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Nederlandse vertaling: 

Fases van Belichaming 

“We begrijpen dat de neiging om te vervallen in oude gewoonten soms erg sterk kan zijn, en door 
weerstand te bieden aan deze lagere krachten, of, er los van te komen, actualiseer je het goddelijke 
patroon in je om de master of worlds te worden, die jullie al zijn. Die innerlijke kracht, en jullie 
bereidheid haar te gebruiken, vervuld ons buitengewoon”.   -Seven Sisters of the Pleiades 

Crunch Time 

Met slechts 9 dagen resterend in mei, en terwijl we langzaam in de eclips sandwich (zonne-eclips 1 
juni 2011, maaneclips 15 juni 2011, zonne-eclips 1 juli 2011) worden gezogen, zijn we officieel 
aanbeland in wat ik crunch time zou willen noemen.  Er  is weer dat bekende manische gevoel van    
“ zoveel te doen – zo weinig tijd/energie”; aangevuld met het conflicterende gevoel waar deze reis 
ons zal brengen en waar deze hele collectieve kosmische “shitstorm”  überhaupt over gaat. 

De laatste paar dagen, op het moment dat de maan in Steenbok komt, voelde alsof we prematuur 
een gat in onze warme coconnetjes hebben geboord en plat op de grond zijn gevallen. Dit was/is een 
ontnuchterende ervaring, die ieder vorm van waanvoorstelling of escapisme die we op ons pad 
praktisch inzicht, voordat we in dat wormgat worden gezogen. 

Ik ben in ieder geval dankbaar voor die ontnuchtering omdat het enige verwarring over wat echt is 
opheldert…maar, dat gezegd hebbende, kan het ook zeer moeilijk zijn om grip te krijgen op hogere-
dimensionale concepten vanuit onze geaarde positie, wat gepaard kan gaan met diepe zelftwijfel, 
waardoor we ons onzeker/onveilig voelen over niet alleen onze volgende stappen, maar over onze 
hele reis die ons tot hier heeft gebracht.  De unseens laten ons weten dat we momenteel werelden 
aan het verbinden zijn, het verbinden van de spirituele wereld met de fysieke wereld; en dat we daar 
nu een dieper begrip van integreren,  wat in de tussentijd zowel echt als surrealistisch kan 
aanvoelen. Met andere woorden, onze fysieke lichamen beginnen nu langzaam te begrijpen wat 
onze geest al lang weet. 

Aan de ene kant staan we op het punt om in complete onbekend gebied te treden – een gebied dat 
ons dwingt om bewust te blijven en onze zorgvuldig aangescherpte vaardigheden van meesterschap 
te gebruiken…maar aan de andere kant word ons vertrouwen in onze absolute waarheid grondig 
getest, zodat we elke overgebleven beperking m.b.t. wat we voelen dat mogelijk is loslaten. Dit 
proces is voor iedereen anders, maar een ding geldt voor ieder…waar we uitkomen aan de andere 
kant van deze hele weg zal een direct gevolg zijn van hoe vrij van angst we nu durven te zijn. 

Dat betekent dat we letterlijk de verrotte resten (van ons ego) van de bodem van onze menselijke 
containers schrapen, de laatste karmische resten, wat ook betekent dat onze  schaduwkanten weer 
naar boven zijn gekomen. En niet alleen de gebruikelijke schaduwkanten, maar ook die ver weg 
verstopte delen waarvan we dachten dat we er mee weg konden komen….of die zo diep verstopt 
zaten dat we ze tot nu niet zagen. Ja, nog wat langer kunnen we spelen in het spiegelpaleis, waarbij 
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we duidelijk de verschillende manieren zien waarin we nog steeds polariserend zijn door het op 
elkaar projecteren, reflecteren en blootleggen van de laatste ongeliefde restanten in ons zelf. En 
maar goed ook, want ik kijk er altijd naar uit om weer een nieuw deel van me te erkennen dat 
beroerd is. 

Over beroerd gesproken…we hebben de laatste weken ontzettend hard moeten werken om ons ego 
te beteugelen. Als met elke vergiftigde relatie, hoe slecht die ook aanvoelt, hebben we de neiging 
om te vechten om ‘m in stand te houden, want de neiging om je toevlucht te nemen tot dat wat je 
kent is zo groot, verslavend, dat het moeilijk is om die verlokking te weerstaan.  Wat hier zo grappig 
aan is? Dat iedereen denkt dat ieder anders lelijke kant lelijker is dan hun eigen… terwijl we in 
dualiteit alleen maar onze eigen lelijkheid kunnen zien. Duidelijk materiaal om een film van te 
maken. 

De externe manifestatie van deze recente uitgravingen kunnen zich op verschillende manieren 
tonen, zoals in de mogelijkheid om eindelijke die kelder, garage of zolder op te ruimen. Of iets 
simpels als je belastingaangifte van vorig jaar opbergen, opruimen van je e-mailbox, sorteren van je 
iTunes bibliotheek of het afmaken van een slepend project dat je al tijden kwelt. Hoe dan ook …alle 
bedreigende resten m-o-e-t-e-n  w-e-g. En dus ook alles wat daar mee te maken heeft. 

 

De Belichamingsfase 

In de laatste energie update lieten de Seven Sisters weten dat het midden van deze maand (mei 
2011) een groot overgangspunt was, en ze voegen nu toe dat we in het proces zitten om over te 
gaan naar een hoger dimensionale snelweg van kosmische intelligentie… één die parallel loopt aan 
de lager dimensionale snelweg vol droesem, maar (gelukkig) deze niet kruist.  

Ze noemen deze volgende stap op onze reis the Belichamingsfase, de fase van ascentie die ons 
verlost van de oude blauwdruk (perceptie) van dienstbaarheid en die ons leidt naar de 
nieuwe/ware/echte/heilige/goddelijke blauwdruk van co-creatie. Deze nieuw-menselijke blauwdruk 
is geactiveerd in hen die hun polariteiten hebben geneutraliseerd door het samenbrengen van 
heilige mannelijke/vrouwelijke krachten, hun energie centra (chakra’s) hebben vergroot door het 
opschonen van karmische zwakheden en  zo gauw deze patronen zijn belichaamt door de 
voorlopers, dan zal dit potentieel beschikbaar zijn voor de hele mensheid.  

Het helpt om deze ontwaakte  en geactiveerde zielen over de hele planeet te zien als 
acupunctuurnaalden die in de aardmeridianen worden gestoken om de levensstroom van universele 
chi te herstellen. Terwijl deze zielen fysiek “op-lichten”,  vuren ze deze energie af in het leven, bloed 
en lichaam van deze planeet, en voeden het menselijke collectief door het “ zero-point field of 
grace”. Dat wil niet zeggen dat iedereen voorbereid is om deze energieën in hun leven en lichaam te 
accepteren, maar dat het potentieel om af te stemmen op dit netwerk nu sterker is dan ooit voor 
hen die hiervoor kiezen.  

Transfiguratie 

De “Seven Sisters”  herhalen dat in de tweede helft van dit jaar de nadruk ligt op het fysieke… dat de 
tere scheuten van onze nieuwe levens door de pas geploegde aarde die we zo grondig hebben 
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omgewoeld in de maand april, levens die  we laten groeien zoals een zaadje groeit tot een 
vruchtdragende plant…in fases. Specifiek spreken ze van drie verschillende fasen. 

“De volgende stap naar fysieke expressie van goddelijkheid bestaat uit: het loslaten van het 
pijn/angstlichaam, het realiseren van het goddelijk lichaam en de hereniging van het aardse met het 
etherische. “ -Seven Sisters of the Pleiades - 

We weten dat om spirit en stof samen te brengen, we eerst een puur instrument moeten worden 
waar goddelijke energie door kan stromen. Uiteindelijk moeten we onze fysieke frequentie verhogen 
tot het frequentieniveau van onze spirit body, zodat de twee samen één kunnen worden…dat 
betekent dat  we verschoond moeten zijn van iedere disharmonie, tot het absolute punt van geen 
weerstand, zodat het goddelijke lichaam (blauwdruk) zich vrij kan manifesteren in fysieke vorm. 

Wat de unseens willen dat we begrijpen is dat het fysieke apparaat (ons biologisch pak) waarin de 
spirit body huist, net zo kneedbaar is en zich aanpast aan verandering (mutatie) als de spirit body 
zelf, maar dat het zich in de lagere dimensie bevindt die wordt geregeerd door de wetten van plaats 
en tijd (lees: lannnggzaaaammm) Dus hoewel Jezus Christus in drie dagen (???) in zijn lichtlichaam 
vervloeide, moeten we ons hier in de loopgraven neerleggen bij de materiële wetten. 

Dus de  spirit body …wat een replica is van het fysieke lichaam, maar in complete perfectie, bestaat 
uit etherisch materiaal en is daarom een kneedbare stof die de blauwdruk vormt voor materialisatie. 
Wat er in deze fase gebeurd is dat onze fysiek (goddelijke) blauwdruk van perfectie en de menselijke 
(ego) blauwdruk samenkomen en met elkaar versmelten.  

Mij wordt verteld dat deze vereniging, of samensmelting als eerste gebeurd in de ruimte tussen de 
cellen, zodat de cellen worden omringt met een hogere lading/intelligentie van onze spirit (light) 
body.  En dat uiteindelijke onze cellen zullen beginnen om zich om te zetten en zich af te stemmen 
op de hogere frequentie bron. Dit is de wet van resonantie in actie, een proces waarbij een energie 
lichaam met een hogere trilling er automatische voor zorgt dat een lichaam van lagere trilling zich 
afstemt op zijn (hogere) frequente… denk aan een stemvork. 

De cellen ondergaan dan een wat de unseens een “verstrakkingsproces”  noemen…ze noemen  het 
verstrakking omdat voor een langere periode moeten we tegelijkertijd twee blauwdrukken 
“bewonen” , de menselijke en goddelijk (wat natuurlijk een logische verklaring is voor al dat eten 
voor twee).  Beiden zijn beschikbaar, zodat we soepel de overgang kunnen maken van het ene 
lichaam naar het andere, en als dat gebeurt, wordt de ruimte tussen de cellen krapper als de 
patronen samensmelten.  

Dit proces is eigenlijk meer een ontbinding in die zin dat we ons ontdoen van een versie van onszelf 
die verouderd is, terwijl we tegelijkertijd veranderen in een spiritueel volwassene,  waar de ego 
identiteit (mannelijk/stoffelijk) en de goddelijke identiteit (vrouwelijk/onstoffelijk) samenkomen in 
een heilige eenheid. 

De Fasen 

De unseens willen ook duidelijk maken dat dit proces niet in een dag plaatsvindt (en dat zouden we 
ook niet willen), maar in een serie van opeenvolgende  ontplooiing, dat zichzelf herhaalt en reeds is 
begonnen.  
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“De resterende maanden van dit jaar geven je de mogelijkheid om een balans te vinden tussen de 
oude wereld en de nieuwe wereld, het zal een overgang van episch omvang zijn en we verzekeren 
jullie dat je dit proces niet wil haasten”  -Seven Sisters of the Pleiades -  

De eerste fase waaraan ze refereren als het “loslaten van het pijn/angstlichaam”  is de eerste stap in 
het groeiproces en begint met een interne expansie: 

“Als het oude patroon wordt losgelaten en oplost… en dat is nu gaande bij de eerste golf van zielen 
die de christed-human blauwdruk belichamen… zal de spirit body als eerste beginnen te groeien in 
het fysieke vat.” -Seven Sisters of the Pleiades - 

Terwijl deze energieën je lichaam begin te overspoelen en onze focus ligt op het uitstralen van 
liefde, kan het letterlijk voelen alsof we in een stopcontact worden gestoken… je kunt je erg 
“geladen” voelen, alsof iedere cel in je lichaam leeft en trilt…zeer gevoelig, alsof je zenuwuiteinden 
aan de buitenkant van je lichaam zitten…opgeladen, springerig, kortademig, fluctuerende 
lichaamstemperatuur, nachtzweten, onregelmatige hartslag en/of verstoorde slaappatronen. Deze 
symptomen kunnen ontmoedigend zijn, vooral als ze zo plotseling optreden, maar weet dat ze 
gewoon een mooi onderdeel zijn van het proces. Als de “geladenheid” ongemakkelijk en 
overweldigend wordt, kunnen stretchen, lopen, ademen en zoutbaden verlichting bieden. 

Ook kunnen we energiegolven als gelukzaligheid ervaren dat door ons centrale zenuwstelsel golft… 
deze reinigende (kundalini) energieën zijn werkzaam om alle resterende dichtheid in je systeem op 
te ruimen.  Bovendien, heeft het lichaam nieuwe systemen gecreëerd gebaseerd op de intelligentie 
die in elke streng van geactiveerd DNA ligt en de chakra’s die elke centrum regelt, openen zich meer 
om deze systemen te onderhouden (interessant is dat de sensaties die worden geassocieerd met de 
“rapture  profetie” zijn: gelukzaligheid, euforie, vrijheid, vreugde, spirituele extase etc.) .  

De tweede fase die ze de “realisatie van ons goddelijk lichaam” noemen, is wanneer de ziel zichzelf 
begint te ervaren in menselijke vorm, alsof het voor het eerst is. De term “wedergeboorte”  is hier 
van toepassing. Dit ins een integratie fase die ons in staat stelt volledig te aarden in en bewonen van 
onze lichamen en is vereist om ons kristallijne patroon te laten materialiseren. Door deze periode 
van integratie verstevigen we onze  connectie met aarde zodat we onszelf stabiliseren en één 
kunnen worden met  de kosmische hartslag.  

Wanneer de integratiefase compleet is beginnen we de veranderingen die voortvloeien uit onze 
goddelijke blauwdruk fysiek te belichamen. Dit is de fase waarin “spirit en materie als één werken” … 
waar we de fysieke essentie van onze spirituele vorm belichamen.  

Tijdens deze fase zullen we ook dat wat de “Seven Sisters” een versnelling (quickening) noemen, 
ervaren. Zoiets als het moment van de waarheid, wanneer een zwangere vrouw voor het eerste de 
foetus voelt bewegen…de “Sisters” omschrijven deze spirituele versnelling als het moment van de 
waarheid,  als de schenking van genade… een term die ze gebruiken voor het proces dat volgt op de 
eenwording van heilige energieën…een instroom van goddelijke vitaliteit in ons lichaam.  

“ Jullie aardse lichamen zullen een nieuwe glans krijgen,  een nieuwe manier van zijn die zich in fases 
manifesteert. Je zult de nieuwe energieën herkennen en dan lijken ze weer te vervagen, terwijl je 
lichaam zich aanpast om ze tot zich te nemen in een serie in- en uitademingen, en je je dieper en 
dieper in goddelijke eenheid met je ziel komt. Elke fase kent een energie, een specifiek wezen dat je 
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graag volledig wilt ervaren. Neem deze woorden niet als een teken van lijden, maar als een teken van 
ware bevrijding”  -Seven Sisters of the Pleiades -  

 

  

 


