The Bigger Picture
Deze gekke tijd is bijzonder?

Robbert Zoon

1. Voel jij het ook?
The new is already here, the old is just making a lot of noise dying. – Eckhart Tolle
Zijn deze onzekere tijden die we nu allemaal meemaken het begin van een grote
transformatie? Voel jij dat ook? Nou... je bent niet de enige. Heel veel mensen
wereldwijd ervaren dit nu zo.
Wat wordt gezien als een crisis met grote problemen, kan heel anders zijn als we
uitzoomen. Vanuit een groter perspectief kunnen we inzien dat we nu leven in een
verandering van tijdperk. We staan aan het begin van een nieuw tijdperk met een
hogere energie. Er ontstaat een nieuw bewustzijn, een nieuwe balans tussen ons
hoofd en hart. De overgang van tijdperken veroorzaakt altijd onzekerheid en chaos,
dat is wat we nu ervaren als deze gekke tijd.
Het verhaal over de mensheid die in deze periode evolueert naar een ruimer
bewustzijn, wordt nu gedeeld door veel wijze leraren, wetenschappers, auteurs,
natuurvolkeren en artiesten. Zij zien allemaal ‘the bigger picture’ wat mensen
vertrouwen en inspiratie biedt in deze onzekere tijd.
De positieve energie van dit nieuwe tijdperk is voor veel mensen al voelbaar, ook
voor mij. Daarom wilde ik dit grootse verhaal samenvatten als een kort boek. Dit helpt
mij om de vreemde omstandigheden in deze pandemie beter te begrijpen. Door dit
boek besef ik hoe bijzonder deze periode eigenlijk is en kan ik makkelijker navigeren
door deze rare tijd. Dus voor mij is dit boek zinvol, misschien ook voor jou.
En oh ja…ik wil nog even de vrienden en familie bedanken die mij de laatste tijd niet
begrepen. Dit heeft me gemotiveerd om dit boek echt te gaan schrijven. Bedankt!

2. Energie in balans
If you want to understand the Universe, think of energy, frequency and vibration. –
Nikola Tesla

Dit korte boek neemt ons mee op een reis. Van ons dagelijks leven naar een macro
perspectief, en weer terug naar onze micro realiteit. Laten we beginnen met de focus
op drie belangrijke elementen.
Het leven kent cyclische bewegingen die de tegenstellingen in balans houden.
Deze cycli zijn overal, op micro en macro niveau. Net als yin en yang is er een
evenwichtige beweging tussen dag en nacht, eb en vloed, de seizoenen, etc.
Alle materie in de fysieke realiteit heeft een diepere laag die bestaat uit energie.
De verschillen en tegenstrijdigheden die we in ons dagelijks leven ervaren, hebben
een diepere laag van positieve en negatieve energieën, hoge en lage frequenties,
lichte en zware trillingen. Op dit diepe energetische niveau is alles met elkaar
verbonden. Alles is een. De wetenschap van kwantumfysica bevestigt dit.
De diepere laag van ons fysieke lichaam is ook energie. In ons lichaam noemen
we deze energie geest, wezen, licht of ziel. Ook deze energie beweegt in cycli. Zo
komt onze niet-fysieke energie in een fysiek lichaam en gaat na een periode weer
terug naar de niet-fysieke vorm. Daarna komt het weer in een nieuwe fysieke vorm
(lichaam) en zo voort. Dit wordt ook wel reïncarnatie genoemd.

3. Even uitzoomen
“What you see, is not all there is.” – Jim Carrey

Als deze drie elementen duidelijk zijn, kunnen we gaan kijken hoe die zich verhouden
tot ons dagelijks leven. Misschien gaan we het grotere plaatje al zien…
Om een groter perspectief te zien, moeten we dus uitzoomen. Dan zien we een
enorme tijdcyclus die betrekking heeft op alle planeten in ons universum, inclusief
planeet Aarde. De wetenschap van de astronomie (sterrenkunde) noemt deze cyclus
een Kosmisch Grootjaar die bestaat uit 12 Kosmische maanden (tijdperken). De
cyclus van het Kosmische Grootjaar duurt totaal 25.920 jaar en een Kosmische
maand 2.160 jaar. Elke Kosmische maand beweegt door een dierenriemteken.
Maar waarom richten we ons op deze cyclus? Omdat elk tijdperk bewegend door een
dierenriemteken, specifieke energieën met zich meebrengt die ons leven ook
beïnvloeden op fysiek niveau. Dit zijn positieve en negatieve energieën, hoge en lage
frequenties, lichte en zware trillingen. Dit betekent dat er ook op onze planeet elke
2.160 jaar een significante verandering plaatsvindt, op energetisch en fysiek niveau.
In de volledige cyclus van het Kosmische Grootjaar is er uiteindelijk een evenwicht in
de verschillende energieën van de 12 Kosmische maanden (tijdperken). En wat ook
belangrijk is om te weten… rond de overgang van tijdperken elke 2.160 jaar, zorgen
de energieën vaak voor intense reacties op fysiek niveau. Een periode van chaos en
onzekerheid is daarbij niet ongebruikelijk.

4. Deze gekke tijd is bijzonder?
This ain’t the end, no. It’s the birth of a new age – Jeangu Macrooy
Hoe kunnen we al deze info gebruiken om de ‘gekke tijd’ van nu beter te begrijpen?
Dan kijken we weer even naar de grote tijdcyclus van het Kosmisch Grootjaar en de
12 Kosmische maanden (tijdperken). Volgens de astronomie was de verbinding van
de planeten Saturnus en Jupiter op 21-12-2020 uitgelijnd op nul graden Waterman.
Dit wordt gezien als het einde van het Vissentijdperk en het begin van het
Watermantijdperk.
We weten nu dat de overgang van tijdperken ook een significante verandering op
planeet Aarde veroorzaakt. De energieën van het nieuwe tijdperk zijn veel hoger en
lichter dan de energieën die we de afgelopen 2.160 jaar hebben ervaren. Deze
nieuwe energieën hebben langzaam aan een positief effect op ons, ze zullen ons
bewustzijn verruimen. Dus… we maken nu allemaal deel uit van een enorme
transformatie! Is dat niet bijzonder?
Goed, laten we nu eens kijken naar deze twee verschillende tijdperken en hoe ze
ons leven beïnvloeden. Dan kunnen we onze dagelijkse realiteit ook beter begrijpen.
Het Vissentijdperk
In het Vissentijdperk hebben we veel kunnen ervaren en het was een noodzakelijke
stap in onze ontwikkeling. We hebben veel welvaart bereikt en het proces van
individualisering is essentieel geweest. De lagere energieën van het Vissentijdperk
hebben ook geleid tot macht en controle, eigen belang, afscheiding, geld en
hebzucht. De mannelijke energie, het ego en het rationele denken hadden de leiding.
We hebben veel onwetendheid, lijden en duisternis ervaren. Het begin van het
Vissentijdperk (2.160 jaar geleden) was ook het begin van het Romeinse Rijk. Wat al
snel leidde tot ‘s werelds grootste religie, het christendom.
Het Waterman tijdperk
Op 21-12-2020 zijn we het Watermantijdperk ingegaan. De energieën van dit tijdperk
zijn heel anders dan die van het Vissentijdperk, bijna het tegenovergestelde. In dit
tijdperk draait alles om verbinding, we zullen ons herenigen. Het zal het tijdperk zijn
van delen, gemeenschappelijk belang en herinneren dat alles energie is. Dat we op
een dieper niveau allemaal verbonden zijn, allemaal één. De vrouwelijke energie, het
hart en onze intuïtie zullen leidend zijn. Eenheid in verscheidenheid.
Maar… we weten dat er rond de overgang van tijdperken vaak intense en chaotische
reacties zijn. Dus na deze recente verschuiving in tijdperken heeft de weegschaal
wat tijd nodig om een nieuw evenwicht te vinden. Ik denk dat dat is wat we nu op
wereldwijde schaal ervaren. We zitten nog in de fase waarbij ‘het nieuwe’ er wel al is
maar ‘het oude’ heel veel herrie maakt en eigenlijk nog niet aan de kant wil gaan.

5. Het grote ontwaken
“Je ziet het pas, als je het doorhebt.” – Johan Cruijff

Op de vorige pagina heb ik bij een belangrijk onderdeel nog niet vermeld. Dat doe ik
bewust, zodat het nu de volledige aandacht kan krijgen. Want dit is misschien wel het
meest bijzondere deel van het hele boek. En tegelijkertijd het meest complexe deel.
Dus ‘open your mind’ nog wat meer, dan doe ik mijn best om het uit te leggen.
In het Vissentijdperk hebben we onwetendheid ervaren, het Watermantijdperk zal
ons het tegenovergestelde brengen: spirituele ontwikkeling en meer bewustzijn.
Deze onwetendheid is als een sluier die onze ogen heeft bedekt zodat we niet de
hele realiteit hebben kunnen zien. Waarom? Omdat je alleen kunt ervaren wat je
bent, als je soms ook ervaart wat je niet bent. Dus hebben we in dit Vissentijdperk
allemaal ‘even’ aan geheugenverlies geleden.
Maar de hogere energieën van het Watermantijdperk zullen nu de sluiers steeds
verder laten verdwijnen. Zo kunnen we ontwaken en een grotere realiteit ervaren.
Met dit ruimere bewustzijn zullen we ‘het grotere plaatje van het leven’ weer
herinneren. Wie we werkelijk zijn en hoe we verbonden zijn met hogere wezens en
dimensies. We zullen ons de wet van reïncarnatie en karma herinneren. We gaan
onze 'oude vaardigheden' weer gebruiken, zoals intuïtie, telepathie, manifesteren en
nog veel meer. Met dit ruimere bewustzijn geven we onze macht niet meer uit
handen maar vinden we de ware kracht in onszelf. Hiermee kunnen we de grote
problemen in onze wereld oplossen. Samen kunnen we de nieuwe wereld
manifesteren, de hemel op aarde.
Graag wil ik ook nog even de belangrijkste stadia van het ontwakingsproces
toelichten. Elke persoon doorloopt deze stadia in zijn eigen tempo. Dat is helemaal
prima. Dit proces beoordelen als snel of langzaam, goed of slecht, is niet nodig.
Iedereen doet zijn best vanuit zijn of haar niveau van bewustzijn.
Ontwaken en verandering beginnen vaak met weerstand, met frustratie of ongeloof.
Je voelt dat er iets niet klopt. De volgende stap is ‘je automatische piloot’ uitzetten
waardoor je de wereld anders kunt gaan zien. De kwaliteit van leven, persoonlijke
ontwikkeling en zelfzorg worden belangrijker, wetende dat geluk van binnen begint.
Om je nu echt helemaal vrij te voelen en jezelf te zijn, moet je uitvinden welke ballast
je tegenhoudt om weer in die natuurlijke flow te komen. Dit ‘inner work’ is misschien
wel het meest uitdagende deel van het proces. Want ja, dat betekent dat je ‘jouw
emotionele rugzak’ aandacht gaat geven, waarin misschien ook zware ervaringen uit
het verleden zitten (pijn, angst, verdriet). Hoe leger en lichter je rugzak wordt, hoe
meer verbinding je kunt maken met de hogere energieën. Dat zal je helpen om
soepeler door de rivier van het leven te stromen.

6. Hoe ervaar ik dit alles?
The more real you become, the more unreal the world gets. – John Lennon
Ja hoor, ik kan wel even delen hoe ik dit alles nu zie en ervaar. Wat me opvalt, is dat
steeds meer mensen de laatste tijd aandacht besteden aan hun gevoel en 6e zintuig.
En sommige mensen die heel intuïtief zijn, kunnen zelfs al verbinding maken met de
hogere energieën van het nieuwe tijdperk. Dat heb ik soms ook.
Verder kan ik zeggen dat de drie elementen uit hoofdstuk 2 voor mij zeker waar zijn.
Inclusief reïncarnatie. Het idee dat ik meer dan één willekeurig leven heb, zodat mijn
wezen veel aardse ervaringen kan opdoen, is voor mij waar. Het is ieder geval veel
logischer dan wat de westerse cultuur, christelijke dogma's en mijn schoolboeken me
hebben verteld. En de dood? Dat zie ik dus als ‘het verlaten van mijn lichaam’. Deze
gedachte is zo’n bevrijding, daarmee ervaar ik het leven echt anders.
Dus om mezelf te zien als een ziel (licht wezen) die een menselijke ervaring heeft, is
voor mij een enorme ‘game-changer’. Het is alsof ik na jaren mijn virtual reality-bril
afzet en opeens een ander deel van de realiteit zie.
Wat ik ook fascinerend en hoopvol vind, is de uitleg dat ieder mens een deel van de
universele bron in zich draagt. Deze ‘little space in the heart’ is waar we met alles en
iedereen verbonden zijn. En waar we alle antwoorden op onze vragen kunnen
vinden. Oude natuurvolkeren weten dit nog. Maar ook progressieve wetenschappers
kunnen dit nu onderbouwen, zoals het Heart Math Institute in de Verenigde Staten.
Natuurlijk heb ik nog steeds mijn uitdagingen in het dagelijkse leven. Maar als ik weer
even uitzoom en het grotere plaatje zie, begrijp ik alles veel beter. Met name alle
negatieve en moeilijke kanten van het leven. Dat begrip geeft me rust en vertrouwen.
Ook het ervaren van alle onwetendheid in het Vissen tijdperk, snap ik nu beter. Want
als we ‘een tijdje’ vergeten wie we zijn, kunnen we daarna weer echt gaan ervaren
wie we werkelijk zijn. Je kunt het bijna zien als een bijzondere uitdaging: Eerst duiken
we zo diep mogelijk in een staat van onwetendheid en duisternis. Om uiteindelijk toch
de weg terug te vinden en ons weer te herinneren wie we werkelijk zijn. Moet je
voorstellen, dat is dan echt een top prestatie!
Toch kun je je afvragen… wat is de betekenis van dit alles? Nou, we komen naar
deze planeet als spirituele wezens die voorbestemd zijn om een verscheidenheid
aan situaties te ervaren. Om te groeien en te evolueren. Dan heb je niet alleen mooie
en fijne omstandigheden nodig. Maar bijvoorbeeld ook ellende, pijn en angst.
Nog iets wat ik graag wil delen... mijn beeld van God. Voor mij betekent het woord
God alles wat er is. De bron van al het leven in vele vormen en variaties, goed en

slecht, donker en licht, etc. Mijn ziel (licht wezen) is een fractie van de Goddelijke
bron, een deel van het geheel.
Dus vanuit dit bewustzijn kan ik de spreuken die ik soms zie op social media, best
goed begrijpen. Zoals deze:
* We are the universe playing hide and seek with itself.
* We are Gods with amnesia.
* Life is a game of energy.
De laatste 20 jaar heb ik mijn bewustzijn steeds verder verruimd. En in oktober 2020
is hierdoor iets bijzonders ontstaan, het hart experiment. Ik fiets dus rond met een
groen hart om mijn nek waarbij ik verbinding probeer te maken met iedereen die ik
tegenkom. Dit doe ik al maanden in mijn stad Haarlem en nu ook in andere
Nederlandse steden en dorpen. Kijk maar eens op… hartexperiment.nl
Inmiddels is het eind 2021 en is de ‘gekke tijd’ nog niet voorbij. Dus heb ik nu de
behoefte om de diepere laag van het hart experiment te laten zien. Wat bezielt me
om dit te doen? Nou… ik voel heel sterk dat deze gekke tijd een bijzondere periode
is. Dus wat ik vooral doe, is mensen alvast laten wennen aan de nieuwe rol van het
hart. Want in het nieuwe Watermantijdperk wordt het hart weer echt belangrijk. Er
ontstaat een nieuwe balans tussen het hoofd en hart, tussen het mannelijke en
vrouwelijke. Ik wil mensen graag informeren over deze nieuwe tijd, dat kan ze
vertrouwen en inspiratie bieden.
En wat zo mooi is… 99% van de mensen die het groene hart zien, reageert heel
positief. Misschien voelen mensen al aan dat het hart nu steeds belangrijker wordt.
Dus ik blijf voorlopig lekker doorfietsen, ik word er zelf ook zo blij van!

7. Hoe navigeren we door deze gekke tijd?
What you focus on will grow, what you think about expands.

Hoe kunnen we het beste navigeren door deze gekke tijd? Mijn antwoord is… ik weet
het niet. Elk mens is anders en ik geloof dat ieder een andere rol speelt in dit leven.
Wel kan ik vertellen wat voor mij goed werkt in deze tijd van transformatie. Misschien
is dat ook zinvol voor jou.
Wat ik altijd probeer te onthouden, is de natuurwet die hierboven staat. ‘Waar je
aandacht aan besteed, zal groter worden. Waar je aan denkt, zal groeien’. Dit is een
oude wijsheid en de wetenschap van kwantumfysica kan dit bevestigen.
Ook deze oude wijsheid van Socrates is heel erg waar voor mij. “The secret of
change is to focus all your energy, not on fighting the old but on building the new.”
Het universum herbalanceert nu de oude energieën en overtuigingen (controle,
angst, persoonlijk belang), met de nieuwe energieën en overtuigingen (vrijheid,
liefde, gemeenschappelijk belang). De oude systemen zullen gaan instorten, daarom
staan ze nu zo onder druk.
Natuurlijk kunnen de omstandigheden tegenwoordig erg zwaar zijn en ons triggeren.
Maar wat er ook gebeurt, we kunnen nog altijd zelf kiezen hoe we denken. Richten
we ons op weerstand met de behoefte om terug te gaan naar het oude, naar wat we
vertrouwd en comfortabel vinden? Of focussen we op datgene wat ons positieve
energie geeft en vertrouwen we op het nieuwe tijdperk? We kunnen met zijn allen
een hele nieuwe wereld creëren, de hemel op aarde. Dus ja.. de keuze is aan ons.
Grijpen we de kans om te evolueren, of gaan we onze acties herhalen?
Zelf ervaar ik in deze onzekere tijd eigenlijk nog steeds veel rust en vertrouwen.
Want ‘the bigger picture’ laat me zien dat alles zich nu gewoon volgens schema
ontvouwt, allemaal volgens het natuurlijke proces van transformatie. Het is als de
rups die de beperkende cocon nodig heeft om in een vlinder te veranderen. Ik geloof
dat hoe beperkter de omstandigheden in de buitenwereld worden, hoe meer geluk en
rust we weer gaan vinden in onze binnenwereld. Daarna kunnen we als herboren de
nieuwe wereld in stappen.
In deze overgang van tijdperken bewegen onze planeet en alle wezens van nature
mee met de nieuwe hogere energieën. Wij als mensen spelen ook een rol in deze
transformatie. We kunnen bewust kiezen om onze energie te verhogen en niet meer
mee gaan in de dualiteit van de lage energieën en het oude systeem.
Komende tijd gaan we ons weer herinneren dat de energie van ons hart en onze
intentie zoveel sterker zijn dan de oude energieën en overtuigingen. Lage energie

kan nooit de hoge energie overheersen. Dat weet ik nu echt zeker. En daarom laat ik
in deze gekke tijd gewoon nog meer mijn licht schijnen, leef ik nog meer vanuit mijn
hart. Dat is voor mij nu het meest logische om te doen.
Graag wil ik dit boek eindigen met iets bijzonders. Weet je wat me de laatste tijd
soms overkomt als ik in de natuur ben, even ga zitten en mijn ogen sluit? Dan hoor ik
een zachte stem fluisteren. Dit is wat ze me vertelt...
“Not to spoil the ending for you, but everything is going to be okay. So please don’t
worry, I’ve got you.”

Extra informatie
Hier vind je extra informatie waarmee je verder de diepte in kan en nog meer kunt
ontdekken over ‘the bigger picture’. Deze info vind ik erg inspirerend en interessant.
En het heeft mij enorm geholpen om dit boek te schrijven, daar ben ik dankbaar voor!

De clue van dit boek in een video – Deze korte uitleg van David Icke legt de clue van
‘the bigger picture’ heel goed uit, onder meer gebaseerd op de wetenschap van
kwantumfysica. Echt een aanrader!
https://youtu.be/nUPIf1t_CI8

Verandering van tijdperk – In deze korte video geeft Jan Rotmans een zakelijke en
praktische uitleg over systeemveranderingen en transities. Hetzelfde verhaal maar
dan anders. https://youtu.be/xM5uSb0Y6ls

Time Bender – Het boek van Tijn Touber kan echt je bewustzijn verruimen. Tijn is
een geweldige verhalenverteller, journalist en yogi die feiten en fictie combineert in
deze spannende roman. https://tijntouber.com/nl/pages/time-bender-the-book

The Volunteers – De korte video van Everyday Masters zit vol wijsheden. Het gaat
over twee ‘hogere wezens’ die terugkijken op de tijd waarin wij nu leven.
https://youtu.be/qyIkyAo1U7I

Daar ben ik weer – Deze video van Bram Vermeulen over reïncarnatie is echt
verhelderd en praktisch, inclusief veel feiten en mooi theater. Echt een aanrader!
https://youtu.be/liANawOuFHc

HB, een nieuwe tijd breekt aan – Het boek van Ronald Jan Heijn en het online
platform ‘Hello Aquarius’ is een grote inspiratie voor mij. Ik zie hem als een
‘conscious pioneer’ en heb groot respect voor zijn compassie in extreme situaties.
https://www.hbhetboek.nl/

Cosmic Woman – Het boek van Tessa Koop en haar activiteiten op Instagram
hebben me geholpen om me nog meer te focussen op het kosmische bewustzijn.
www.cosmicwoman.nl

The Invitation – Deze gratis 7-daagse cursus van Juno Burger leert je anders om te
gaan met ‘jouw favoriete probleem’. Het kan je helpen om bewuster te leven, met
meer flow. The Invitation is er elke maand. https://www.junoburger.com/the-invitation/

Finding Joe – Een film vol wijsheden over het belangrijke werk van Joseph Campbell.
Na het zien van deze film heb je geen coach of goeroe meer nodig.
https://youtu.be/s8nFACrLxr0

Fijne meditatie – De gratis live meditatie van Meditation Moments is heel bijzonder.
Elke maand tijdens de volle maan brengt de fijne stem van Michael Pilarczyk en de
relaxte muziek je even in een meditatieve staat. Meer dan 10.000 Nederlanders doen
hier elke maand aan mee. https://meditationmoments.nl/volle-maan/
Meer info over het compassievolle hart
- Heart Math Institute – Wetenschappelijk instituut over hart intelligentie
- Living in the heart – Het boek van Drunvalo Melchizedek
- The power of the heart – De film van Baptist de Pape
Meer info over kwantumfysica
- Dr. Joe Dispenza – Diverse boeken, video’s en trainingen
- What the bleep do we know – De film/documentaire en boek
Meer info over tijdcycli
Ook andere oude wijsheden (zoals de Maya’s en Hindoeïsme) hebben een uitleg van
grote tijdcycli met de invloed van planeten en hun energieën. De tijdsindeling en
periodes kunnen wel verschillen.
En ik ben dankbaar voor veel inspirerende mensen zoals Eckart Tolle, Deepak
Chopra, Lorie Ladd, Dolores Cannon, Elizabeth April, Neale Donald Walsch, Rumi,
Merlijn, Carl Jung, Happinez, Kukuru, Coldplay, India Arie en The Matrix (deel 1).
Meer informatie over dit boek The Bigger Picture, over de auteur, de social media
links en de mogelijkheid om te doneren, vind je op deze link...

www.robbertzoon.nl/boek
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