

Een zintuiglijk feest dat net zo indrukwekkend voor het oor belooft te worden als op 
het oog. 

Een meditatie voor de ziel. 

Velen beantwoorden de oproep om te ontwaken. 

Het is tijd om te onthouden wat het is om weer soeverein wezen te worden. 

Er ontstaat een nieuw bewustzijn terwijl we overgaan naar deze, een nieuwe 
zonnecyclus - de 'Tijd van de Zesde Zon'. 

Bekijk de film trailer en voel de energie voor 
jezelf- https://timeofthesixthsunmovie.com 



 


