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Vertaling: 

Leiders van een Nieuwe Mensheid:  De Ontluiking 

“ We zijn zo gelukkig dat we deelgenoot mogen zijn van zo iets bijzonders, dat wat jullie ascentie 
noemen en wat wij “thuiskomen” noemen. Wij zeggen “thuiskomen”  omdat ieder van jullie die de 
planeet naar haar bestemming leidt, draagt de geactiveerde vibratie van “thuis”, de Source energie, 
in zich… en hoewel velen van jullie jullie licht hebben moeten dimmen om in een wereld te passen die 
ongeschikt was voor zo’n grootsheid, nu groeien jullie in de volheid van jullie Pure Hart Straling. “  

-Seven Sisters of the Pleiades -  

Er is zoveel veranderd sinds de laatste update! Vanaf het moment dat ik me begon te heroriënteren 
in deze nieuwe mentale omgeving, hebben de “unseens”  me overladen met informatie… en hoe 
lang dit artikel waarschijnlijk al zal zijn, het is slechts een derde van wat ze ons willen meedelen… zie 
hier het gevolg van de juni/juli eclips sandwich. Wat al eeuwen geleden lijkt, en ook maar een dag. 

De vele multidimensionale verschuivingen die hebben plaatsgevonden sinds de eclips portal 
beginnen zich te tonen in het  menselijke (collectieve) bewustzijn, en als gevolg in de fysieke 
structuren in onze wereld. De innerlijke veranderingen die door steeds meer mensen worden 
gevoeld voeden een gevoel van verachting/afwijzing in het collectieve bewustzijn, een gevoel van 
leegte in hen die zich tot vooralsnog vervuld voelden binnen de structuur van het 3D paradigma 
(denk aan vrienden en familie). Deze gevoelens van ongemak die nu aan de oppervlakte  komen van 
vele delen  van de menselijke maatschappij, beginnen met succes een bedreiging te vormen voor 
alle systemen in de wereld die gebaseerd zijn op afgescheidenheid, boven eenheid. 

Het Opbloeien 

Net op tijd voor de 6e dag (de bloeifase van de Levensboom), in de 11e hemel van de 9e (en laatste) 
Golf van de Maya kalender (die volgens Carl Calleman eindigt op 28-10-2011)… en als gevolg van de 
groeiende ontevredenheid in de mensen om ons heen, is de tijd gekomen voor de Way Showers 
(pioniers) om onze diepverankerde en moeizaam verdiende wijsheden te eren en te delen met meer 
mensen. Voor deze leiders van de Nieuwe Wereld die tegengehouden zijn, niet gehoord werden, 
gedwarsboomd in hun complete zelfexpressie, of afgeschrikt om jullie volle waarheid te delen, jullie 
tijd is gekomen. De “unseens” zeggen dat deze groep zielen het klaroensignaal heeft ontvangen om 
uit hun schuilplaats te komen, met  soevereiniteit, en bovenal…niet aflatend. Dit betekent voor 
iedere persoon iets anders. Maar ik hoor dat ieder van ons zal worden getest om de volle kracht van 
ons licht in te zetten. 

“ Nu, we begrijpen dat dit een uitdaging kan zijn voor degene rondom je… in die zin dat de 
veranderingen in jou zullen verandering vereisen in je naasten, en daarover zeggen we… ben niet 
bang. Ben alles waarvoor je hier gekomen bent, of je loopt het risico om de mogelijkheid op iets 
buitengewoons te verliezen. De tijd om je volle licht te schijnen is nu, en er zullen de komende dagen 
vele situaties opduiken waarbij dit van je verlangt wordt.  We zeggen niet dat de uitdagingen komen 
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in de vorm van onenigheid, maar door het tonen van je innerlijke kracht op een manier die zeker te 
zien, voelen en horen is door anderen. Velen van de nieuwe leiders zich te lang moeten terugtrekken 
achter de mantel van onvolwaardigheid, wachtend op de laatste verbinding tot je genetische 
uitmuntendheid… voor deze zielen: er komt een grote opening aan, een verandering van de manier 
waarop je deelneemt met  jouw waarheid en hoe je die toont. “  -Seven Sisters of the Pleiades –  

 

Voor hen die deze overgang naar volle-waarheid zijn begonnen, naar authentiek zijn, en aankomen 
aan de “andere kant”… gefeliciteerd!  Jouw wereld is al begonnen te verschuiven op buitengewone, 
ondersteunende en  adembenemende manieren. En dit is pas het begin. 

De ware maatstaf voor je authentieke zelfexpressie wordt gerealiseerd door het niveau en omvang 
dat zich weerspiegelt in de wereld om je heen. Onze externe wereld is altijd een accurate 
afspiegeling van ons innerlijk; dus als we ons bewegen in de fysieke wereld vanuit een verenigd punt 
van waarheid, kunnen  de reflecties van ons licht onze ogen openen en onze harten doen groeien… 
een afspiegeling, niet alleen van de precisie en overeenstemming met ons authentieke zelf, maar het 
fysieke bewijs van onze onmiskenbare innerlijke schoonheid die voor zo lang is verdrukt onder het 
gewicht van de beperkingen die we in onszelf denken te zien. 

Met andere woorden, we worden “ontmanteld” , met als gevolg dat de buitenwereld onze 
goddelijkheid begint te zien, onze Pure Hart Frequentie, omdat we uiteindelijk meer in lijn zijn met 
en opereren vanuit goddelijke liefde. Deze ervaringen “gezien”  te worden voor wie we echt zijn, 
voor de eerste keer, kan overweldigend zijn na zoveel jaren waarin je je ware zelf hebt verstopt en je 
afgeschreven en veroordeeld werd door conventionele dogmatische denkenden. 

Naar buitentreden kan ontmoedigend zijn, omdat we verlegen zijn. En als we toch naar buiten 
treden, dan altijd met een defensieve houding. Bijvoorbeeld als je tegen een oude bekende van yoga 
aanloopt die je al vijf jaar niet hebt gezien en de gevreesde vraag komt…” zo, wat heb jij in de 
tussentijd gedaan?” En in dat moment  wordt je geconfronteerd met de ontnuchterende realiteit dat 
het lijkt alsof je absoluut niks hebt gedaan, behalve ouder worden. En sta je voor de deprimerende 
vraag: “ lieg ik tegen haar, of tegen mezelf?”  

Dit is het moment waarop al het bloed vanuit je ledematen naar je oren stroomt, geluid vervaagt en 
diep van binnenuit komt iemand met een creatief en interessant verhaal over wat-je-hebt-gedaan-
en-doet. 

We kennen deze situaties  allemaal en hebben ons  afgevraagd wie we wel en wie we niet kunnen 
vertellen dat we het gros van de laatste 5-7 jaar in foetus-positie hebben doorgebracht, wachtend 
op onze wedergeboorte. 

Maar dat is nu voorbij. Volgens de “unseens”… geen verstoppertje meer. We worden aangeroepen 
door hen die ons nodig hebben en met liefde ontvangen. Niet alleen da, maar zodra we voorbij de 
onzekerheid om veroordeeld of uitgelachen te worden zijn, de onverwacht warme ontvangst door 
anderen kan ons vervullen met een gevoel van diepe dankbaarheid. 
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Waarschijnlijk merk  je dat deze hart-elijke connecties zich om je heen beginnen te tonen, zelfs met 
vreemden. Een gevoel dat plots ieders licht is aangegaan. Maar de waarheid is dat dit de juist de 
afspiegeling is van jouw innerlijke licht dat zo helder schijnt dat de wereld het eindelijk kan zien. 

Dit is hoe je echt weet dat jouw tijd is gekomen om te schijnen. Niet alleen omdat je iets te delen 
hebt, maar omdat je gewenkt wordt om het te delen. 

Navigeren tussen gescheiden realiteiten 

“ De realisatie dat sommigen van jullie de brigade leiden en velen volgen, is een belangrijk 
onderscheid  om te maken op dit punt waar we zijn aangekomen”  -Seven Sisters of the Pleiades -  

In de laatste update spraken de “unseens”  over een wisseling van de wacht. ..”terwijl collectieve 
wereld bewustzijn onvermijdelijk dieper in angst zal duiken, en hun gevoel van veiligheid wordt 
ondermijnd, zullen er onder jullie zijn die tegelijkertijd groot succes bereiken. “  En hierover hebben 
ze vandaag meer mededelingen. 

Wat ze duidelijk willen maken is het feit dat alleen zij die hun spirituele groeiproces hebben voltooid, 
zullen leiden in de voorbereidingstijd. Ze zeggen dat….” Zij die naar buiten treden als bakens van licht 
in een tijd van duisternis zullen een totaal andere realiteit ervaren dan zij die pas zijn begonnen om 
bij zichzelf naar binnen te kijken”, en ze willen graag wat begeleiding geven met betrekking hoe om 
te gaan met de scheiding in realiteitsstructuren die we nu beginnen te zien. 

Deze scheiding wordt echt zichtbaar, en het kan bevreemdend aanvoelen dat je je minder gemeen 
hebt met hen die nog vastzitten in het oude denken.  Daarom wordt het steeds belangrijker om te 
begrijpen hoe we ons bewegen in dit nieuwe bewustzijnsveld, omdat het zeer anders is dan de oude 
structuur. 

Voor zij die leiderschapsrollen zullen vervullen , hoor ik dat er een dieper gevoel van bevrijding komt, 
dan anderen om jullie heen zullen ervaren.  En een dieper intuïtief begrip van tijdloosheid., als 
gevolg van het niveau van expansie dat deze groep zielen heeft bereikt.  Naast deze realiteit staan zij 
die net zijn begonnen met het herkennen van hun goddelijkheid; voor deze groep komt er een 
buitengewone verschuiving in bewustzijn die de 3D realiteitsstrucuur, waar ze onderdeel van waren, 
zal afbreken (of is al begonnen). 

Voor hen, en waarschijnlijk niet iemand die dit leest, zal het voelen alsof het tapijt onder hen wordt 
uitgetrokken en hun hele wereld op de kop wordt gezet. Zij die voorop lopen in de parade zijn wel 
bekend met dit ontmantelingsproces, en de leiders/wegbereiders zullen hun positie innemen op het 
moment dat de 3D bubbel  begint te knappen voor de ontwakende zielen.  Met andere woorden, 
sommigen van jullie zullen voor de volgende golf de rol vervullen die de onzichtbare gidsen voor ons 
zijn geweest. In sommige gevallen, afhankelijk van jouw rol in het plan, zullen jullie de fysieke gidsen 
zijn die deze mensen over de bruggen naar 5D leiden waaraan we jaren gebouwd hebben.  

Voor hen die leiden, jullie zullen te weten komen wie jullie zijn en wat jullie rol in het groter geheel 
is. Het wordt gebaseerd op gevoel – wat je “wist” als waar, “voelt” nu als waar. Vele jaren is deze 
groep bezig geweest te  ontwaken tot het  grotere deel van henzelf, dat deel dat hier is om de 
mensheid te leiden naar haar bestemming, maar zonder context om die informatie toe te passen. De 
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Seven Sisters  zeggen me dat die context nu wordt gevormd, en het resultaat zal een veel grotere 
helderheid zijn en een goed begrip wat ons hier fysiek te doen staat. 

“In zekere zin is deze informatie niet nieuw voor je, maar het kan nieuw voelen… en we beseffen dat 
er lezers onder jullie zijn die niet veel begrip of helderheid hebben met betrekking tot jullie rol in het 
grote plan. Hierop zeggen we: iedereen is in het proces van ontwaken naar een veel grotere 
persoonlijke waarheid… allemaal op verschillende niveaus van bewustzijn…in lijn met de perfectie 
van het goddelijke plan”  -Seven Sisters of the Pleiades -  

Tenslotte hoor ik dat voor de leraren van de nieuwe mensheid (leraren is een zeer breed begrip), de 
manier waarop we informatie ontvangen en delen met anderen zal enorm veranderen.  De 
Pleiadians zeggen dat het belangrijk is om te begrijpen dat er geen kloof meer is tussen wat we hier 
ervaren en wat we hier onderwijzen. Het voorbeeld dat ze geven is als we hier zijn om anderen te 
leren over healing, dan is er geen verschil meer tussen onze eigen niveau van gezondheid en de 
informatie die we onderwijzen over healing. Met andere woorden, we stappen in belichaamde 
aanwezigheid en dus  onze eigen healing = de les. 

Dit betekent dat in plaats van lesgeven vanuit een toekomstig perspectief van wat “zal zijn”, zullen 
we onderwijzen vanuit aanwezigheid van “ik ben”  of “dat wat is”. We worden geïntegreerde leraren 
op basis van ervaring (hart) in plaats van leraren van kennis (hoofd)… het verschil is “integratie” vs “ 
“concept” . 

Tijd wordt samengedrukt, en dus worden we datgene waarvoor we hier zijn (datgene waarvoor we 
hier zijn om aan anderen te leren). Dat is best bijzonder omdat het betekent dat we ons verankeren 
in real-time gewaarzijn en we beginnen het grote plezier te ontdekken van het handelen vanuit het 
niveau  van eenheid.  

Niet langer is je fysieke lichaam slechts een lichaam waarin je ziel huist, maar het is verlevendigd met 
“christed-intelligence” en heeft  een  “mind of its own”, zogezegd.  - Seven Sisters of the Pleiades 

En tenslotte willen de Seven Sisters dat we weten dat onze lichamen grote, grote veranderingen 
ondergaan, wat wel al kunnen voelen, maar nog niet mentaal begrijpen. We passen ons aan aan het 
nieuwe systeem van licht intelligentie dat ons nu voedt. En ja, deze veranderingen gaan gepaard met 
symptomen, met name veranderingen mbt. spijsvertring/trek/voedselvoorkeur, nu we  wisselen van  
Bron voor onze fysieke voeding.  Maar ik hoor dat we snel andere dingen gaan merken die we nog 
niet eerder hebben ervaren. 

Een van de dingen die ze noemen, naast een dieper ontwikkeling op het gebied van 
heldervoelend/ziendheid, is dat als we in ons eigen afgeschermde energieveld komen, we beginnnen 
te merken dat ons lichaam op zichzelf functioneert, schijnbaar onafhankelijk van de wereld om ons 
heen. Dit is opwindend omdat we ons  vrij zullen gaan voelen van de lager dimensionale droesem, 
als we worden losgelaten van de disharmonische planetaire matrix waarin we ons nu bevinden. 
Echter, zonder bewustzijn, geven de “unseens”  aan dat deze veranderingen verwarring en stress 
kunnen veroorzaken dus ze willen elke potentiële angst verzachten/wegnemen. 

Deze loskoppeling van 3D is al op kleine manieren merkbaar, zoals het onvermogen om het ongemak 
van anderen te voelen, of zelfs gevoel van vervreemding, omdat vrijwel iedereen om je heen enige 
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vorm van chaos ervaart … en het kan raar en eenzaam voelen om je gelukkig en opgewonden te 
voelen met deze instortende wereld. 

“Bedenk dat met het accepteren van je goddelijkheid ook de realisatie komt dat die die zaken die zo 
diep menselijk zijn (d.w.z. handelen vanuit afscheiding en beperking), je vreemd voorkomen.  Je zult 
je onverbonden voelen met vele delen van het leven dat je nog omringt, echter, deze onthechting is 
nodig om in jouw  nieuwe ruimte te komen. We adviseren dat je je meer richt op de connectie die joe 
voelt tussen hoofd en hart, dan de kloof die je voelt tussen jouw bewustzijn en dat  van anderen. Dit 
is waar wonderen gebeuren en de rest zal wegvallen en de ware essentie van de volle waarheid 
onthullen.” - Seven Sisters of the Pleiades 

Voor mij persoonlijk (Lauren) betekende dit het trainen van mijn “compassie spier”.  Me verbinden 
met hen die pijn hebben, vanuit liefde, in plaats van lijden vergt discipline. Voor mij is het een 
delicate balans tussen erkenning, m’n eigen grenzen bewaken en het weerspiegelen van hogere 
waarheden… allemaal tegelijk. Het lijkt veel op jongleren. En wat ik zelf vreemd vond om te ervaren 
is dat omdat we zo hard en lang hebben gewerkt om boven het ego uit te stijgen, je zou denken dat 
we ons na zoveel jaar van worsteling moeiteloos in zouden kunnen leven (in de worsteling van 
anderen)… maar we zijn zo gericht op het hier en nu, dat dat helemaal niet het geval is. Je moet echt 
moeite doen om je in te leven in die zaken waren je jaren en jaren doorheen hebt moeten knokken. 
Het is dat hoger-dimensionaal geheugenverlies, zeg ik je… echt apart. 

Bovenal willen de “Seven Sisters” duidelijk maken dat elk gevoel van dissociatie normaal en gezond 
is en dat we het erg handig zullen vinden bij het ondersteunen van anderen. Het is niet dat we de 
matrix van het menselijk leven verlaten, maar slechts de matrix van menselijk lijden. Het verschil zit 
vooral in perceptie, en stijgen gewoon op naar een nieuw uitzichtspunt.  Door dit “loslaten” aarden 
we een voelen-gebaseerd begrip dat we niet ons lichaam zijn , maar deelnemen in een lichaam, in 
een leven en in een goddelijk-menselijke context. Nogmaals, geen nieuwe informatie, maar wel een 
diepere integratie. 

“Er is in de komende dagen nog zoveel meer mee te delen, maar voor nu is het enige dat nodig is, het 
begrip dat je je goddelijk beginnen te herkennen… niet je egocentrische perceptie van goddelijkheid, 
maar de werkelijke aanwezigheid ervan. Je krijgt inkijkjes in wat het betekent om spirit in menselijke 
vorm te zijn…de fase van belichaming die we de “realisatie van ons goddelijk lichaam” noemen, en 
het enige dat nodig is is dat je begrijpt dat je van de ene vorm in de andere vorm verandert. We 
verzekeren dat het niet de overtrokken manier is zoals je die misschien in films ziet, maar een subtiele 
verschuiving van een expressie van beperking naar onbeperktheid” -Seven Sisters of the Pleiades -  

We hebben ons letterlijk moeten dis-identificeren met ieder aspect van het zogenaamde menszijn, 
wat de  “Seven Sisters”  het loslaten van de pijn/angstlichaam fase noemen (zie artikel over fases 
van belichaming)… dat is ook waarom het zo lang geduurd heeft…maar de goddelijke fase is en voelt 
veel natuurlijker aan en voelt naadlozer in haar uiting.  

 

 


