
De Sluiers van de Illusie en
de Disclosure van het Hart

  

                                      Via Arthura

Goede Dag Lieve mensen,

Hier spreekt the Council of Nine over de Sluiers van de Grijze Mist,
die de trage codes hebben geplaatst.

De derde dimensie is jullie materiële wereld van het stoffelijke wezen.

Deze stof is zeer dicht. Althans zo beleven jullie dit, want in werkelijkheid heeft de 
derde dimensie een heel ander bewustzijn. De kunstmatige holografische sluiers 
maken de derde dimensie grijs en grauw, net zoals jullie harten soms aanvoelen. 
De aardse lagen resoneren niet volledig. Deze derde dimensie kan zo niet volledig 
ontluiken aan jullie zielsbeleving.
Dit komt omdat de sluiers van de vergetelheid zijn neergelegd. Deze sluiers, die de 



werkelijke derde dimensie in zijn natuurlijke vorm laat bestaan, belemmeren het 
natuurlijk bewustzijn.

DEZE SLUIERS WORDEN DE KOMENDE TIJD OPGEHEVEN!

Jullie illusieveld wordt opgelost zoals “ sneeuw voor de zon” . Deze zullen gaan 
smelten, zo ook het ijs om jullie Harten. Wat zie je nu op de aarde gebeuren? Ja, 
het smelten van de poolkappen, de ijslagen. Dit is niet alleen een symbolisch teken, 
ook letterlijk zal de aarde zijn ijssluier afwerpen en de oude kennis prijs geven. Het 
ijs  dat  weer water  wordt,  de vrouwelijke waterenergieën gaan weer stromen en 
raken los. Vrij. Deze energetische beweging zal jullie weer een stuk dichter bij de 
dimensies  van  het  Licht  brengen.  Maar  wat  belangrijker  is,  dichter  bij  jullie 
natuurlijke  vorm.  Zodra deze sluiers  van vergetelheid  zijn  opgelost,  zullen  jullie 
weer herkennen en herinneren wie jullie werkelijk zijn. Al die antwoorden die die 
steeds niet tot jullie kwamen gaan nu doordringen in de heldere lagen van jullie 
bewustzijn. De resonantie van de vragen die jullie keer op keer stelde, zullen nu 
beantwoord worden.  De resonerende antwoorden op weg naar  jullie  bewustzijn 
werden geblokkeerd door de mist van de sluier.

De wakkere onder jullie “wisten” er klopt iets niet. Maar wat? Zij gingen op zoek en 
op zoek. Werden door de sluiers steeds weer teruggeworpen in de verwarring.

Lieve aardbewoners het was niet jullie schuld, jullie konden er niet bij. Jullie diepe 
Harten wilden dit zo graag, maar werden gevangen gehouden. Door de kilten van 
de trage, donkere codes. Zij zijn daar verantwoordelijk voor (in hun beleving was 
dat hun taak die zij moesten vervullen). Aan die tijd komt nu een definitief einde. 
Jullie ogen zullen steeds verder opengaan. Wij van de Council of Nine weten dat.

JULLIE HARTEN ZULLEN OPEN GAAN

Want wanneer de harten weer optimaal kunnen resoneren vanuit  de Natuurlijke 
Staat  (zoals  het  hoort  te  zijn)  gaan  tegelijkertijd  jullie  ogen  open,  jullie  gehele 
auralaag zal de kennis weer kunnen ontvangen. Wat een feest zal dat zijn.
Als een bloem in de knop, zal elk blaadje door het Licht weer opengaan en een 
stralende bloem zal zich gaan openbaren in diverse kleuren en soorten…de geuren 
zullen zich gaan verspreiden over de gehele aarde. Wat een prachtige schoonheid 
zal zich voordoen en wat denk je vanuit de kosmos hoe Wij dat zullen ervaren? Al 
die bloemen van Licht en Liefde ontluiken zich aan Ons en aan de Bron van Al dat 
Is. Een blijdschap tot diep in het universum zal weerklinken. Wij sluiten Ons direct 
aan  op  deze  resonantie  van  Liefde.  Dit  geeft  een  ware  bevrijding,  het  strakke 
keurslijf valt af. Een energetische bevrijding!



Het  Licht  op de aarde gaat  weer  schijnen in  zijn  volle  glorie.  Het  neemt  nog 
steeds toe. Daardoor kunnen de illusielagen gaan verdwijnen, de Hoge Codes zijn 
nu  aangekomen  binnenin  de  aarde.  Daar  is  alles  al  een  tijdje  hersteld  en 
opgeschoond.  De  Atla-Ra  heeft  zich  weer  gevestigd  en  Hun  plaats  weer 
ingenomen. Deze Oude Wijze Raad, die ooit opgeheven moest worden ten tijden 
van de Val van Atlantis, is weer terug! Het moment dat deze Atla-Ra weer Hun 
intreden deed in de Binnenaarde ontstond er een groot feest van vreugde en de 
hereniging van een Groot Licht.

Daardoor kon de Binnenzon weer geactiveerd worden en de Zielendelen konden 
weer in de Kernkristal geplaatst worden. Deze Zielendelen van Licht komen vanuit 
de Centrale  Zon en maken de  totale  verbinding  met  het  Al.  De activatie  is  nu 
zodanig, dat de mensen op de aarde vanuit de Binnenaarde ingestraald worden.
De Binnenaarde straalt, nu nog de buitenste schil van de aarde en haar bewoners 
in die dimensies.

Daar waar de sluiers van grijze mist stevig zijn, zal veel ophef zijn. Oorlog, onrust 
en  chaos.  De  komende  tijd  zal  dit  tegelijkertijd  tot  een  dieptepunt  komen.  Wij 
betreuren dit ook , maar dit is nodig.

De mens zal verschillende sluiers in de verschillende lagen afleggen. Niet alleen 
de  Aarde,  maar  ook  de  delen  waaruit  Zij  bestaat  zullen  hun  sluier  van  mist 
verliezen. De stenen, de dieren, de natuur alle elementen en ja, ook jullie mensen. 
Het gaat ver door in dieptelagen van jullie lichamen, alle organen, zintuigen, botten 
en cellen. Alles wordt van deze kunstmatige sluier ontdaan. Deze illusiesluier is op 
vele fronten aangelegd en verweven met alles wat jullie bewustzijn beïnvloed.

DE SLUIER VAN DE ILLUSIE IS DE ILLUSIE!

Je kunt  steeds weer  alle  karma’s en trauma’s opschonen,  in  alle  vorige levens 
duiken, maar zolang de mens van deze sluiers doordrenkt is zal er een echo, een 
weerkaatsing zijn. Heen en weer. Het oplossen van deze trauma’s zullen nu in alle 
lagen definitief verwijdert gaan worden.

DIT IS DE WARE DISCLOSER

De openbaring, het openen van de ogen. Het zien van de echte waarheid zal de 
God doen opstaan in de mens. De connectie weer heel maken, het Gouden Licht 
neer  laten  dalen.  De  lagen  kunnen  dit  nu  optimaal  ontvangen,  verwerken  en 
opnemen.  De  intelligentie  van  elk  mens  zal  verhoogd  worden,  door  de 
liefdesintelligentie van het hart.
Dit gaat in snelle fases. Elke keer weer een stuk en weer een stuk dichter bij die 



Goddelijke waarheid, voorbij de illusie van het misleiding.

Het was altijd mogelijk om voorbij die illusie te komen, mits de blauwdruk van deze 
mens was geactiveerd. Sommige onder jullie mensen zijn de sterrenzaden en zijn 
zo geboren. Dat waren degene met een zeer gerichte missie, om als boodschapper 
door de sluiers heen te kunnen kijken. De Profeten, de Heilige, de Uitverkoorne en 
de Stille Verspreiders. Zij werden direct toegesproken door de hogere lage en door 
de Bron zelf en wisten dit.

Nu is de tijd aangebroken dat velen van jullie voorbij de sluiers kunnen gaan zien. 
Uiteindelijk iedereen op Aarde. Het ligt in jouw blauwdruk welke informatie er voor 
jou beschikbaar is, waar resoneer jij mee. Welke Lichtstraal? Welke Sterrenfamilie? 
Welke  Kosmische  Roots  mag  jij  gaan  bewandelen  of  heb  jij  bewandeld? Elke 
illusielaag die opgelost wordt zorgen voor de her-innering. Het her-inneren van de 
Oude kennis die nu in een nieuwe vorm wordt gegoten. De kennis van het AL is 
tevens de verbinding hiermee.

Ieder op zijn niveau zal dit beleven. Niet elke bloem is een rode roos. Er zijn vele 
soorten bloemen-energiën naar de aarde gekomen. Ieder heeft zo zijn eigen reden 
tot groei. Elk Licht heeft zijn eigen doel of plaats. Er zijn er met vele kleuren Licht 
en er zijn er met een enkel Licht. De intensie van de Lichtsterkte geeft aan waar de 
ziel vandaan komt en hoe oud deze is. Er zijn zeer sterke Lichten onder jullie, die 
vrijwillig naar de aarde wilde komen en geen karma meer hadden. Zij kunnen hun 
Lichten heel sterk laten schijnen, dit is het Hoger DiamantLicht. Niet iedereen heeft 
dit  Licht,  maar lieve mensen, dat hoeft  ook niet! Elk Licht  wat weer aangeraakt 
wordt zorgt voor de liefdesconnectie. Dat is wat Heel maakt. In het Universum zijn 
er grote en kleine sterren. Soms oude zielen kiezen juist om als een kleine ster op 
aarde geboren te worden. Waarom? Omdat deze ervaring net zo belangrijk is als 
de beleving van een Grote Ster.

Door jullie Ego-energieën, die ook een functie hebben, lijkt het vanuit de illusielaag 
alsof de grote van de ster het belangrijkste doel op aarde is. Nu, als deze illusielaag 
smelt, zal het Egodeel verkleinen. Waarom? Omdat het er niet meer toe doet van 
welk soort Licht je bent, maar wel HOE je het gebruikt. Het karakter van elk Licht 
zal veel belangrijker zijn voor de overleving van het totaal. Je hebt elkaar nodig. De 
een zijn talent vult de ander aan. Klein of groot. Ze hebben jouw nodig, al het Licht 
is nodig.

JE BENT MOOI

Stel je voor: een groot geheel van Licht dat schittert. Niet alle Lichten schitteren 
tegelijkertijd. Ze schitteren ook niet tegelijkertijd even sterk. Welke Lichten vallen 



het meest op? Welke maken de verbinding? Juist ja, de lieve kleine Lichtjes. Er zijn 
veel meer lieve kleine Lichtjes, die het ene Grote Licht ondersteunen. Zijn zíj niet 
de werkelijke basis? De een kan niet zonder de ander. Dat zal jullie voornaamste 
herinnering zijn. Dat zal jullie belangrijkste waarheid worden. Het inzicht dat alles 
even belangrijk is om het totale geheel in stand te houden:

Met elkaar

Groot en klein
Rond en vierkant
Rood en blauw

Dik en dun
Dag en nacht

De duale driedimensionale matrix was ooit in harmonie. De donkere sluiers hebben 
de Liefdesresonanties verstoort. Nu het Licht op aarde zo hoog wordt zal de aarde 
in verschillende frequenties gaan trillen:

De zuivere 3d resonantie
De zuivere 4d resonantie
De zuivere 5d resonantie

En de zuivere Hogere resonanties

Dit is het moment dat de Hoger Trillende Licht Codes op aarde kunnen zijn en 
verblijven. Dit is al aan het gebeuren. Door het opheffen van de illusielaag komen 
deze verschillende dimensies van Liefde dichter bij elkaar. Zij resoneren nu beter 
en kunnen nu samen gaan resoneren.
Dan kan het werkelijke verbinden gaan plaats vinden. Vanuit de Aarde straalt er nu 
Licht naar boven en dat Licht gaat via de mens naar boven. Dit is de voorbereiding 
op  het  Grote  Licht  dat  gaat  komen  eind  dit  jaar.  Al  deze  voorbereidingen  zijn 
daarvoor nu getroffen.

Wij hebben gesproken en U zijt gegroet door de Council of Nine
Wij zijn onderdeel van de Galactische Federatie van het Licht.

9 augustus 2012

Deze boodschap mag gedeeld worden in zijn geheel en onder vermelding van de 
bron: Arthura Hector   www.ashtarspage.com 
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