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De Aard van Buitenaardse werkelijkheden  

Verslag van de lezing door Martijn van Staveren op dinsdag 4 april 2017 in Zalencentrum 
Hingstman te Zeijen.  

 
Zoals altijd begint de lezing na het weg-ebben van het geluid van de klankschaal. Martijn: 
“In de kern verdwijnt een geluid, gevoel of een kleur helemaal nooit. Het is slechts de 

waarnemer die denkt dat iets weg is”. Waarneming is de rode draad van deze avond.  
Martijn is van kinds-af-aan een vrijspreker over wat er in deze wereld aan de hand is. Er 

spelen zich verschillende werkelijkheden af in ons bewustzijn. Het is aan ons, de 
waarnemers, welke werkelijkheid we willen zien en wat werkelijkheid betekent.  
Wat is waarheid? Mensen zijn er goed in om elkaar te beleren. De doelstelling van Martijn 

is verruiming van innerlijke vrijheid en dat delen met andere mensen. Het gaat om het 
aanzetten van resonantievelden in ons bewustzijn die voor hele lange tijd uitgeschakeld 

staan. We kunnen andere keuzes maken waardoor we meer kracht en meer essentie in 
onszelf voelen.  

Het is een tijd van grote veranderingen, van chaos en verwarring. Een herzieningsfase op 
aarde met ongekende mogelijkheden. Deze herziening zal ook plaatsvinden op het gebied 
van spiritualiteit. Misschien hebben we verwarring nodig om anders naar onszelf te kijken. 

De handvatten die we aangereikt kregen, zijn dienstbaar tot het moment dat we verder 
willen groeien. We zijn in de kern onsterfelijk bewustzijn.  

Martijn vertelt over zijn ontmoetingen met buitenaardse beschavingen. Er zijn ontelbare 
hoeveelheden werelden, ontelbare universa. Er gebeuren in dit universum bepaalde zaken 
die absoluut te maken hebben met jouw rol op dit moment op de aarde.  

 
Ons fysieke bewustzijn is zo geprogrammeerd dat we ons veel niet meer kunnen 

herinneren. Datgene wat we ons wel kunnen herinneren mogen we aan onderzoek 
onderwerpen.  
Martijn spreekt over mooie en moeilijke ontmoetingen met ‘negatieve’ en ‘positieve’ 

beschavingen. Let wel dat alles wat we een naam geven, vanuit menselijke perceptie is en 
wat ons lichaam kan interpreteren.  

Van ons DNA staat 92% uit! Via ons hele visuele veld dat onze hersenen ontvangen via de 
ooglens komt slechts 0,005% binnen in een drie dimensionaal beeld. En toch kunnen we 
elkaar zien! Er is veel ruis op de lijn dat we niet kunnen zien. Neurowetenschappen 

(kwantummechanica en kwantumfysica) onderzoeken het gedeelte dat ‘uit’ staat. Nog 
sterker: dit onderzoek is al afgerond! Krachten die deze technologie van het menselijke 

lichaam doorgrond hebben, dicteren ons innerlijk bewustzijn, zodat we ons oorspronkelijke 
licht nèt niet aanraken. 
 

Als wij ons als mensen met elkaar af willen stemmen in een wereld met vrede voor alle 
mensen, kunnen we ons zelf daarin meenemen. Het begint altijd bij jezelf, op het moment 

dat je wakker wordt. Het neurologisch bewustzijn is de toegangspoort tot het kosmisch 
bewustzijn. Binnenkomen in je neurologisch bewustzijn en dan verbinding maken met je 
kosmische zijn, is de definitieve connectie.  

We zijn op een moment op aarde beland waarop contact met andere beschavingen letterlijk 
aan het ontstaan is. Niet op de manier zoals de Ufo-gemeenschappen hier op aarde het 

voorstellen. Het contact begint bij onszelf. Met het extreem vermogen om te voelen maken 
we de weg vrij.  
Martijn heeft herinneringen in zowel fysiek- als kosmisch bewustzijn aan 5 verschillende 

werelden die hij doorlopen heeft om te koppelen aan dit hologram aarde. Dat was geen 
eenvoudige weg. Mensen met een oorspronkelijk licht in zichzelf werden eruit gehouden. 

Hier ontstaat het eerste trauma in het menselijk bewustzijn. Martijn heeft hier ervaring 

https://matrix-nl.freevar.com/


 
 

René Gieltjes                                                                                            Pagina 2 van 4                                  Webpage https://matrix-nl.freevar.com                                       

mee opgedaan door contact met de oeroude menselijke Umbraha-beschaving, 
waarin de lichamen voor 100% aanstaan. Dat wil zeggen dat het kosmische 

bewustzijn 100% operationeel is. Ze hebben in hun lichtveld een krans met 
resonantievelden. Ze spreken niet met woorden maar met de kracht van creatie. Andere 

menselijke beschavingen waar hij contact mee heeft, zijn de Zeta-beschaving, (dienstbare 
Humanoïde wezens) en de Sin-Shani beschavingen (Aziatische wezens). Zij hebben 
meer dan 8,5 miljard jaar geleden geprobeerd om ons universum te voorzien van een 

krachtveld. Ze zijn daarbij verstrikt geraakt in een universum gecontroleerd door 
technologische wezens. Op de achterkant van de maan zijn wrakstukken van voertuigen 

van gevonden. Binnen 1,5 jaar zal informatie hierover naar buiten komen. Martijn vertelt 
over Ajura beschavingen die hetzelfde hebben meegemaakt als de aardse beschaving 
hier, namelijk. dat deze wereld in quarantainesituatie geplaatst is door Cyborg-

beschavingen (in mooie menselijke vorm), die een hack hebben gepleegd op de wezens op 
aarde in hun neurologisch bewustzijn. Ze zijn zover geëvolueerd dat ze geen ruimte-

voertuigen nodig hebben. Ze stemmen zich af met het innerlijk bewustzijn met een 
trilling (een emotie). Zo kunnen ze op elke plek contact maken met het hologram van deze 
planeet. Ze zullen nooit interventie plegen, omdat ze beseffen wat er zou kunnen gebeuren 

als de mens in angst terecht zou komen. Het angstveld is zo ingevoegd in ons DNA dat 
alles wat onbekend is geclassificeerd wordt als angst. Onze taak is om van die angst af te 

komen. We kunnen een ander niet de schuld geven van datgene wat reageert in ons, het 
zit in ons eigen systeem. Stel dat angst niet bestaat, maar dat angst onbegrepen 
scheppingskracht is die niet begrepen wordt door je neurologische systeem. Dit is één van 

de belangrijkste ontdekkingen die de mens gaat meemaken. Belangrijk is het opruimen van 
stoornissen in je systeem die aangeleerd zijn of voort kunnen komen uit genetische 

codering of op een andere manier toegevoegd. Je wist het niet, maar handelde er wel naar.  
 

Geboorte.  
De geboorte is een compleet technologische gebeurtenis en staat haaks op wat wij zien 
met betrekking tot reïncarnatie. Op het moment van de koppeling van het kosmisch 

bewustzijn aan het holografische bewustzijn van dit universum wordt allerlei informatie 
toegevoegd die je niet hebt meegemaakt. Daar moet je tijdens je leven op aarde vrij van 

zien te komen.  
Martijn vertelt kort over de ontvoeringen die hij meegemaakt heeft. Hij wist altijd van 
tevoren dat het zou gebeuren door de spanning (een krachtveld) die zich fysiek opbouwde. 

Hij kon met zijn elektromagnetisch veld elektrische apparatuur uitschakelen en geeft 
hiermee aan dat we heel krachtige zenders en ontvangers zijn waar we veel meer mee 

kunnen doen dan dat we op dit moment kunnen vermoeden. We kunnen het sneller doen 
dan we durven dromen. De kracht in ons om negativiteit op te lossen is net zo groot en 
beschikbaar als de positieve kracht om de harmonie en de vrede, de vreugde in onszelf en 

in de wereld te vergroten. In eerste instantie in onszelf en later met elkaar.  
Albert Einstein deed de uitspraak: “Voorstellingsvermogen is belangrijker dan kennis”.(het 

beïnvloedt de werkelijkheid). Waarneming is de sleutel tot een groter bewustzijn om in 
contact te komen met jezelf, met geavanceerde beschavingen uit andere werelden. En het 
is de sleutel om oplossingen op aarde te laten ontstaan. Bijvoorbeeld: als je met 10.000 

mensen tegelijk vanuit dezelfde intentie kijkt, dan wordt het thema waar je naar kijkt in 
beweging gezet en kan het transformeren. Dat is de kosmische wetgeving van de 

oorspronkelijke mens. We hebben elkaar daarbij nodig, het is een collectief element. We 
kunnen hiermee zelfs interventie plegen op andere beschavingen. Dat is gebeurd in andere 
tijden. We zijn scheppers! We schrijven altijd zelf de uitkomst.  

Er zijn op dit moment krachtige manipulatieve groepen actief die gespecialiseerd zijn om 
het menselijk bewustzijn te frustreren en te traineren. En wij zijn erin gespecialiseerd om 

dat te doorgronden door innerlijke waarneming zonder oordeel. Dit is de gouden sleutel om 
terug te kunnen keren naar die oorspronkelijke wereld.  
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Het blijkt dat veel spirituele programma’s actief zijn, bedoeld om ons in een gekaderde 
bandbreedte te houden. Tegelijkertijd gaan politieke en economische structuren om. Ze 

zijn gerelateerd aan elkaar. Van een oud paradigma gaan we naar een nieuw paradigma.  
We zijn geneigd om alles te classificeren in positief en negatief waardoor we groot deel van 

onszelf niet onderzoeken. Martijn heeft gemerkt dat er onderwerpen zijn die angst 
oproepen bij sommige mensen. Bij andere mensen gebeurt juist het tegendeel. Er zijn veel 
verschillende percepties. Hoe kan dit? Er kunnen zaken in onszelf zijn die aangeraakt 

worden en die aandacht behoeven. Zo komen we in een kosmisch bewustzijn, niet vanuit 
de opgebouwde persoonlijkheid en de persoonlijke spiritualiteit. Het kosmisch bewustzijn 

kent geen classificatie.  
 
Waarneming:  

We worden beheerst door de taal van het denken. Waar zaken niet dienend zijn voor het 
kosmisch bewustzijn is observatie nodig. Het is tijd dat de mens opstaat en de 

bereidwilligheid vindt in zichzelf om te kijken naar onderwerpen in deze wereld waarbij we 
geneigd zijn om pijn en boosheid te ervaren. We zijn creatiewezens/bronwezens. Overal 
waar wij kwamen, vond herziening plaats, in de vorm van gelijkwaardigheid, 

dienstbaarheid en openheid. We zijn daar nog steeds toe in staat. We hebben geleerd dat 
datgene dat we aandacht geven, groeit. Dat is feitelijk onjuist. Daar waar menselijke 

observatie niet aanwezig is, wordt carte-blanche gegeven aan machten om de energie van 
scheppende wezens te ondermijnen. Wij mensen hebben vaak heel veel noodzaak nodig 
om dingen te veranderen. De mens heeft een soort passieve houding.  

Martijn noemt Emoto, die aantoonde dat intenties bepalend zijn voor de vorm van water 
(innerlijke resonantie).  

De oorspronkelijke mens is een expressie van alle levende wezens in welke vorm dan ook, 
in welk universum dan ook, van al die wezens bij elkaar opgeteld, die emoties uitzendt. 

Mensen (het Humanoïde ras) zijn al die frequenties bij elkaar opgeteld, de bouwstenen van 
alle scheppende wezens. Daarom is er zoveel interesse voor ons mensen op aarde. Wij 
dragen deze bouwstenen met een ongekende kracht van creatie, zonder angst. In de kern 

zijn we uitgeëvolueerde wezens. Er is iets gebeurd waardoor we dit vermogen zijn 
kwijtgeraakt. Durf aan te nemen dat je alles al weet. Dat je de essentie van de schepping 

in je draagt.  
Wij zijn in een andere tijd geraakt door een artificiële macht die letterlijk een invasie heeft 
uitgevoerd in de geometrie waarin we zijn opgebouwd. Wat we hier op aarde aan het doen 

zijn (transhumanisme), gebeurt in vele miljarden beschavingen tegelijk. Daar is een 
collectief intelligent bewustzijn uit ontstaan. Het Archonten-bewustzijn; een super-

technologisch, intellectueel bewustzijn dat de geometrie van universa is binnengedrongen. 
Vele werelden zijn ten onder gegaan aan Archontische bewustzijnsvelden. De mens op deze 
aarde is ook geïnvaseerd door dit systeem. Dat is de strijd die we voeren tussen het 

persoonlijke stuk en ons kosmische bewustzijn. En dat is pittig!  
Er is veel falsificatie en misleiding om ons bij dit bewustzijn weg te houden. We 

ontwikkelen ons wel als soort, maar dan wel binnen de bandbreedte. Manipulatie in ons 
bewustzijn zit veel dieper dan we op dit moment geloven kunnen.  
Diep van binnen weten we dat er iets niet klopt. We voelen dat we in een megatransitie 

zitten en dat dit groter en krachtiger wordt.  
Martijn heeft intensief contact gehad met Pleiadische mensen. Een van de redenen dat ze 

naar de aarde komen, is om de mens de boodschappen over te brengen van de kwantum-
mechanische wetgeving. Dat we met aandacht/observatie de wereld mooier kunnen maken 
en herziening kunnen brengen. De Pleiadiërs geven waarschuwingen voor 

interdimensionale infiltratie in het menselijk bewustzijn. Een letterlijk verzoek van 
Pleiadiërs aan ons, mensen, is om te onderzoeken wat onze patronen zijn, hoe we liefde 

toepassen.  
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Er zijn ook andere, Humanoïde Reptiliaanse wezens die fysiek op deze aarde leven. Daar 
hoeven we niet bang voor te zijn. Deze wezens doen er alles aan om onzichtbaar te blijven 

omdat ze bang zijn voor onze waarneming.  
Alles wat we zien, is opgeslagen in ons bewustzijn als een elektromagnetisch veld. We 

kunnen buiten onszelf niets veranderen, omdat dat interventie is, maar wel kunnen we 
waarnemen zonder oordeel. We hoeven iets slechts eenmalig te zien of te voelen en het 
wordt opgeslagen in de kronieken van het fysieke lichaam en in de universele bibliotheek 

van de schepping. Precies dat is wat er nodig is.  
Er is verschil tussen gevoel en emotie. Gevoel is niet zo interessant. Het gaat om de 

emoties. De mens is het scheppende vermogen van haar emotionele scheppingskracht 
kwijtgeraakt. Het krachtveld van emotie (positief of negatief) is een elektromagnetisch 
bewustzijn dat razendsnel informatie overdraagt naar buiten. Dat is de schepping! Van 

onze emoties wordt op dit moment 99% uitgelegd als angst, 1% is de liefde, de creatie.  
Alleen door waarneming, niet door healing, niet door een ingreep, een interventie, komen 

we terug bij onze eigen creatie-kracht. Veel mensen werken met krachten die erop uit zijn 
om het eigen innerlijk scheppingspotentieel uit te laten staan.  
Wat is nodig om het tij te keren?  

*Vrijuit gaan spreken.  
*Bereidwillig zijn om te kijken naar jezelf en de wereld.  

*Durf en moed tonen.  
*Inzage durven vragen in wat er is gebeurd in je leven.  
*Terugclaimen van eigen vermogens.  

*Daadkrachtig zijn.  
*Vermogens herontwikkelen en krachten bundelen.  

We hebben geluisterd naar informatie achter de woorden van Martijn, naar informatie in 
onszelf. We zijn als universele wezens verbonden met elkaar en we kunnen met elkaar de 

kracht uitdragen!  
Martijn verwees tijdens de lezing naar het boekje van Robert Boerman. Robert heeft 
onderzoek gedaan naar geometrie.  

Zie voor de website: www.buitenaardscontact.nl  
Bertie 
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