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Opmerking: je komt heel vaak verwijzingen tegen verwoordt in “hier” en “daar” en dat verwijst 

naar afbeeldingen/schetsen die Martijn heeft gemaakt en daarom in deze tekst niet altijd even 

duidelijk zijn waar ze naar verwijzen. Trek je eigen conclusie. 

  

Welkom allemaal. 

Bij ons was het -5 graden vannacht. Ik moest even krabben, had een nieuwe accu, kon gelijk 

wegrijden, Mijn buurman kon niet wegrijden. Het is altijd interessant wat er gebeurt met de mens 

als de temperatuur verandert, iets heel eenvoudigs als de temperatuur, met de gemoedstoestand, je 

prestaties veranderen, je interesses veranderen, je verbindingen met bep thema's. Dan hebben we 

het alleen nog maar over de temperatuur en niet over andere ontwikkelingen in ons brein. 

We gaan vandaag spreken over de kracht van het harts bewustzijn met een bep doelstelling, dit is 

een doelstelling in het geheel maar is voor iedereen anders, het is je eigen gevoel dat je erbij hebt, 

om een taal te gaan toepassen in jezelf, er leeg in te zijn? Spreken over verbinding in jezelf en ook 

naar buiten, je zou dit de universele taal kunnen beschouwen, waar ook ander beschavingen vanuit 

communiceren en mensen van origine ook vanuit communiceren. En om in die taal te kunnen komen 

in jezelf is onderzoek nodig. We raken allemaal thema's aan die we meenemen in die reis, die je niet 

per se direct een plek hoeft te kunnen geven. Dus je zegt we hebben dat besproken maar wat kan ik 

ermee? Nee, het is ingeleid, in jezelf, in je dagelijks leven komt het moment dat dat thema ineens 

tevoorschijn komt, ploep, en dan herken je het, we hebben het erover gehad, dat en dat is er toen 

over gezegd. Hmmmm nu kan ik er toch anders in gaan staan. Daar gaat het om, dat je ergens 

anders in kunt staan en niet meegenomen wordt door je normale reactiepatroon, maar dat je daar 

een herkenning in hebt. Ik heb de vorige keer een paar dingen benoemd en daar gaan we dieper op 

in. De Oorspronkelijke Taal, de taal achter de woorden, de taal in de energie, wij zijn energie, taal is 

energie, als jij iets tegen mij zegt, wat je ook zegt, dan zeg je iets in woorden tegen mij, en daar 

achter zit jouw intentie, en op deze aarde hebben de mensen het niet door dat ze überhaupt 

intenties hebben, dus de woorden die mensen uitspreken zijn vaak heel plat, als je aan de voorkant 

luistert naar de woorden die op je af komen dan hoor je een heel mentaal iets, dan zegt iemand goh 

ik vind het fijn om je te zien, dan hoor je dat, maar daar achter gebeurt ook wat,  het hoeft niet 

perse te zijn dat het niet waar is, maar een dieper gevoel, van energie, van bijv. eenzaamheid en 

dat daarmee uitspreekt door tegen de ander te zeggen goh ik vind het fijn jullie te zien, dat dat hele 

bewustzijnsveld van ja ik voel me niet gezien, niet gedragen, ik ben hier op de wereld maar wie 

bekommert zich over mij, doe ik er wel toe, is er nog wel ruimte voor mij, dat kan allemaal 

meegezonden worden. En als dan iemand tegen je zegt van goh wat fijn dat ik je weer zie, en je 

afgestemd bent op de Oorspronkelijke Taal in jezelf, dan hoor je aan de voorkant de woorden, en 

iedereen reageert daarop en jij reageert niet meer daar op, jij reageert op de informatie daarachter. 

Dat is eigenlijk de Oorspronkelijke Taal, en als we daarin terecht willen komen in onszelf, dan kun je 

niet anders dan daarin gaan zoeken in jezelf, van wat is er nou werkelijk ten diepste in mijzelf 

gaande, wat voel ik, wat is dan ik, wat is gevoel, wat is gedachte, dus al die thema's komen 

tevoorschijn. Eén van de redenen waarom de mens hier op deze aarde helemaal niet open in het 

contact staat met andere beschavingen is omdat zijn de taal niet spreken van de kosmos, dat is een 

kosmische taal, dat is niet een taal van dit universum, maar het is een taal wat bestaat uit alle 

werelden bij elkaar opgeteld, waar alles samen is, één gigantisch onuitputtelijk oneindig veld van 

bewustzijn, dat is dus kosmos, kosmos is de optelsom, even wiskundig gezegd, van alles wat is, en 

die kosmische taal, die trilling spreekt de mens op aarde niet, we zijn aanwezig in een lichaam wat 

gericht is op modellen, op systemen, op denken hoe de ander denkt. En jij moet denken zoals de 

ander ook denkt, anders begrijpt een ander jou niet meer en dan voel jij je eenzaam en misschien 

wel uitgestoten en als je je uitgestoten voelt gaat er een ander programma lopen en dat is 

misschien wel van ja als ik uitgestoten ben of dan hoor ik er niet bij, en als ik er niet meer bij hoor, 

ik tel niet meer mee dan ben ik zielig, ben ik niet meer in de kudde, en misschien word ik dan wel 

opgegeten door een roofdier. Dus die energie zit er vaak achter. We moeten ons zoveel mogelijk in 

de kudde vinden daar ben je het veiligst, tussen alle andere dieren ben je het veiligst. Ik heb ervoor 

gekozen, heel bewust, om niet in die kudde te zijn, maar ik doe vaak wel alsof, omdat dat ook een 

instrument is om in die kudde te zijn. Dus wat ik doe is dit, voor mijzelf ben ik me bewust dat ik op 

mijn eigen manier mag leven, en dat doe ik ook ten diepste, en dat is niet altijd het makkelijkst en 

dat zullen jullie ook ervaren, maar dat betekent niet dat ik mij helemaal in de afzijdigheid moet 

houden om zuiver te zijn. Als je je eigen innerlijke kracht weet te ontwikkelen en dat heb ik zoals ik 

er naar kijk redelijk voor elkaar, lang niet op alle vlakken want dat is de uitdaging ook voor mij, dan 
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ben ik net als ieder mens ook mee bezig, maar de uitdaging is dat op het moment dat je die kracht 

goed kunt ontwikkelen, dat je met die kracht niet per se buiten de kudde blijft.  Want als we het 

hebben over vermenging van energie, is het ook nodig om in die kudde, het bewustzijn van de 

mensen en dan is die kudde iets heel dienstbaars omdat het de mensheid zelf is die heel mooi is, die 

ook die taal spreekt, om daar in aanwezig te zijn, en daar in te leven, ben ik dus autonoom, ik leef 

in die diversiteit van mensen, maar ik ga niet die taal spreken van die mensen, dus ik ben er in 

aanwezig, ik blijf bij mezelf, en ik blijf mijn eigen taal spreken. En dat is wat wij allemaal 

tegenkomen, hetzij op je werk, je vriendenkring, waar dan ook, je merkt dat het iets is met jou wat 

toch anders is dan de hele hoeveelheid aan mensen zeg maar, er is iets bijzonders aan de hand. 

Later ga je ontdekken dat het zo bijzonder is dat andere mensen dat niet zien. Dat kunnen ze niet. 

Dus wat is die Oorspronkelijke Taal?  Eerst een diepe ontspanningsoefening naar binnen toe, om de 

toon van deze dag gelijk te verankeren. Maar je zou kunnen zeggen dat de taal, veel mensen 

noemen het de hartskracht, als ik zeg hartskracht, het hartsbewustzijn dan hebben wij heel snel de 

neiging om hier (hart) naar te gaan wijzen, het orgaan het hart, het is goed om hier de focus op te 

leggen omdat deze plek ook echt de fysieke plek is van het instrument wat informatie uit het 

levensveld invoegt in het fysieke bewustzijn, maar uiteindelijk leest het fysieke hart informatie uit 

het energieveld, het etherisch bewustzijn van het gehele wezen wie jij bent. Dus jij bent een reiziger 

uit een andere werkelijkheid, die informatie ligt gevlochten door het lichaam, die is er voortdurend, 

dat is eigenlijk de hartskracht, dat is het kosmische zijn, dat bewustzijn is er voortdurend, is niet 

aan ruimte en tijdgebonden, dus heeft overal verbinding mee het is er gewoon, dát bewustzijn is de 

hartskracht. We noemen het de hartskracht op het moment dat het fysieke hart het ontvangt en het 

invoegt in het fysieke bewustzijn. Dus het is voor ons van belang dat het ontstane dogma van 

hartsbewustzijn/hartskracht ook compleet met ons bewustzijn durven benoemen:  het zit niet 

specifiek in de hartskracht en het is gewoon wie wij zijn in bewustzijn, dus het geheel. 

Het is goed om daar een flink aantal bekrachtigingen en oefeningen in door te lopen vandaag, dus 

dat we ook echt wat meenemen naar huis. En dat we de uitdagingen die voor ons liggen, dat we die 

in de momenten dat we ze tegen komen op een daadkrachtige manier kunnen aanvliegen. En er 

mag best nog ruimte zijn voor ontmoediging, dat het moeilijk of lastig kan zijn, maar hou er ook 

ernstig rekening mee dat het helemaal niet lastig hoeft te zijn, dat het ook heel makkelijk gaat. Als 

je eenmaal je weg er vindt met die moeilijkheden om te gaan in jezelf, dan ga je ook ontdekken dat 

je heel snel door bep thema's heen loopt, ook door geen gevolg meer te geven in je gedrag aan bep 

zaken, dus iemand zegt iets tegen je waar je normaliter diep door geraakt werd, je had daar en 

spiritueel beeld over dat er dus een verklaring voor kon geven waarom het gebeurt, maar het bleef 

wel 2-3 weken doorsudderen in je systeem, nou dat is een lekker spiritueel model...Het zit hem in 

de kracht wie jij bent en het is mooi als je vanuit een diepere laag in jezelf, heel snel, dat moment 

waarin jezelf zit wat eigenlijk helemaal niet  gebonden is met die persoon, maar met jouzelf, dat je 

daar heel snel uit kunt stappen. Dus je voelt iets, het is er, hm...en het is weg. Dat is geen utopie. 

Trek het je niet aan maar los het op met je bewustzijn. 

  

Ik heb het de vorige keer gehad over de hersengolven en zo, dat is een belangrijk onderdeel van het 

grote Schepping Potentieel in ons. Ik had pas een gesprek met iemand van een paar minuten, dat 

was echt een gesprek, dan wordt er echt wat gezegd in die paar minuten, soms ben je langer met 

iemand in gesprek en dan is dat het, leuk, maar het gaat om de inhoud, het verplaatsen van 

informatie. Die persoon zei “dat denken kun je gewoon overslaan als je die uitleg gewoon weglaat 

van die informatie over hersengolven, denken etc. want we zijn veel meer dan ons lichaam, dus als 

we dat overslaan en we gaan naar die hartskracht toe dan is dat mij voldoende.” Ik zei voldoende, 

wat is daar dan voldoende aan voor jou?  “Nou als ik daar mee werk voel ik mij heel goed”. Oké, jij 

hebt mij net uitgelegd hoe je leven er uit ziet, was nogal, volgens eigen zeggen behoorlijk pittige 

reis, maar waar ben je dan mee bezig, wat is voldoende, wat is er goed? En is er een voldoende te 

behalen voor jezelf? Wat is voor jou de maatstaf wanneer iets voor jou wel of niet werkt? Wanneer 

heeft het effect voor jezelf? “Ja ja ja nou in ieder geval dat ik mij van binnen goed voel”. Wat brengt 

dat binnen in voor jou zo'n goed gevoel? Wat brengt je dat in je leven? “Hoe bedoel je”? Kwam er 

een bep spanning. Heb het lef om door te gaan, ik ga dan verder vragen stellen, als ik naar jouw 

verhaal luister dan besta je uit 2 verschillende werkelijkheden. “Ja eigenlijk wel”, binnenin is het fijn 

en rustig, buiten in deze werkelijkheid staat eigenlijk haaks met dan van binnen, klopt dat.  'ja” en 

dat vind jij voldoende, van binnen oké en buiten niet, want daar heb je uitdagingen liggen, met je 

werk, met de wereld, met hoe je reageert, met alles wat je hebt opgeroepen. “maar ik kan er wel 

doorheen komen” Waar doorheen? Dus ik blijf echt eventjes op dat lijntje staan, om duidelijk te 

maken, we hebben te maken met twee verschillenden velden, heel grofweg gezegd, we hebben te 

maken met ons innerlijke bewustzijn waar we ons ten diepste gelukkig in kunnen voelen, dat 
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kennen we allemaal, ergens in ons leven een moment gevoeld waarin we wisten dit is het, hier gaat 

het om, dat kun je niet met een woord beschrijven, daar kun  je uren over gaan praten maar 

ook  dat werkt niet. Dat is een diepste staat van liefde in jezelf, van zijn waarin je zonder te denken 

weet van binnen dit is waar het om gaat, deze taal, dit is de wereld, het universum. Wat ik nu voel, 

deze energie, wat ik nu ben, dit is wat het is, hier gaat het om. Dát gevoel is dus een veld en dan 

hebben we nog een ander veld en dat is onze persoonlijkheid, en dat is ook een energieveld, die 

persoonlijkheid is geïnstalleerd in een fysiek lichaam en onze persoonlijkheid, fysieke en 

neurologisch bewustzijn wat een deeltje is van een veel groter kwantumbewustzijn van het wezen, 

als dat niet aan de kant wil gaan, een beetje, het hoeft zichzelf niet weg te cijferen, maar dienstbaar 

aan de kant kan gaan, zo oké ik maak ruimte maar ik weet niet waarvoor, maar ik maak ruimte 

voor iets in mijzelf, als dat niet gebeurt dan blijft die persoonlijkheid altijd aan de voorkant staan 

voor, het blijft altijd zorgen dat datgene wat er binnenin is niet naar buiten kan komen. En dat is het 

resultaat wat we hier op de aarde zien, dat mensen de ruimte aan zichzelf niet geven en ook een 

ruimte daardoor aan een ander niet geven. Als ik de ruimte van iemand niet krijg om te zijn wie ik 

ben, dan weet ik, kosmische wet, dat de ander dat voor zichzelf ook niet doet. Dus dan vind ik het 

ook volkomen normaal dat ik die ruimte niet krijg, dat is een innerlijk weten, ik weet dat, moet ik 

dan ook boos worden op die ander? Nee. Die ander kan het dus op dat moment gewoon niet. Ik hoef 

er niet over te oordelen, niet over te denken, geen mening over te hebben.  

 

Als iemand daar naar vraagt, wat denk je daar dan van?  

Dan moet ik echt zoeken in mijn systeem, dan moet ik echt antwoord geven, niets, ik denk dar niets 

van. Het is er gewoon zo niet. Ik ervaar dus gewoon dat iets is zoals het is. Dus als we teruggaan 

naar de persoon met het korte gesprekje van een paar minuten waar ongelofelijk veel in werd 

uitgewisseld, wat zeg ik dan, we bestaan grofweg uit twee innerlijke velden, dat is het etherisch 

innerlijk bewustzijn dat is het wezen niet uit deze wereld, die volgens vele mensen die allerlei dingen 

hebben bestudeerd zeggen dat dat vormloos en abstract is, dat het geen vorm heeft dus, laten we 

het daar maar eerst even op houden, omdat dat misschien buiten de perceptie valt van wat de mens 

op dit moment daarover kan denken, we hebben dus te maken met de abstractheid van het innerlijk 

bewustzijn en we hebben te maken met het fysieke bewustzijn. Als je binnenin jezelf dat ene 

moment, die momenten die je kent weet, die diepste  staat van Oorspronkelijk Liefde, waar je dus 

helemaal geen liefde voelt dat wij denken dat liefde is, als we dat van binnen ook buiten jezelf, dus 

buiten in deze werkelijkheid werkelijk wilt ontmoeten, werkelijk ontmoeten, dat je in een dorpje 

woont, dat iemand de deur open doet en je zwaait, met een glimlach, en die zegt ben je lekker aan 

het wandelen, en dat je voelt er is contact, op dat moment loop je naar die persoon toe, ja ik ben 

lekker aan het wandelen leuke plek hier...dan is er menselijk contact. En er ontstaat iets, wat er dan 

ontstaat is wat we op deze aarde mysterie noemen, dat is geen mysterie dat is het leven. En de 

mens is zo diep aanwezig en geïnfiltreerd in de lichamen met energieën die daar niet thuishoren, dat 

het aan ons echt zelf de taak is om daar in te gaan schaken. Dus je kunt er niet om heen om al die 

inzichten van het menselijk brein te verschuiven. Even terugkeren naar het begin, informatie over 

hersengolf staten, over bewustzijn en gemoedstoestanden, wat het met je doet, wat er met je 

gebeurt, het is allemaal heel belangrijk. Je hebt inzicht nodig in het avatar lichaam waar jij in leeft. 

En daar heb je geen oordeel over nodig, en ook niet over een ander, je hebt inzicht nodig voor 

jezelf. Je kunt pas iets herzien in jezelf, op het moment dat je ervaart van ja daar is 'tie, ik zit erin, 

dan pas gaat er iets gebeuren. 

  

Gisteren waren wij naar een winkel, tegels bekijken. (Korte weergave) , bekijken de tegels en ik zeg 

tegen Ellen “waar kijken we eigenlijk naar?”, dat is leuk, het besef, herken het voor jezelf, komt een 

medewerker met en klein computertje in zijn hand “kan ik u misschien ergens mee helpen”? Op het 

moment dat wij ons afvragen waar kijken wij eigenlijk naar, dus dat is het veld hè, ploep, ik zeg 

“nee eigenlijk niet ja of u moet het idee hebben dat u het wel weet en wij niet, wij zijn aan het 

kijken”, “uh ja ik moet er eigenlijk even bij, ik moet de codes inscannen, piep piep piep piep piep. 

Goed, uitgepraat dus, dat is het bewustzijn. Bewustzijn heeft effect op alles wat er is. Apparaat gaat 

uit, die man “wat raar dat het apparaat uit is”, ik zeg “ja ja het is wel raar dat als je een apparaat in 

je handen hebt en ineens valt hij uit”, “ja inderdaad zeg dat wel”  “en nog raarder is dat je daarvan 

in de war raakt en zelfs geïrriteerd van raakt en misschien vind je het vandaag niet eens meer leuk 

om hier aan het werk te zijn”  “nou nou zo erg is het niet”. 

We stonden voor die tegels, nu kunnen we twee dingen doen, we kunnen vanuit ons hoofd 

bedenken wat mooi is, dus dan ga je kijken, vanuit die matrix kijken, ene is te duur andere is niet 

mooi genoeg, waar is nou die ene...want dat hangt er dan gewoon niet. Ik zei “weet je wat we doen 

we gaan deze stelling uit even wandelen en dan zien we wel of we weer terugkomen of niet”.  We 
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lopen rond en vervolgens komt er een man in een rolstoel aan die daar ook werkt, ik had er een bep 

gevoel bij, er gebeurde iets dat hij een andere energie om zich heen heeft, hij voelde heel 

dienstbaar, als ik hem niet had gezien had ik het ook gevoeld, dus het is niet visueel bepaald. Ik 

voel dat hij daar is omdat hij het heel leuk vindt en dat is een heel ander veld dan die man met de 

computer. En dat is niet beoordelend dat is alleen maar een vaststelling vanuit waarneming. En of 

dat zo is laat ik in het midden, ik kan alleen maar zegen wat ik voel. En in dat moment dat ik dat 

voel, dat er een energie is, een leven wat daar is en wat daar leuk is, kreeg ik direct het gevoel ik ga 

terug naar die tegels. En we zien tegels en dat was hem, precies de hoeveelheid die we nodig 

hadden stond er. Toen kwam die man met de rolstoel voorbij en vroeg of hij kon helpen. Wat er 

gebeurt is je kunt keuzes maken, hoe je ergens in staat, je kunt keuzes maken om in het moment 

er ook uit te stappen, snap je dus het gaat om een diepere laag van gevoel.  Er gebeuren heel veel 

dingen in ons dagelijks leven waar de mens voor verblind is. Dat is dus die kosmische taal. De 

kosmische taal is dat als je niet in het denken mee gaat, je durft er dus uit te stappen, dat is voor 

veel mensen in het begin heel raar om te ervaren, dat je ineens ergens mee stopt of wegloopt. Ik 

kan het wel rigoureus doen en sommigen zeggen dat ik dat beter niet kan doen maar voor mij voelt 

het dan niet kloppend. Maar door te stoppen met denken, koppel je jezelf los met je bewustzijn 

neurologisch van het denken uit die matrix, uit dat concept, uit die informatie, stap je eigenlijk uit 

weg. Door daar helemaal uit te stappen dus helemaal stoppen met denken, ga je iets anders doen, 

door uit het denken te stappen, kun je beter weer voelen, je hebt je gedisconnect, je hebt 

losgelaten, dan gebeurt er iets altijd dat is gewoon een wetgeving, dan gebeurt er iets in je directe 

omgeving waar je heel alert op moet leren zijn zonder dat je alert wordt hier in je hoofd, anders zit 

je alsnog hier (hfd). Dus er gebeurt iets in je omgeving, iets heel subtiels meestal, wat, dat is net 

als met die man in de rolstoel, die man heeft een ….gemoedstoestand, het had dus ook iemand 

kunnen zijn die heel mentaal was, dat is iets wat mij opvalt, ik voel dat ik merk dat, ik ben er direct 

mee in verbinding in mijzelf, en doordat ik die verbinding in mijzelf heb en ik dus compleet anders 

ben dan de mensen om mij heen, met mijn eigen bewustzijn, verandert er ook iets in het veld. En 

dan  ik terug de actie in, dus ik ga er uit en er in, ik ga er uit en er in, dat is wat ik doe de hele dag 

door, er uit en er in.   

 

Vraag (verkort, niet te verstaan) dus als het niet stroomt voel je de energie, je laat het niet 

blijken, je gaat er uit.  

 

Martijn de keuze die gemaakt wordt, nog dieper inzetten, is dus niet eens een keus, dit is eigenlijk 

het mechanisme van kunnen voelen in jezelf, van je werkelijke zijn,  is dat je niet een keus maakt 

van oh dit is nu zit ik in het denken nou daar stop ik dus even mee, nee want ik ga nu eens even 

heel diep voelen, dat is wel een mooie beweging om er in te komen in het begin. Het heeft te maken 

met inzicht, je denkt niet  van oh ik zit te denken ik moet weer naar het voelen, nee je stelt vast dat 

je in het denken zit of je stelt vast, zoals ik het vaak benoem, je zit op een dood spoor. Ieder mens, 

wij allemaal kunnen voelen wanneer we op een dood spoor zitten. Wat is een dood spoor, als ik het 

zou definiëren dan is voor mij een dood spoor dat ik dat ik geen voor…?heb in mijn gevoel dat er 

niet iets achteraan komt uit zichzelf, dus dan moet ik gaan denken op het gevolg. Dus ik ben iets 

aan het doen en vervolgens loopt het niet en dan moet ik gaan nadenken over wat er daarna zou 

gaan gebeuren. Dat is voor mij een dood spoor. En als we dit heel eerlijk en transparant voor 

onszelf bekijken dan doen we het de hele dag. Echt de hele dag.  

 

Vraag constant bezig zijn met vormgeven waardoor er geen openheid meer is.  

 

Martijn aan de andere kant is die vorm er al gegeven, omdat die vorm waarin wij leven er al is, dus 

we gaan heel erg in die vorm de scenario's die al klaar liggen, die gaan we inderdaad helemaal aan, 

waardoor we in het spoor zitten van dat verhaal zeg maar. Toen ik net hier aan kwam voelde ik dat 

ik in de gedachte zat, ik geef hem gewoon mee voor eigen inzicht, ik kwam in de auto aan en ineens 

heb ik het besef van oké ik ben aan het denken waar ik mijn auto wil gaan neerzetten, die gedachte, 

op dat moment zet ik mijn auto gelijk stil, direct, ik ga er gelijk uit, 6 min stil gestaan om eerst in 

stilte te zitten in mijzelf, terug naar mijzelf door al die prikkels van buiten af, ik ga jullie niet vragen 

om het ook allemaal te doen, ik deel het om een kijkje te geven in wat ik doe. Dat is helemaal zo 

gek nog niet, het kan op de fiets zijn, ergens mee stoppen creëert ruimte. Dat is het.  

 

Vraag zonder dat je denkt, er gebeurt iets, je komt in een energieveld en het wordt voor je gedaan, 

je komt op een weg je wil naar rechts en wordt geduwd naar links, er komt iemand heel agressief 

naar je toe, ineens is er iets over je heen en ben je totaal stil, totaal alles valt stil. Is dat zoiets? Ik 
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kan het niet benoemen, iets wat je totaal kan trekken uit je bewustzijn, vergeten ik noem maar wat 

een afspraak.  

 

Martijn kan ik geen antwoord op geven, want ik kan alles perfect onthouden, ook dat is een 

bewustzijnstoestand. Wat we doorlopen vandaag met wat werkelijkheid is, hoe dat georkestreerd 

wordt, hoeveel informatie, welke belangen daar achter zitten, het voor geplaveid werk waar we 

doorheen leven, ook de verstoringen, de boosheid, de energie. Kijk als jij geen agressie zou kennen 

in je leven dan zou je wel kunnen herkennen als er agressie is bij een ander maar dan herken je het 

niet meer in jezelf. Dus dan is het niet meer mogelijk dat wat er buiten jezelf is dat zich dat ook 

naar binnen toe trekt. Daar ligt iets te doen. Ik durf vanuit waarin we nu leven op de aarde waar we 

nu zijn, durf ik rustig te zeggen dat er dingen gebeuren die niet echt iets met ons te maken hebben. 

Niet alles is verbonden met ons. “ja dat kan niet, alles wat er gebeurt heeft op de een of andere 

manier met ons te maken ”wordt er dan gezegd. En dan zeg ik oh wat interessant, waar komt die 

overtuiging vandaan? “nou omdat alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is heeft alles te maken 

met onszelf, we zijn er dus mee verbonden” 

 

 Martijn : het kan ook zijn van niet. En dat laatste is een heel belangrijk thema om dat te durven 

onderzoeken of dat zou kunnen. 

  

Oké, even helemaal terug. Voor ons is het belangrijk om te kijken wat is het moment van het 

denken: ik heb de auto aan de kant gezet, ik zit in stilte, en wat ik doe ik richt mij alleen maar op 

mijzelf, de rest om mij heen is niet belangrijk, het enige dat belangrijk is dat ik er nu ben, dat is 

puur mijn perceptie, in dat moment is er alleen maar aandacht naar mijzelf, in stilte, en dan komt er 

een impuls van binnenuit en dan ga ik rijden. Dus de vraag is wat hebben we nodig in ons moment, 

in ons inzicht in die momenten om te schakelen, om keuzes te maken die  afwijkend zijn van de 

denkroute die er al ligt. Dat zijn verschillende scripten die klaarliggen voor de mens. En ik durf daar 

de vraag doorheen te stellen, zou het kunnen zijn dat er scripten zijn die volledig voorbewerkt zijn 

en als dat zo zou zijn de vraag is er ook een script die niet voorbereid is, daar waar je zelf kunt 

creëren. ?  

 

Dan is de vraag daar achter: stel je voor dat de laatste vraag beantwoordt met nee, dat zelfs dat 

niet eens kan. Dan zou je dus alleen maar voorbewerkte scripts hebben. Oké stel dat dat zo is, 

zouden we onderscheid kunnen maken tussen scripten die aan de ene kant heel erg er op uit zijn 

om de mens vast te houden in de uitkomst van dat script, en is er misschien een ander script om de 

mens doorgang te laten vinden in dat script om niet in die andere uitkomst terecht te laten komen. 

In beide gevallen gebruik je een voorbewerkt script. Dat is kort gezegd waar het mee te maken 

heeft, ik heb wel eens gezegd vrije wil, wat is vrije wil? Misschien is er geen vrije wil en hebben wij 

de perceptie van vrije wil terwijl we dit leven leiden. Dat zou allemaal kunnen. Als je het terug 

brengt naar de kern waar ik nu over spreek, is dat je bewust wordt en inzichten krijgt in 

gemoedstoestand, dat je bewust wordt en inzicht krijgt in hoe je bestuurd wordt, hoe je energie 

wordt van de ander of van iets waarbij je jezelf kwijtraakt, er letterlijk een ander energieveld in 

jezelf ontstaat, waardoor je helemaal niet jezelf bent. De vraag is op dit moment van het 

energieveld wat je nu representeert of dat dat is wie je bent of zit je er gewoon midden in? Leuk hè? 

 

Vertelster: fiets wegbrengen, had geen zin, koud, is toch gegaan en komt een man met klein 

meisje op fiets tegen, meisje reageert heel spontaan naar haar. Als ze niet was gaan fietsen had ze 

dit niet meegemaakt.  

 

Martijn : dus je hebt niet voor de makkelijkste weg gekozen, het zijn die subtiele dingetjes met een 

enorm groot verschil, dat is één wisseltje wat om staat waardoor je op een ander spoor terecht 

komt en daar kun je dus iets ontmoeten als je dat zo kunt voelen en aandacht durft te geven , kan 

daardoor een prikkel ontstaan door die waarneming, een waarneming buiten jezelf, dat energieveld, 

dus die waarneming dat zwaaiende kind, dat is dus niet de voorkant van een zin maar dat is 

informatie, een krachtveld, dat kind zwaait naar je whoem, je bent vervuld van die energie, in dat 

moment  heb je toegang tot de kernkracht van wie jij in essentie als energiewezen bent. En dan is 

de rest van de dag ineens niet meer belangrijk. Die kleine dingetjes. Het mannelijke bewustzijn, ik 

heb het niet over de fysieke man, het mannelijke bewustzijn, vooral zijn, maar bewust daarin niet! 

Dat is waarom heel veel vrouwelijk bewustzijn zich daar veel makkelijker voor kan openen, omdat 

het is namelijk een bep geometrie, heeft nogmaals niks te maken met man en vrouw, dat is een 

grote verwarring in het spirituele bewustzijn over mannen en vrouwen, het zit 'm in het energieveld 
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waaruit een wezen bestaat. Dat is ook het mooie dat op momenten dat je dat gaat voelen, zo'n 

moment dat het kind zwaait dan komt een heel diep gevoel tevoorschijn dat is zo vervullend. Nu wil 

ik even naar een stapje daarvoor, wat was die weerstand dat je niet wilde? Twee mogelijkheden: je 

brein ”koud¨  en “vroeg” hé waar komt dat vandaan, even in mijn rugzak kijken, oh ja ik weet dat ik 

al eerder een moment gehad dat ik kou niet lekker vond, en fietsen in de kou heb ik ook eens 

gedaan was helemaal niet lekker, ik heb ook de ervaring dat als ik iets uitstel dat ik het ook ś 

middags kan doen, dus die zit er ook in en ik heb ook de ervaring dat dan een ander het voor mij 

doet. Even als voorbeeld, dus die gebeurtenissen zijn opgeslagen in het neurologisch bewustzijn, 

dus de persoonlijkheid reageert op basis van die eerder informaties die opgeslagen zijn, en maakt 

daar dus een keuze in, en dan komt er ergens iets heel dieps tevoorschijn van binnen, nou ja maar. 

Maar dit klopt niet, heel diep van binnen weet je ik moet daar gewoon doorheen, ik kan mij niet 

laten tegenhouden door de  kou en al die herinneringen die er allemaal zijn. Ik moet er gewoon voor 

gaan en dat maakt dat je hier vandaag bent en waarom je je hele leven bezig bent met hoe je naar 

de werkelijkheid kijkt, hoe je dat durft open te pellen zodat er naar je gezwaaid kan worden zodat je 

terug kunt zwaaien, en  dat je het kunt ontvangen.   

 

Vraag???  

 

Martijn : als je script op script kijkt, ik teken het heel eenvoudig: er is een startpunt dat je wordt 

geboren, het bewustzijn koppelt zich in de matrix, op een gegeven moment ligt er in dat moment, in 

die nanoseconde, ligt er een veelvoud aan mogelijkheden waar uit gekozen kan worden, door 

jouzelf, hetzelfde als je een baby bent, in de buik zit zijn er allemaal keuzes mogelijk, hoe het kind 

reageert etc. Dat heeft met heel veel te maken. Deze (?) keuze wordt gemaakt en uit die keuze 

komen miljarden andere mogelijkheden tevoorschijn, dan neem je die, dan komen daar weer 

miljarden verschillende mogelijkheden uit, dan neem je die, het is alleen maar vanuit jezelf 

bekeken, dan neem je die, die, die ,die en die.. dus je denkt dat je zelf keuzes maakt. Dit(?) is de 

lijn van je denkt ik maak keuzes, mijn keuze, vervolgens ga je die keuze niet weer maken, je gaat 

nu dáár heen, whoeps, dan maak ik een hele andere keuze, zit ik niet in de matrix….Als je bedenkt 

dat alle mogelijke scenario’s van één persoon en alle mogelijke scenario’s van alle mensen 

tegelijkertijd in elke nanoseconde dat er per situatie waar miljarden scripts uit voort komen, dat dat 

hele verhaal compleet klaar ligt, het hele script, in elke keuze en aanpassing. Als je beseft dat dat 

mogelijk zou kunnen zijn, dat deze werkelijkheid zo intellectueel in elkaar zit, en dus een volledig 

aanwezigheid scenario is in elk opzicht, dan heb je dus helemaal geen vrije keus.  Stel je nou voor 

dat het helemaal niet gaat om welke keuze je maakt omdat van elke keus het gevolg al bekend is. 

Interessant, kwantum holografie, dat is de werkelijkheid waarin wij leven, wij leven in een artificieel 

organisch geworden werkelijkheid, en het is vaak heel stuitend in het begin omdat wij de neiging 

hebben te denken, te voelen en te vinden, dat wij alles zelf moeten besluiten. Maar als we 

ontdekken dat er al heel veel besloten is, een andere kwantum werkelijkheid, dat alle scripten er al 

liggen, dat maakt het daardoor toch niet minder leuk? Want vanuit het hier genomen beleef je het 

wel als je eigen keus, en als je uitzoomt dan is dat dus niet zo. Van buiten af is het wel je eigen 

keus, nog steeds, maar is het wel een keus binnen een gigantisch arsenaal aan kwantum 

mogelijkheden. 

Ik heb het over een intellectueel bewustzijn, alle mogelijke gedachten, oorzaken en gevolgen, dus je 

kunt in 10 minuten tijd heel diep gaan denken over iets, dan kan ik gaan raden als wezen wat je 

allemaal gedacht hebt, hoe kan dat hoe wist je dat, heb je mijn gedachten gelezen, nee maar ik ken 

het script, dat is iets anders. Hoor goed wat ik zeg. Dit is ook hoe er met telepathie en paranormale 

zaken gehoaxed wordt op levels en frequenties. Eigenlijk is het zo dat je in elke script, in elk 

gedeelte, alle mogelijkheden zijn er dus. Dus op het moment dat je geboren wordt in dit script, ben 

je in een dynamische script waarin je zelf wel keuzes maakt, en vaak is dat vanuit de kwantum 

werkelijkheid allemaal voorbereid, dus het maakt niet uit welke keuze je maakt, want je zit in dat 

hele veld. En elke keuze schept een nieuw universum en een nieuw gevolg. Dus je hebt een 

oneindige hoeveelheid multidimensionale holografische universa die tegelijkertijd dwars door elkaar 

heen bestaan. De beschavingen die de aarde hier bezoeken in dit universum, in deze oorzaak en 

gevolg werkelijkheid, kunnen heel subtiel verschuiven naar een iets ander scenario van de keuze die 

gisteren is genomen, die een totaal andere werkelijkheid heeft gecreëerd, in andere beurskoersen, 

andere politieke beslissingen. In dit script zitten dus ook mogelijkheden aangeboden van spirituele 

ontwikkelingen etc. etc. maar het valt allemaal binnen dit concept. En dit (tekening) is de artificiële 

werkelijkheid, maar het is niet een artificiële technologische werkelijkheid, het is een analoge 

werkelijkheid, het is en energiewerkelijkheid. En als je hier (tekening) in leeft en gaat beseffen en 

daar hebben de meeste mensen moeite mee, dat dit scenario er zou kunnen zijn, als je dat zou 
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durven beseffen, dan pas kun je tot actie over gaan, niet eerder. Als je durft aan te nemen dat dit 

bestaat, dat onze werkelijkheid waarin wij leven, op die manier functioneert, een volledig 

operationeel script met alle scenario's die je zou kunnen bedenken, dat die scenario's niet 

voortkomen uit jouw besluit maar dat ze er al liggen maar dat je ze gaat ontmoeten op basis van je 

besluit, dat is iets heel anders, dan is het zo doordat je het gaat beseffen er ook daadwerkelijk iets 

in kunt gaan doen. Omdat innerlijke vrije bewustzijn en daarom is die kwantumfysica zo belangrijk, 

om te beseffen dat je op andere manieren naar de werkelijkheid kunt gaan kijken, de herziening in 

je eigen rol, dus niet doorgaan met de tegeltjes zoeken, ja maar dan kun je vragen is dan 

uiteindelijk die keus van dat tegeltje is dat niet binnenin hier (matrix/script?) aanwezig, natuurlijk 

valt het hier binnen in aanwezig, maar er zitten mogelijkheden in dit script om een soort verlicht pad 

te creëren. Het gaat om hoe je kijkt, dáár gaat het om, je kunt in de droomstaat van een ander, je 

kunt in de droom van een ander terecht komen en anders gaan kijken waardoor datgene wat er 

gebeurt wordt geraakt door jouw waarneming, dan gebeurt er iets in het hele script. 

 

Vraag zij en haar vriend gingen helemaal voor een huis en toch is het niet doorgegaan, als 

het script dan al vast lag…?  

 

Martijn ik kan er moeilijk op reageren op situaties omdat ik dan invulling ga geven, het gaat om de 

ervaring en kijken wat er met jezelf gebeurt. Ik breng hem even terug naar mijzelf, we waren in het 

huis bezig waar we naar toe gaan verhuizen, en ik doe iets waarvan ik weet dat ik het niet moet 

doen, met elektrische zaag zo gezaagd dat ketting bot werd, die gedachte ondermijnen door het 

toch te doen, ik zeg “zo die is bot”. Raymond zegt “dan moeten we gelijk een nieuwe halen”. Dan 

gaat het dus heel snel die informatie. “Waarom nu gelijk  Raymond “omdat het nu gewoon moet”. 

Dus ik voel alleen maar.…?? Vervolgens komen wij terug en staat Ellen in de huiskamer, ik zeg wat 

is er aan de hand/ Ja wat ik nou heb meegemaakt, ik geloof dat ik het nou allemaal begin te 

snappen. Er werd aangeklopt, een man voor de deur en die man was niet van deze wereld, ik keek 

die man aan hij keek helemaal krachtig uit zijn gezicht keek me aan met hele diepgaande ogen, hij 

staat voor me en hij zegt “ik kom jullie ven een hele mooie dag wensen...en het is je gegund”. En 

het was stil en Ellen stond helemaal in een soort ….huh. En ik voelde zoveel liefde van die man, 

terwijl hij bijna niets had gezegd, hij keek me alleen maar aan. Zo'n diepe liefde. En Dribbel, onze 

hond die is nogal waaks, kan snel blaffen, die zat er gewoon bij en bleef alleen maar kwispelen. Ik 

kom alleen maar zeggen dat het je gegund is en toen liep die man weg en loopt het paadje half af 

en in tien meter is hij verdwenen, weg was hij. Zij had hem nog moeten kunnen zien. Hij kwam echt 

voor mij, ik voelde het, hij kwam echt een boodschap brengen.  

 

Martijn dat is toch fantastisch. Ja ja, natuurlijk is dat fantastisch, (beetje geërgerd).  

 

Martijn en nou komt het, dan wil je dus een reactie van een ander wat past bij jou en dat heb je 

dus niet nodig. Nou en daarom ging dus die kettingzaag de grond in. Dus dit hele systeem is een 

ongelofelijk geavanceerd systeem en jij kunt alleen maar in je eigen dagelijks leven gaan ontdekken 

wat je wel of niet anders kunt doen. En dan is uit stappen uit het denken, is het diepste onderzoek 

om dat te doen. Want wanneer stap je ergens uit zonder dat je denkt dat je er moet uitstappen.  Er 

komt informatie, die persoon is informatie, er gebeurt iets, een ander scenario komt tevoorschijn,  

 

en de vraag is komt dat tevoorschijn omdat we de keus hebben gemaakt die past bij een bep 

denken of hebben we een keus gemaakt waardoor we uit het denken zijn gestapt en gewoon hebben 

gedaan? Misschien is er toch wel heel ergens gedacht waardoor er iets gebeurt, er iets omgaat, 

waardoor je in een scenario terechtkomt wat absoluut niet past, maar wat je daarvoor al wist, dat 

dus zo de schakelaar omgaat, waardoor je in een andere werkelijkheid terecht komt, wat dus niet 

wil zeggen dat datgene ook daadwerkelijk die richting uit hoeft te gaan. Als je daar in gaat zoeken 

voor jezelf, naar binnen, toe, je bewustzijn is niet gebonden aan ruimte en tijd, als je daar met je 

bewustzijn naar toe reist en je kunt dit ook zelfs samen doen, dan kun jij de oorzaak van dat gevolg 

kun je herzien, waardoor je een telefoontje krijgt van die makelaar van die mensen hebben 

afgezegd. Maar als je dat gaat doen als doelstelling dan lukt het niet. Je kunt je alleen maar richten 

op jezelf. Ga je dat doen om iets te veranderen dan ben je aan het programmeren in de matrix. Dus 

er mag geen doelstelling hier (tekening) zijn, alleen maar bevrijding hier (tekening), dat is die 

kosmos taal. Want ik weet dat dus ook niet, ik weet ook niet wat er allemaal gebeurt, ik weet alleen 

maar dat als ik denk, ik heb het dan alleen maar over hoofdlijn denken, je denkt als mens in deze 

wereld, is je denken voortdurend het uitvoerend orgaan, maar het wordt gedragen vanuit de 

innerlijke kracht van binnen in en uitgevoerd in denken, of ontbreekt dit ( innerlijke kracht?) en 
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wordt er alleen maar gedacht en daarom begon vandaag de dag het is belangrijk om te begrijpen 

wat hersengolven zijn, wat bewustzijn doet met hersengolven. En wat bewustzijn doet met 

elektromagnetische golven en dat het denken daarbij van cruciaal belang is en je kunt nog zo 

spiritueel zijn en een witte jurk aan doen en met sandalen en kralen om je nek heen en roepen dat 

je de goeroe van de wereld bent, daar zijn grote voorbeelden over op te noemen, maar vervolgens 

ben je niet dat aan het doen waar het werkelijk om gaat. Dat gaat om hier binnen in, dat is de ware 

christus in de mens, het hoeft niet perse gerelateerd zijn aan het woord christus, maar dat is het 

Oorspronkelijke Vrije Bewustzijn buiten het denken om. Dat kun je allemaal open doen, ik wil het 

eigenlijk open doen, iets wat gebeurt is in het verleden kun je opnieuw openen met je bewustzijn. 

En als je een vriend of vriendin hebt gehad die je 20 jaar niet hebt gezien, en je hebt behoefte om 

die persoon te zien, zonder dat je er van uit gaat dat alles wat je nu gaat doen moet leiden tot een 

ontmoeting, dan ga je alleen naar binnen toe  ga je terug in jezelf kijken naar die persoon, in jezelf, 

bij het schouwen van die persoon en het  volledig openen van je oorspronkelijk gevoel naar die 

persoon toe, wie die persoon ook is, is op dat moment niet van toepassing, je kijkt alleen in dat 

moment, in de essentie, dan open je dat moment met je bewustzijn en komt er ineens, terwijl je 

bijvoorbeeld al hier (tekening) zit in het uiteindelijke verhaal, je zit 20 jaar terug daar, dan gaat dit 

gene wat er hier tussen in is gebeurd, ogenschijnlijk geweest is, gaan er ineens andere sporen 

lopen, alles tik tik tik boem, komt daar ineens een vervolg uit wat voortkomt uit iets wat nooit is 

gebeurd, wat nooit heeft plaatsgevonden. Dat is kwantum holografie. Dat is dus gebaseerd op ons 

voelen. En niet spiritueel voelen. Heeft met kracht te maken, besluitvaardigheid, niet het spirituele 

naar buiten, het is naar  binnen toe. En krachtig ook durven beslissingen te nemen in jezelf door 

naar iets te kijken. Te beseffen dat je dat gewoon kunt doen.  

 

Vraag “en een oorlogskindje dan dat …..?”  

 

Martijn ben jij een oorlogskindje? Reactie: “Daar gaat het niet om.” Jij hebt jouw hologram. Ik kan 

alleen maar kijken naar mijn hologram. De rest wat ik allemaal tegenkom inclusief jou, is allemaal 

onderdeel van het programma waarin ik leef. Dus jij bent de oorzaak en gevolg dat ik jou ontmoet 

door alles wat ik heb gedaan in dit leven. Ik ben heel blij dat ik allemaal keuzes heb gemaakt 

waardoor ik jullie allemaal heb mogen ontmoeten. Ik snap je vraag wel, dan moeten we ons 

eigenlijk verplaatsen in jouw vraagstelling dat hier (tekening) dat kindje is, geboren in een 

oorlogsgebied, ja wat wil je daar over zeggen? Heeft die keuzemogelijkheden.  

 

Martijn dat is bij iedereen hetzelfde, alles keuze mogelijkheden liggen open, alle scenario's liggen 

open, alleen de vraag is hoeveel scenario 's zijn toegankelijk? En als die scenario's toegankelijk 

worden die dus ontoegankelijk zijn, kom je dan in die niet toegankelijke vrijgemaakte gevolgen 

terecht binnen de nog steeds geldende matrix of niet? Dacht je dat de software ontwikkelaars in 

deze werkelijkheid daar geen rekening mee zouden hebben gehouden? Dus iedereen heeft keuzes 

binnen het script. Dit is een organisch geheel. 

 

Vraagster : ik snap er helemaal niks van.  

 

Martijn denk maar even vanuit jezelf, dus kindje in oorlogsgebied, jij leeft in het oorlogsgebied, 

hier met allemaal mooie bloemen en bijen maar uiteindelijk ben je aan het onderzoeken hoe kom ik 

uit deze situatie, dus kijk je naar je eigen mogelijkheden, waar zijn jouw mogelijkheden, je hoeft 

geen antwoord te geven, we zijn niet specifiek gericht naar jouw persoon maar meer in het geheel, 

waar zijn jouw keuzes op gebaseerd?  

 

Vraagster : vertelt dat zij ervaring heeft met schouwen in zichzelf en daardoor haar werkelijkheid 

om zich heen veranderde en zich realiseerde ik ben zelf schepper. 

Heeft met aandacht bij pijn in kaak gezeten en dat verminderde de pijn. 

 

Martijn Er komen allemaal vragen uit voort waar breng je dan beweging in? Elke vorm van 

weerstand, twijfel hoe je het ook zou noemen, dat is eigenlijk denken, hoe raar het ook even klinkt, 

maar het is een soort kosmische definitie dat als je twijfelt of als je weerstand hebt  naar mensen 

toe of wat dan ook, dat je door die energie die er ontstaat daarvan, je zelf verwijdert uit het veld. 

Kun je me volgen, energetisch, uit het veld waarin je dus leeft, het hele script. Als je in de 

weerstand zit of je gelooft iets niet, of je bent het oneens met iemand, waarom zou ik daar boos om 

worden als iemand het met mij oneens is? Wat voel je als je boos wordt? Weerstand, wat voel je bij 

die weerstand? Dan wil ik weggaan, vind ik je stom, weer zo iemand die alles beter weet. Door die 
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gevoelens die je beschrijft met woorden, die gevoelens in jezelf, dat kan naar jezelf zijn, in dit geval 

naar mij toe, het gaat om fysiek bewustzijn waardoor je jezelf verwijdert uit alle mogelijke 

scenario's die tevoorschijn kunnen gaan komen als je leeft vanuit je innerlijk ik. Dus het grootste 

gedeelte van de scenario's die er zijn die komen niet tevoorschijn, je cijfert jezelf weg, je verwijdert 

jezelf uit het veld. Ik zeg dit in aansluiting op wat je vertelt van het kan niet en het kan dus toch. 

Migraine lukt niet maar de tand wel. Er is in het hele kosmische aspect geen onderscheid tussen 

migraine en die tand, behalve in jouw bewustzijn. Denk daar over na dat alles mogelijk is. Dus door 

een aanname te hebben of een invulling of een vooringenomenheid van wat je wel of niet zou 

kunnen, ben je ook fysiek vanuit het neurobewustzijn aan het denken ook steeds aan het voelen. 

Vraag ik heb het gevoel dat we puin moeten ruimen, conflict , gevoel uit het veld.  

 

Martijn het gaat om beelden, welk beeld overheerst, en het is er al, alle uitkomsten zijn er al, alle 

scenario's waar je naar toe zou kunnen gaan zijn er, het is alleen welke agenda ga je vervullen, er 

zijn verschillende agenda's in dit script aanwezig. Dus welk pad ga je kiezen en onder welk gezag 

val je met je keuzes. Het begint in eerste instantie met kijken, ik ga niet zeggen dat het zo is bij jou 

maar klik aan op wat je inbrengt, puinruimen, er is een hoop puin te ruimen, maar het is niet mijn 

puin, ik ga er lekker een bloemetjes tapijt over heen leggen, het gaat niet om woorden het gaat om 

de intrinsieke waarde eronder, als je die durft in te gaan zetten, dan ligt er ook een ander 

bewustzijn in je fysieke beeld, van wie jij hier op aarde bent, ligt al eronder,  dus de grondslag van 

wat je dan doet is een ander beeld. Beelden zijn energieën dus het beeld van puinruimen, als dat 

één van de grondslagen is van wat je doet dan zul jij ook altijd puinruimen. En reken er maar op dat 

er voor jou genoeg puin is om op te ruimen. Dus dat is de keus die je mag maken. Die geldt voor 

mij en voor ons allemaal. Ik zeg dus niet dat we de puin moeten gaan ontkennen dat is iets anders. 

Dat staat in de cursus van wonderen dat je door te ontkennen dat het er niet is. Het is er wel. Wat 

er niet gezien wordt in jouw bewustzijn heeft juist het meeste invloed dus het is heel goed dat je 

naar die puinhoop gaat kijken, wat dat is ook nodig, met je goddelijk bewustzijn, de godskracht in 

jezelf, de schepping, is nodig om te schouwen, te kijken wat is er allemaal gaande. En dan ga je 

vanuit jezelf aan de slag. Het is eigenlijk een profetie die je in jezelf vervult op dat moment, je geeft 

carte blanche voor bep scripten, Vraag dus het is hoe je naar iets kijkt? Ja . 

Vind jij het belangrijk met waar jij mee bezig bent, puinruimen, vaccinaties ed. vind jij het 

belangrijk dat een zo groot mogelijk publiek dat te horen krijgt? Ja, ik denk dat we dom gehouden 

worden en mensen met macht beslissingen kunnen maken omdat ze dingen weten die het volk niet 

weet. Dus we moeten uit die domheid komen.  

 

Martijn dat vind je belangrijk. Ja.  

 

Martijn wie vindt dat belangrijk? Wie is ik? Dit geldt dus voor ons allemaal. Ik dat is zo'n intens 

verlangen naar een mooie wereld, die wil ik leven die schoonheid dat verlang ik, ik wil het liefst 

zoveel mogelijk mensen mee trekken.  

 

Martijn jouw wezen? Jouw wezen is er al.. Je bent het, je weet dat het er al is.  

 

Martijn ik heb een vraag voor ons allemaal, de boodschap wat ons ten diepste in beweging heeft 

gezet wat we weten, het gevoel wat we niet eens met een woord kunnen zeggen, datgene waar we 

mee bezig zijn als we dat naar buiten toe willen brengen, als we willen dat zoveel mogelijk mensen 

dat horen, dat is niet alleen vanuit het hoofd, maar het is ook een noodzaak omdat je wilt de 

mensen voorlichten en als je dat doet dan doe je dat vanuit een behoefte die komt uit de 

persoonlijkheid, zelfs als het je lief is, dan moet je dat doen met heel veel denken en woorden en 

bellen en mailen en YouTube filmpjes en ga zo maar door. Dus als je werkt vanuit dit (tekening 

/brein? Persoonlijkheid?) gedeelte, dan heb je dit (net genoemde ?) allemaal nodig, voortdurend, 

om het zo groot mogelijk neer te zetten. Als je hier  naar toe gaat, naar je wezen, dan heb je die 

lijst van denken, bellen etc. veel minder nodig. Ga het kleiner maken. Ga je vanuit je andere 

informatie aan de slag van binnen, waarbij er dus geen puinhoop is want dat is daar (tekening 

persoonlijkheid?)  hier is het schoon. Vanuit die wereld ga je aan de slag, en dan gebeurt er iets 

heel anders. Dus wij kunnen vanuit onze liefde kunnen we hier in terecht komen, in dit stuk 

(persoonlijkheid?), herkenning hè heb ik ook meegemaakt, maar ik heb mij beperkt tot kleine 

stukjes en ik ben uit het denken gestapt, en dan ontmoet ik hier (tekening) precies datgene wat ook 

aansluit op mijn wezen. 

Komen wij in dit universum , allemaal scenario's, allemaal scripten, komen wij in deze werkelijkheid 

om allemaal zaken op orde te stellen en op te lossen? De persoonlijkheid zal zeggen ja en als het 
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dan ook omkleed is met spiritueel dogma dan heb je het helemaal voor elkaar. En toch ik raak hem 

nog even aan, ik zeg dit niet om uit onze kracht of actie te gaan waar we mee bezig zijn, het gaat 

om perceptieverschuiving, om met de ogen, om met de diepste bronwezen vanuit mijzelf te kunnen 

kijken. En dan ga je keuzes maken die totaal anders zijn. 

Je gaat een virtuele show in, een zeer goed gecreëerde werkelijkheid die echt gigantisch goed 

gecreëerd is, de werkelijkheid waarin je leeft, je komt daar in en uiteindelijk is elke keus die je zou 

kunnen maken daar ligt ook een gevolg op. Die gevolgen ga je alleen maar ontmoeten door keuzes 

te maken. Dan is misschien als je tot inzichten zou durven komen, de wereld verbeteren, of beter 

maken, de pijn weg halen, is misschien dan wel helemaal niet meer aan de orde, omdat it's all in the 

game. Ik ga hem even heel zwart/wit uitdrukken, als je heel egoïstisch bent dan draait het er 

eigenlijk om dat jij die beleving wilt hebben dat het beter gaat met de wereld. Want jij zit in die reis 

en jij meent dat het vanuit jouw reis gezien, jouw rol mogelijk moet zijn dat die wereld verbeterd 

wordt. Terwijl als je er vanuit een grotere overview naar kijkt  zie je dat dus, kennelijk wil jij in een 

bep omgeving verandering zien  een situatieverandering zien dat geeft kennelijk bevrediging van 

behoeftes?? Dus dan komt het nog steeds uit op de verandering van de wereld om je heen. Stel je 

nou eens voor dat dat spiritueel misbruik is, dus dat wij op een bep manier zijn gaan denken, dat we 

de wereld moeten veranderen, dat we daarom hier zijn, dat we de missie hebben om de wereld te 

veranderen en zaken te doorbreken en dat we daarom zijn vergeten compleet om überhaupt ook 

echt te gaan leven in onszelf. Weet je hoeveel mensen die met de wereld bezig zijn om die te 

veranderen en er liefde in te brengen ten onder gaan daaraan? Ik zou een hele waslijst kunnen 

opschrijven.  Misschien is dit wel een onderdeel van de matrix, deze gedachte. Misschien is het wel 

zo dat als je werkelijk gaat beseffen dat het leven op zich, door het te leven, dat jouw sporen die je 

nalaat in al je scripten, als alle mensen dat doen komt er dus een andere energie in die scripten 

tevoorschijn, een ander bewustzijn er in, misschien dat het gaat om dat je zo goed mogelijk en vrij 

mogelijk leeft, bewust leeft en gaat beseffen dat je een leven leidt als een reiziger vanuit een andere 

werkelijkheid, en dat jij in een andere werkelijkheid terecht komt die al helemaal voorgekookt is, 

waar je helemaal niets aan kunt veranderen zelfs, maar het enige dat je kunt veranderen is hoe je 

het ervaart.  Vraag ik heb vaak als ik iets lees of zie het klopt niet, dat is een groot spanningsveld, 

als mens zijnde.  

 

Martijn dus het gaat er om, waar zitten wij in ons onderzoek als we ergens naar kijken, durven wij 

werkelijk naar de bodem te gaan, wat is er wel en wat is er niet. Heb jij een levensmissie, is 'tie er 

wel of niet? Waarom doe ik wat ik doe? Doe ik dit wat ik doe om iedereen te vertellen hoe de 

werkelijkheid in elkaar zit? Want als ik dat zou doen zou ik de boel gigantisch heel anders 

aanpakken. Maar dat is het niet, het is een inzicht voor ons allemaal dat we in een scenario terecht 

komen van alle mogelijkheden die er uit voortkomen, en dat jij daar door daar in te gaan leven, 

vanuit een ander bewustzijn meer geluk en vreugde gaat ervaren. Stel je nou eens voor dat je 

daardoor een ongelofelijk mooi leven leidt, wie zegt jou dat dat leven wat daar zo prettig is nog 

steeds door dezelfde scriptschrijvers is veroorzaakt.  Zouden ze alleen maar aan de knoppen zitten 

om het je lastig te maken of zitten ze juist voor het merendeel aan de knoppen om het je goed naar 

de zin te laten hebben zodat je nog steeds niet kunt overzien wat er aan de hand is. Kwantumfysica 

een observatie heeft invloed op het veld, hoe het veld reageert, de keuzescenario's die er uit 

tevoorschijn komen, is kwantumfysica te misbruiken? Ja. Want als onze waarneming kennelijk niet 

sterk genoeg is en een ander krachtveld krachtiger waarneemt dan jij, dan gaat de strijd over ons 

bewustzijn van waar jij aan denkt. Is jouw gedachte werkelijk van jezelf? Als iets anders krachtiger 

kan denken dan jijzelf en je zit misschien in een gedachte van iemand anders.   

Wat  je beschrijft is een staat van zijn die wij ons herinneren van waar we vandaan komen, de rest 

is allemaal invulling en opvulling. Als je dat bent doordat je dat hebt gevoeld, dan heb je een hele 

diepe reminder in je zelf, een terugblik in jezelf, wat werkelijk zijn is. 

De nadruk ligt op dat er andere resultaten andere gevolgen in werking komen die er dus al liggen, 

die je niet zelf creëert, als je anders gaat kijken in die werkelijkheid en dan zijn de beelden, de 

gevolgen die die daar uit voortkomen daar liggen nog een heleboel mogelijkheden in, daar gaan we 

vandaag mee verder. Vraag vertelt over situatie voor haar woning, mensen die nogal luidruchtig 

zijn, ik haat ze. Wat haat je? De dominantie van hun aanwezig zijn daar. Dus die andere lijnen 

(tekening) die er ook allemaal zijn en jij zit hier(?). 

  

Bekrachtiging. 

Ga ontspannen zitten en doe je ogen dicht. Je realiseert je dat je aanwezig bent vandaag in dit 

moment, en dat dit het enige moment is waar het om gaat, wat er toe doet voor jou hier op deze 

aarde… dat je hier bent gekomen namens jezelf...vanuit je eigen besluit...om de reis in dit leven in 
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dit nu moment. Te gaan bekijken vanuit je hart ..er anders naar te gaan kijken en anders te gaan 

ervaren...en dan ook andere mensen te ontmoeten die dezelfde moeite in zich dragen naar zichzelf… 

ga met je aandacht uit de omgeving weg, je stelt je voor dat je aanwezig bent in je hoofd, terwijl je 

kortstondig scheel kijkt en je ontspant je ogen weer, om te beseffen dat je aanwezig bent in je 

hoofd, en in dit moment besef je ook je hele lichaam.. en met aandacht in je hoofd en besef dat je 

lichaam aanwezig is op een stoel, dat je aanwezig bent in dit lijf,.. ben je in stilte aanwezig in je 

hoofd. Blijf met aandacht en stilte in je hoofd aanwezig, en houdt contact met je lichaam, adem 

rustig en diep en bij de uitademing ontspant je lichaam en ook in je hoofd…..en blijf met aandacht in 

je hoofd, besef dat je en lichaam hebt, adem er rustig bij en ontspan je gezicht en blijf aanwezig in 

jezelf…...er is geen doelstelling behalve dat je dit ervaart, op jouw manier aanwezig in je hoofd met 

besef je bent aanwezig in je lichaam, dus aanwezig in je hoofd en je voelt de rest van je lichaam, 

dat is het enige wat belangrijk is, alleen dit… durf daarbij te ontspannen…….dan doe je je ogen 

plotseling open. Deze oefening is heel erg belangrijk, die hoeft helemaal niet perse op deze manier, 

het kan gewoon een moment zijn van ploef, dat je met je bewustzijn aanwezig bent in je lichaam, in 

je gezicht, in je hoofd, en vervolgens voel je je hele lijf, het is heel eenvoudig gezegd besef hebben 

dat je daarin aanwezig bent, dit is jouw tempel, dus het kan ook heel snel, in het begin waar wij nu 

zitten is oefening nodig, bekrachtiging nodig en als je in een hele gespannen situatie zit dan is deze 

oefening nodig om langdurig te doen. Dus je kunt een fysieke spirituele ervaring hebben. 

  

Nou doen we deze oefening nog een keer en zeg ik helemaal niks. En daarna bij de derde gaan we 

naar het hart. 

Dus in totale rust en stilte ga je op je eigen manier naar binnen in je hoofd, je coached jezelf 

aanwezig te blijven in je hoofd, je voelt je lichaam, in stilte blijf je daar aanwezig in het besef ik ben 

aanwezig in dit lichaam, daar waar mijn menselijke observatie is daar is mijn bewustzijn aanwezig is 

van fundamentele waarde. Dus doe het op je eigen manier……. 

Haal diep adem en doe je ogen open. Het is goed om het zelf te doen dan merk je ook wat het 

verschil is tussen luisteren naar wat iemand zegt en het zelf doen. En wat daarin misschien nog 

nodig is voor jezelf, blijf maar met je eigen intelligentie dicht bij jezelf. 

  

Bekrachtiging 

Het is belangrijk deze stap dat ga ik na deze oefening nog uitleggen wat er aan ten grondslag ligt in 

deze oefening, om een script te volgen waarin je vanuit het hier en nu dus ook echt de gevolgen 

ervaart die horen bij waar jij zelf doorheen loopt in die ervaring, dus niet dat het wordt ingevoegd. 

Ik ga het straks nog uitleggen. 

Wat we gaan doen is met ons bewustzijn naar ons hart toe, gelijk direct naar beneden toe naar ons 

hart, ik wil je vragen op dit op eigen manier te doen maar voor de ervaring is het misschien heel 

prettig om je hand op je hart te leggen dan kun je die plek, waar het fysieke hart zit, kun je ook 

inladen in je fysieke hersenen. Er komt nog een filmpje over wat het extra duidelijk maakt. 

Dus doe lekker je ogen weer dicht, in stilte, eerst met aandacht naar binnen toe in je hoofd, daar 

reis je nu naar toe op jouw eigen manier……...terwijl je met aandacht in je hoofd bent voel je dus 

ook je hele lichaam, je bent je bewust dat je op een stoel zit, dat je zo rustig mogelijk ademhaalt, 

het enige wat er toe doet is dit moment, je hoeft nergens aan te voldoen je doet het op jouw 

manier...Terwijl je met aandacht in je hoofd aanwezig bent ga je met je voorstellingsvermogen naar 

beneden toe en dat doe je door je voor te stellen dat je je keel kunt aanwijzen. Je voelt de plek van 

je keel, van je hals en van je nek, zo reis je naar beneden met je voorstelling en zo kom je terecht 

bij je borstbeen en dan kun je met je voorstellingsvermogen die plek wat aanraken, raak het maar 

eens aan, de plek waar je hart zit, met je gedachte, leg nu maar eens één van je handen op de plek 

waar je fysieke hart is,… dus je bent verbonden met je hoofd, je voelt je hele lichaam, vanuit je 

hoofd ben je verbonden met je hart, je bent met je voorstelling richting je hart gegaan, dan ligt je 

hand op de plek van je hart waardoor je drie, zo kun je het benoemen, drie zones tegelijkertijd 

ervaart, je ervaart je hoofd, je ervaart je lijf en je ervaart je hartsplek en je blijft met je aandacht 

bij je hart, in stilte, je haalt zo rustig en diep mogelijk adem en bij de uitademing voel je ook de plek 

waar je  je hand hebt liggen op je hart……..en adem een keer rustig diep in en uit en doe je ogen 

open. Het zijn korte stukje die ik nu doe, denk even aan dat beelden van het elektromagnetisch veld 

van het fysieke lichaam, wat energie is, verandert door wat je waarneemt buiten jezelf, ook met wat 

je waarneemt in jezelf, door met je aandacht eerst hier (hoofd? ) te zijn vindt er een ontstoring 

plaats wat we “claimen” van dat veld, vindt er een verandering plaats in dat energieveld en dan ga 

je vervolgens naar je hart en door het aan te raken, dat kan met en zonder je hand, wordt deze plek 

energetisch ook hier zichtbaar, dus vindt er afstemming plaats.          Door deze plek (hart?) hier 

http://leven-na-de-dood.freevar.com/Matrix.html


 

René Gieltjes                                                                   Pagina 12 van 36                                                     Matrix webpage 
 

aan te raken wordt hij hier (hoofd) ook actief, en wordt het brein uitgelijnd met het hartskrachtveld 

hier. 

  

Vorige keer verteld met dat kopje of iets dat je waarneemt altijd aanwezig is in het neurologische 

veld, dat is van groot belang om je hartskracht je fysieke plek aan te raken en het ook te voelen die 

energie en die warmte en door met aandacht daar naar toe te gaan doe je hetzelfde als je 

waarneemt als het kopje wat hier in dit (brein) veld aanwezig is, wordt ook de hartskracht vertaald 

in energie. Als je dat zou kunnen waarnemen met je ogen bijvoorbeeld, dat het wordt vertaald dat 

je kunt zien dat dat bij andere mensen gebeurt, dan zie je dus ook dat hier (rond hoofd?) een 

lichtveld ontstaat. Dat wil niet zeggen dat het bij iedereen hetzelfde zou moeten zijn, maar het is 

een energieveld. Dus je kunt als reiziger van een andere wereld en je zou deze aarde bezoeken, zou 

je kunnen zien wie er in een neurologisch veld aan het leven is en je kunt zien bij wie dat veld hier 

(brein?) in dienst staat van hier (hart?). Dat is wat bedoeld wordt met die lichtkrans om de mens. 

Als je in een diepe emotie terecht komt een ontroering, een heel zuiver gevoel van zijn, dat je voelt 

dit is waar het om gaat, als ik dit mijn hele leven zou voelen, dan is het voor mij goed. Daar hoef je 

niet eens betekenis aan te geven, je voelt het, dit is waar ik voor ga, dat moment dat je dat voelt 

wordt dit (hart? ) veld vertaald in het brein. En het brein kan vaak niet ontvangen daarom gaan we 

eerst met aandacht in het brein en dan gaan we naar binnen toe in het hart, en het hart is het enige 

orgaan dat energieveld waar we uit bestaan, het etherisch veld, om dat ook hier (hart? ) te 

ontvangen en door te geven aan het brein. En de sleutel daarin is jouw bewustzijn. Daar kun je niet 

falen, je kunt het niet fout doen, je gaat op een gegeven moment ook ontdekken dat het anders 

werkt als hoe ik het nu uitleg, dat zijn hele subtiele veranderingen die voor jou veel beter werken, 

het is dus ook alleen maar een vorm, maar het is wel precies wat nodig is. We doen het nou in 

vertraagde vorm, hoofd,  en hoofd staat voor lichaamsintelligentie, wat doe je, je neemt dus waar 

het energieveld van je lijf, dat is de waarneming, kwantumfysica, waar menselijke observatie 

aanwezig is vindt er verandering in het veld plaats, dat is nodig omdat er mindcontrol wordt 

uitgevoerd in het menselijk bewustzijn. Als je eerst je lichaam autoriseert zelf, dit is jouw tempel, 

als je je lichaam autoriseert aan jezelf, namens jezelf, met je bewustzijn dan is dat de belangrijkste 

stap. Die stap die mag niet overgeslagen worden omdat we in een zone leven hier waarbij andere 

krachten dwars door het menselijke bewustzijn heen allerlei bijverschijnselen loslaten, waardoor wij 

dermate verstoord kunnen raken, en niet eens meer weten dat we überhaupt in een verstoring 

leven. Wij denken dat we die verstoring heel duidelijk moeten opmerken van oh dit is een 

mindcontrol aanval, ik word nu uit balans gebracht, de mindcontrol kent pieken maar hij is er 

voortdurend. Belangrijk is dat wij beseffen dat onze aandacht in ons eigen lichaam belangrijk 

is.  Dus gewoon af en toe met lichaam contact maken, kloppen op je lichaam, als je ergens uitschiet 

en je lijf niet meer voelt, ga maar gewoon voelen, ga je lichaam maar een paar tikken geven vooral 

als je in een schrik situatie zit, voel en klop maar, die prikkels komen in het brein terecht. Oké door 

naar binnen te gaan, hier wordt dit veld, het hartsorgaan, dit hele veld wordt hier (?) zichtbaar. Er 

zijn bep redenen voor waarom de mens voortdurend in de prikkels van de buitenkant zit, als ons 

brein zich richt op de prikkels uit de matrix, deze werkelijkheid, dan leven we niet meer hier (?). het 

is eigenlijk al heel erg vreemd dat we met zo'n oefening weer mogen gaan beseffen dat er iets meer 

is dan dit lichaam dat we hier (?) iets kunnen voelen.  

  

Jullie hebben de vorige keer gewerkt met 8 punten om herziening te brengen, spelenderwijs. Daarbij 

als je kijkt naar binnen, schouwt de situatie waarvan je zegt dat mag wel wat aandacht hebben. 

Vervolgens zet je daar en andere situatie voor in de plaats. In het scheppen werkt dat niet zo, bij 

het scheppen is er namelijk geen keus, bij het scheppen ga je niet zeggen dit weg en dat zet ik 

neer,  dat beoefenen we zo omdat we mind georiënteerd zijn geraakt. Dus ons programma van 

denken zit wel zo in elkaar, dus we moeten eerst gaan beseffen dat we überhaupt de mogelijkheid 

hebben om iets anders te willen, dat mag vrijkomen, dat jij het recht hebt om iets anders te zien, of 

om iets anders te ervaren. Maar dit is dus de mind, hier ligt de ervaring van als er iets gebeurt in 

deze werkelijkheid buiten jezelf, alles wat je hebt meegemaakt in dit leven tot aan dit moment, ook 

de dingen die je je niet kunt herinneren, bijna niets kun je je herinneren, want als je je alles nu zou 

kunnen herinneren dan zou je nu met andere dingen bezig gaan, maar alles wat je je niet meer kunt 

herinneren wat heeft gemaakt tot wie je nu bent (alles wat je hebt ervaren) je complexen, je 

patronen, je besluiten, je gedrag, je reactiepatronen, zit in dit veld (rond brein) opgeslagen. Die 

oefening is om te kijken naar wat vind je nou niet plezierig, daar schouw je naar toe, dat kan een 

beeld zijn, een geluid, een geur of gevoel, je bent met je aandacht hier (brein), hier ligt het 

opgeslagen in dit veld, dan ga je vervolgens naar binnen toe hier (hart) in stilte. Die twee dingen 

kun je ook tegelijkertijd doen, gaan we nog doen. Maar wat je dus doet, naar binnen toe hier in de 
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stilte...wie weet het , wat doe je hier nou als je hier in stilte bent…...wat gebeurt er holografisch als 

je naar je hart toe gaat en met aandacht hier met je bewustzijn…..kijk naar wat ik net uitlegde wat 

gebeurt er met het energieveld van de mens, wat verandert er als je met je aandacht bewustzijn 

hierheen gaat. Het beeld nu is buiten jezelf, alles wat er buiten jezelf is dat is energie en wordt 

vertaald door de zintuiglijke waarneming in een energieveld, vervolgens richt je je naar beneden en 

vervolgens wordt dit energieveld, wat het hart representeert, een enorm krachtveld, wordt hier (?) 

ook present. Je brengt eigenlijk dit krachtveld in de matrix, het wordt zichtbaar, want de matrix is je 

fysieke bewustzijn, dus op het moment dat je met je aandacht hier naar binnen gaat en in het begin 

doen we dat dus met oefenen, maar ineens wordt het een soort staat van bewustzijn, en op het 

moment dat je dat beoefent wordt die kracht zichtbaar in het fysieke bewustzijn, en daar draait het 

nou juist om. Er zijn krachten die uit alle macht voorkomen dat die kracht van binnen uit opstaat, 

opstanding, opstaat in het fysieke bewustzijn van de mens. Als de mens werkelijk wakker wordt en 

de persoonlijkheid binnen in een stukje aan de kant gaat, dan kan dat bewustzijn tevoorschijn 

komen en gaat dat bewustzijn invloed hebben op de matrix. Er komt dus een extra bewustzijn tot 

leven. Dus het is letterlijk wat je zegt, het innerlijk bewustzijn komt aanwezig in de matrix dus in 

deze werkelijkheid, dan zou je dus ook kunnen zeggen dat je de matrix buiten houdt, ja dat klopt je 

bent er dus wel in aanwezig, als je bewustzijn zich zo aanwezig laat zijn en je bent dus dat 

bewustzijn, dan is het ook zo dat je niet meer in de matrix waarneemt dan verandert dat precies zo. 

Mooi! Dat is voor mij dus leuk dat iemand dat zegt van zo kun je dat dus ook zien. Als jij met je 

bewustzijn naar binnen toe reist, hier, dan ontstaat er dus informatie in het fysieke veld, hoeveel 

mensen doen dat nu werkelijk op deze aarde, dat is geen oordeel, de meeste mensen, ook in religie, 

reizen met hun bewustzijn naar buiten. Ze reizen dus naar informatie uit de matrix. Het gaat dus 

niet over goed of kwaad of jezus bestaan heeft etc. dat is niet relevant, het is meer van waar ga je 

met jouw aandacht naar toe. We moeten met onze aandacht naar binnen toe gaan. Daar ligt de 

kracht, je innerlijke kracht.  

  

Schrijf maar op, waarneming, dat is kwantumfysica, naar het lichaam, hoofd, ons neurobewustzijn, 

hoofd, dan vervolgens ga je naar beneden toe, naar het hartbewustzijn, eigenlijk is dat invliegen in 

het neurobewustzijn, en als je er van uit gaat dat de mens, ik druk het maar even van boven naar 

beneden uit, een 100% vermogen bewustzijnswezen is, en uiteindelijk in 1% terecht is gekomen, 

dat er allerlei pogingen zijn ondernomen die ook geresulteerd hebben in het moment van nu, dat de 

mens steeds minder kracht en minder vermogen over heeft, dan is er één centrale lijn hier en dat is 

de hartskracht. Dus op het moment dat je hier leeft op de aarde en je gaat met je bewustzijn naar 

je hart toe, dat is het centrale punt van creatie, nu van het fysieke lichaam, dat is het etherische 

veld, op het moment dat je gericht bent op de hartskracht ben je gericht op het etherisch veld. En 

aangezien we niet van boven naar beneden lopen maar dat alles tegelijkertijd plaatsvindt is het zo 

dat als je hier (?) bent en je gaat met je bewustzijn naar binnen in je hoofd, naar je hart, dan ben je 

eigenlijk ook gewoon hier (?) aanwezig. Dit is allemaal één en hetzelfde moment. Dus wat je hier (?) 

doet dat doe  je ook daar (?). Dus je moet een soort besef maken dat met je aandacht naar je hart 

toe contact maakt met de plek die in een andere werkelijkheid er dus ook is, en daarmee leg je een 

brug in bewustzijn. Je zorgt ervoor door hier (?) te leven, met je aandacht naar het hart toe te 

gaan, dat je contact maakt, dat is geen theorie maar de praktijk, dat is één cirkel, maak je contact 

met je etherisch bewustzijn. Hoe vaker je het aanraakt met je bewustzijn, hoe krachtiger en vaker 

je het doet, het gaat niet echt om de hoeveelheid maar het is in het oefenen in het begin handig, 

hoe krachtiger je het doet hoe meer informatie er vrij komt van binnen uit, dus dat licht, die 

informatie, die kracht, die energie die wordt steeds sterker in het lichaam. En dan ga je die 

momenten herkennen waar in het gebeurt, waarin er iets gebeurt waardoor jij ziet dat er een reactie 

komt van binnen uit dat zegt van ah ik moet eventjes daar in aanwezig zijn, ik moet daar in anders 

gaan reageren. 

Allerlei cirkeltjes geschetst, energievelden, deze is 100%, hier is het nog 1 % en deze 100%, de 

hartskracht ervan, is gewoon een cirkel daarbinnen in, dus als je hier leeft met je bewustzijn en de 

rest is allemaal uitgeschakeld, ,dat functioneert om een of andere reden, lijkt het, van niet,  ben je 

hier met je aanwezigheid en aandacht daarheen, dan zit je in hetzelfde centerpunt te werken als van 

die 100%. Dus net als met die Russische poppetjes in elkaar, je werkt in het kleinste poppetje maar 

ik zit voor een deel nog steeds in het grote energiebewustzijn en daar is iets gebeurd waardoor we 

dit hier zijn gaan ervaren. 

Wat gebeurt er nou als je met je bewustzijn naar je hart gaat, dat is echt belangrijk, niet om het te 

definiëren, maar om er een stukje besef in te krijgen, wat gebeurt er…...weet het je voor te stellen 

in je gevoel….wat is je gebed, niet naar buiten toe maar naar binnen toe, je inner-prayer? Als ik nou 

een bep gedragspatroon heb dat mag veranderen, dan ga ik innerlijk in mijzelf kijken, naar dat 
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proces en dan weet ik dat  gedragspatroon hoort dus bij Martijn de mens die hier is opgegroeid, dan 

ga ik daar naar kijken, innerlijk in mijzelf. Ik weet dat het voortkomt uit mijn neurologisch 

bewustzijn, ik ga in mijn hoofd schouwen en zie die situatie en ik trakteer mijn brein met iets 

alternatiefs, het kan ook zo, ik laat het zien binnen in mijzelf, dan praat je neurologisch gezien over 

een herziening, dus je aanschouwt het en je zet er iets anders voor in de plek, als we naar ons 

hartskracht gaan wat gebeurt daar dan, hier (brein) is het duidelijk wat ik doe… Ik heb een bep 

reden waarom ik dit aanraak, wij hebben het over de Oorspronkelijkheid, de Oorspronkelijke wereld, 

een wereld waarin er een totale andere manier is van leven, een hele andere taal en manier van 

denken, een hele andere manier van voelen,  emoties totaal anders zijn, waarin we niet 

ondergeschikt zijn aan een omgeving, die voor ons klaar ligt maar waarin wij voelen dat wij die 

omgeving zelfs zelf zijn, oké waarom stel ik die vraag, dit is een  heel diep besef, ik hoop dat ik het 

goed kan verwoorden is voor mij ook een uitdaging,  het heeft namelijk te maken met de 

verstrikking wat liefde lijkt te zijn, het hoofd is duidelijk, er is iets en mag herzien worden, 

verandering van energie van het lichaam op basis van denken en op basis van voorstelling, er is een 

kind op de wereld die je ziet op t.v. die het ongelofelijk moeilijk heeft, je ziet het je raakt geraakt 

niet vanuit pijn maar vanuit betrokkenheid, in een split second ben je in verbinding met wat dat kind 

meemaakt, je weet niets maar je voelt het hier, je zit  net aardappels te schillen en dat beeld valt in 

je ogen in je hele bewustzijn, je zet  het om in energie, en vervolgens ontstaat het zo dat het brein 

kan bepalen of je open kan staan en ontvangen in wat er gebeurt, in dat moment  dat je geraakt 

wordt zijn er twee mogelijkheden. Dat je in de emotie zit wat niet positief of negatief is maar wat 

een emotie is in stilte, ik spreek nu in de kern over verschillende godsvelden, ze lijken allemaal heel 

erg op elkaar hoor, hier ligt ook de grote verstrikking op de aarde, en niet alleen op deze aarde, dan 

ben je met je ogen dicht aanwezig in je hart, en je voelt dat kind, in stilte, met de diepste staat van 

zijn in het besef dat dat kind ergens op deze planeet waar jij ook bent, in dit zelfde moment dat er 

ook is, in die situatie verkeert, er is alleen nog maar verbondenheid, dan ben je met aandacht bij je 

hart, ik benoem nu maar twee mogelijkheden waarin je met aandacht in je hart iets in beweging 

zet, toen ik net vroeg wat doe je nou eigenlijk in je hart, dat zijn dus twee mogelijkheden, je bent 

met aandacht in je hart en je ziet dat kind en je zendt dat kind liefde en je ziet dat het beter gaat 

met dat kind en dat is een enorm krachtig gevoel, een heel sterk gevoel, dus dan doe je iets op 

basis van je gevoelens, de krachten in het hart, maar er is ook nog iets anders leg maar eens je 

hand op je hart en probeer je maar eens voor te stellen, het beste is om samen te reizen, doe je 

ogen maar dicht, met aandacht bij je hart, je hebt zojuist vastgesteld in jouw beleving, dat er een 

kind is in de wereld, die heb je net waargenomen,  die een ongelofelijke eenzaamheid heeft, in 

erbarmelijke omstandigheden, en op afstand kun je het kind niet helpen want je zit aan de andere 

kant van de wereld, maar je bent met je aandacht bij je hart, en je ziet het kind en vanuit het 

diepste in je wezen, in je hart zie  je dat het beter gaat. Wat die verbetering ook is. En in gedachte 

is die sessie voorbij en je gaat verder met schillen en je weet ik heb gekeken innerlijk naar het kind. 

Dit is versie één wat mogelijk is. Tweede versie is dit: je beseft dat er aan de andere kant van de 

wereld een kind is die het ongelofelijk moeilijk heeft, jij bent daardoor geraakt, ten diepste in 

verbondenheid van binnen ben je naar jezelf  naar binnen toe gegaan, in dat gevoel dat er in jezelf 

is, innerlijk weet  je doordat dat komt doordat je dat kind net hebt gezien, en in deze situatie richt 

je niet je aandacht op het kind maar op jezelf,  dus je blijft met aandacht bij je hart, en innerlijk 

weet je dat dat kind er is en je blijft met je aandacht bij je eigen hart, terwijl dat gebeurt adem je 

rustig en diep in en heb je verbinding met je lijf, blijf met aandacht bij je hart, en ga je daar rustig 

op in en uitademen, je gedachten gaan niet weg bij jezelf, ze blijven bij jezelf, aandacht bij je hart 

en innerlijk weet je dat dit voortkomt uit het schouwen van dat moment van dat kindje aan de 

andere kant van de wereld, doe je ogen maar open. Dit zijn twee verschillende schouwingen, twee 

verschillende aandachtspunten. Het is namelijk zo dat het oorspronkelijke deel van wat bewustzijn 

wordt genoemd dus  ook geen herziening kent. Dus wat wij in het hoofd doen met het schouwen, en 

vervolgens daar een andere situatie neerzetten, schouwen waarnemen heeft invloed op dat veld, dat 

is dus iets fysieks, eigenlijk zeg ik tussen de regels door dat als je werkelijk vanuit je hartskracht 

werkt dat je dan alleen maar als godswezen alleen maar in het moment waarin je verkeert, dat ene 

specifieke moment dat moment wat je voelt wat je ervaart, dat je ten diepste geraakt bent,  alleen 

dat moment is het moment dat is de Power of Light, dat is het Oorspronkelijk Kracht in de mens. En 

dan ga je alleen maar je aandacht richten op dat moment wat je voelt en je ziet niet eens dat kind 

aan de andere kant van de wereld, want op het moment dat je dat doet, dan doe je iets wat hoort 

bij de matrix, zelfs als je dan met aandacht bij je hart zit, doe je iets wat bij de matrixhouders 

hoort. Dit is wel een behoorlijke stap, is maar een heel klein verschil, maar is een gigantische stap 

in ons bewustzijn. Dus je luistert in het moment van de Oorspronkelijk geraaktheid, Ja die hou je 

vast, dat is bewustzijn, de oorspronkelijke geraaktheid daar zit je in en elke gedachte en wens of 
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prayer gebed naar binnen toe, creatie dat het dus beter gaat naar die persoon is eigenlijk gebaseerd 

op intrinsieke waarde van de mens hier op aarde. Maar dat heeft niets te maken met wie we echt 

zijn , het Oorspronkelijk zijn. Het gaat hier dus niet over goed of niet goed, beide werkt en het één 

is krachtiger dan de ander en heeft een andere uitwerking, dat zorgt voor een ander gevolg in 

de matrix. Dat is het Oorspronkelijk bewustzijn  daar zit geen mening in geen verlangen geen 

uitkomstverwachting in, er zit niets trakteren aan een ander in er zit alleen zuiver zijn en dat is puur 

gebaseerd op jouw aanwezigheid hier. Dat is de herinnering van de Oorspronkelijke vlam 

bewustzijn, en om daar in terecht te kunnen komen  ga je ontdekken wat je neiging en reflex is in 

jezelf dat het beter moet gaan met de ander. Zo diep zit ie.  Dit is volkomen niet meer menselijk 

waar we het nu over hebben, is gebonden aan de aardse mens. Waar we het over hebben, die reflex 

dat het beter gaat met de ander, dat is echt spiritueel bewustzijn geprogrammeerd in het menselijk 

bewustzijn van de aarde. De command is alleen maar waarneming van je eigen bewustzijn wat er 

met jou gebeurt. We doen dingetjes opbouwen om inzicht te krijgen om vervolgens als we daar in 

zitten we draaien hem om, om te beseffen dat hebben we niet nodig, dat en dat ook niet., maar ik 

heb wel informatie nodig om mijn bewustzijn er doorheen te brengen.  

 

Vraag en wat is het  effect op het kind? Terechte vraag. Je mag er van uitgaan dat in deze hele 

realiteit waarin jij leeft, centraal zich manifesteert rondom jouw super bewustzijn, jouw 

Oorspronkelijk bewustzijn, dus op moment dat jij in de kracht zit in jezelf, dan is het niet eens 

meer  relevant wat er met die ander gebeurt. Ons denken, ons zien, ons voorstellen, is allemaal 

gerelateerd aan het menselijk denkpatroon, aan het menselijke emotionele patroon. Dus je ziet iets 

in jezelf dan is dat nog steeds een menselijk perceptie. De oorspronkelijke Taal van Schepping is 

alleen maar een staat van zijn, dat is een bewustzijnsstaat, waar niet eens beelden bij horen, het is 

innerlijk puur in het zijn verkeren, gebaseerd op de gevoelens en het proces wat zich op dat 

moment aandient in jezelf, dáár gebeurt het dáár ontstaat het. Het komt hier van binnen uit. Het is 

wel nodig om dat woord command te gebruiken omdat ons brein ten diensten staat van andere 

intelligenties dus we moeten het commando eerst weer terughalen in onszelf. Eigenlijk moeten we 

weer controle krijgen over de mind. 

We zijn energie, er is niet een onderscheid niet in lagen, ook niet in chakra's. Het fysieke hart is 

alleen maar de holografische invoegingen  die het doorgeeft aan de hoofd centraal zenuwbanen die 

het ook aan het brein informeren. Dus het hart heeft zo'n enorme capaciteit van informatie wat een 

theta bewustzijn is aan de binnenkant is, wat informatie, schepping informatie puur energie kan 

vertalen naar en driedimensionaal neurologisch proces en die voegt zich dus in in het  brein. 

Uiteindelijk komt het uit het grote veld. Dus je raakt die plek aan, maar het hart is natuurlijk veel 

meer dan alleen het fysieke hart. En dat kun je dus ook voelen. 

De abstractie die er ontstaat waarbij niets meer wordt omgezet in een menselijk beeld, dat is die 

taal van de kosmos. Je kunt met duizend mensen gaan zitten en met elkaar naar binnen toe gaan, 

iedereen op eigen kracht naar binnen naar het hart en je gaat naar binnen toe reizen naar een plek 

die correspondeert met de aarde, waar oorlog is bijvoorbeeld en dan zie dat daar verder komt vrede 

is, je ziet het veranderen, dat heeft wel degelijk effect op deze matrix, omdat de matrix zich heel 

erg aanpast, het gaat niet om of het wel of niet werkt. Doe je dat niet dan ga je eerst kijken wat 

gebeurt hier op de aarde waar wil ik met mijn aandacht naar toe gaan, dat dat roept bij mij iets op, 

dat ene wat bij jou iets oproept daar gaat het om dat is het enige wat telt, op dat moment ga je met 

duizend mensen naar binnen toe, in de stilte en je gaat niet met de aandacht naar dat thema, het is 

al ingeladen, en het enige is dat aankijken in jezelf, met je bewustzijn van binnen in totale stilte bij 

je hartskracht dat dat dus iets in beweging zet waarvan je de uitkomst niet weet en die mag je ook 

niet weten omdat je dan in de beeldvorming zit van een chronologisch script van deze matrix. Snap 

je dat elke vorm iets daarvoor in de plaats zetten, daar laten ontstaan, iets willen, is altijd een 

verlengstuk van het archontisch bewustzijn, wat we hier dus ervaren in de vorm van deze matrix. 

In die zin kan ik de mensen volgen die zeggen dat dit een luciferiaans systeem is want daar kun je 

niets aan veranderen. Maar het is natuurlijk niet zo, er is wel degelijk iets te veranderen, door het 

niet te doen, dus het is het omgekeerde van het hele verhaal, heel raar maar wel kloppend. 

Het meest zuivere gebed wat je je maar kunt voorstellen is op het moment dat je geraakt wordt of 

dat nou iets positiefs of negatiefs is dat maakt niet uit, dat je die kracht, want dat is in jou 

aanwezig, jij bent geraakt, er is buiten jezelf niks wat er geraakt wordt alleen jijzelf, en dat moment 

dat je dan door je hoofd heen volledig in bewustzijn met je lichaam, naar binnen toe reist in stilte, 

en dat je er niks van vindt. Alleen maar in stilte en dan schakelt het denken uit. Het kan, het is 

eventjes doorpakken en doorzetten en ineens gebeurt er iets in je leven plotseling waardoor het 

denken weg is dan ben je aanwezig in het niets, je weet dat je er bent maar er is niet iets, je wil het 

niet definiëren, en dat moment dat veld is het belangrijkste. En dat is niet belangrijk voor de wereld, 
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het is belangrijk voor jouw script, en jouw reis, dat de gevolgen die voortkomen uit het nu moment 

wat gebaseerd is op voelen, alle scripten die daar uit voortkomen, die komen dan te vervallen. 

  

Er ontstaat een gemoedstoestand door pijn, onvrede, onmacht, weerstand, niet gezien worden, 

geen invloed, geen waarde terugkrijgen, mensen lopen over je heen, het maakt geen zak uit of jij 

helemaal in de vernieling ligt, iedereen feest er maar op los, dat gevoel binnen in dat zit allemaal in 

ons dat het er niet toe doet wat wij voelen, er moeten eerst 50.000 mensen op de barricade van nou 

is het afgelopen, en dan wordt er een keer aandacht aan gegeven, weggecijferd worden, die emotie 

dat gedeelte dat is wat er wordt opgeroepen, daar gaat het om en dan is het van belang om eerst te 

beseffen van wacht, nu eerst het neurologisch proces. Ik word geraakt in mijn diepste boosheid. Al 

die situaties die ik ooit heb ervaren die er op aan klikken(mijn eigen woorden) al die 

ervaringen  ballen zich samen door de matrix en wordt zo geprojecteerd in dát moment. Wat is er 

aan de hand die situatie (tennisbaan) komt voort uit een referentiepunt, die zit al in 

geprogrammeerd in andere ellende. Dus het heeft helemaal geen zin om aan die specifieke situatie 

te gaan werken. Het heeft dus ook geen zin om aan dat kindje liefde te gaan geven, dit klinkt 

misschien wel een beetje heftig maar het is niet nodig omdat dat zijn projecties uit de matrix die 

zich manifesteren en je wordt op je wenken bediend in de dingen waar jij je bewustzijn op in hebt 

gebracht. Dus dan gaan we niet naar de tennisbaan, niet naar dat kindje, we gaan naar die 

informatie wat we bij ons in werking hebben gezet. Het is echt schouwen hier binnen in die onrust 

en het verdriet en pijn, schouwen we hier, hier (brein) zijn we in stilte, dat zijn dus diepgaande 

sessies en vervolgens ga ik naar binnen toe (hart) als het hier rustiger is geworden, maar ik 

vertrouw dat dat gebeurt, dat dat stukje aandacht zorgt voor verandering in dat veld, hier wordt het 

rustiger dan ga ik naar binnen toe, en je beseft dat je naar binnen toe gaat vanwege datgene wat je 

net hebt gevoeld, daar heb je al naar geschouwd, met je bewustzijn, dan ben je in stilte en je hoeft 

niets, niets met dat kindje, met de tennisbaan want dan zit je in de software van de scriptschrijvers 

zit je te rommelen en daar zijn ze heel erg gek op. Zij vinden het fantastisch dat wij voortdurend 

denken en in de illusies stappen door de schepping en de kracht van liefde, dat wij in de illusies zijn 

terecht gekomen, dat wij dat script van hen kunnen herzien . Maar het mooie is dat dat script, dat 

anders gaat reageren, dat er ruimte komt voor iets wat niet in de buurt komt van dat script. Het 

moet juist iets anders zijn dan dat script. En de verandering in dat script is een aanpassing in dat 

script en dat script is zo intelligent die weet precies daarmee om te gaan. Dus er is iets nodig wat 

totaal niet in de buurt komt van dat script. Dus er is geen herziening nodig alleen maar in jezelf in 

dat moment niet meer als Anneke, maar in jezelf een diepe staat van zijn, verbinding aan leggen 

daarom leg ik altijd mijn hand hier op mijn hart omdat er zoveel prikkels van buiten af zijn, hou ik 

mijn focus hier vast door mijn hand  hier neer te leggen, dan blijft ook de lichaamsintelligentie het 

ook vertalen in het brein, dat gaat ook door, ben ik in totale stilte alleen maar hier. En op een 

gegeven moment dan doe je dat zonder je hand hier op te leggen, dan ga je de weg af en sta je 

even stil. Het is allemaal bewustzijn en wat je dan doet is ruimte creëren tussen de gevolgen door. 

Het leven waar al die miljarden scenario's uit voortkomen, met 7 miljard mensen zitten wij met 

elkaar in dat systeem, allemaal een eigen systeem weliswaar, dat is bij elkaar opgeteld één groot 

bewustzijn, je creëert een bepaalde ruimte tussen oorzaak en gevolg wat er op volgt. Ik noem het 

even fotootjes die elkaar opvolgen. Het zijn niet fotootjes het is een heel complex iets. Ik wil het zo 

uitleggen: er komt een moment tussen die beeldjes in en dat moment is leeg.  Dat is het, je maakt 

'm leeg. Dus door naar binnen te gaan in stilte en niet iets te willen veranderen, alleen maar in die 

stilte te schouwen, vol eerbied in jezelf, niet iets willen veranderen aan jezelf of aan de wereld, als 

dat er dus niet is, alleen maar in stilte, dat gedeelte, dat is wanneer er wordt gesproken over in 

godsgenade vallen dat is van je eigen kracht, dus je valt in de eigen kracht van jezelf, in dat 

moment wordt er ruimte gecreëerd, komt er licht, zonder betekenis, vorm, komt er licht tussen de 

beeldjes in. En daar hoef jij niks mee te doen. En daar kan de matrix ook niks mee. Maar wee 

degene die dat betekenis gaat geven in een vorm want dan wordt 'ie begrepen en dan wordt íe hop 

doorgezet door het hele script alles wat er op kan volgen. En jij zit je rot te creëren. Dus je maakt 

dit helemaal leeg in stilte, dan zit 'íe daar, meer doe je niet.  

 

Vraag: onthechting? Er is geen ruimte voor hechting en onthechting. Het is de diepste staat van 

volkomen volledig helemaal.., maar inderdaad, onthechting is wel de aanvliegroute daar naar toe, 

omdat we zo gehackt zijn. Dus ja, en als je er eenmaal in zit merk je dat het ook nee is. 

 

Vraag??  

De rest van de omgeving die verwacht van alles maar dat zijn de beeldjes die volgen op, dat zijn de 

beeldjes. Die verwacht van alles. 
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Opmerking: het aparte is dat al die esoterische scholen het daarover hebben. Ja dat is ook zo maar 

ze kunnen het niet goed vertalen waar het me te maken heeft. En ze leggen het vaak toch weer in 

verband met een spirituele leer om een status te behalen, dat is dus niet te behalen. Je kunt geen 

status behalen in deze werkelijkheid, je kunt niet evolueren in deze werkelijkheid , je kunt niet in 

deze werkelijkheid ascenderen naar een hoger level. En dat zit er altijd in vermengd. En als we dat 

aan de kant duwen, het is er niet, in dit script waarin wij leven valt er niets te ascenderen. Het is 

een andere reis, een andere werkelijkheid, een ander script. Als we daar ten diepste ontdekken dat 

we helemaal vanuit het niets, dus helemaal uit het niet-denken en geen gevolg vanuit die liefde 

inzetten, maar helemaal in jezelf te schouwen, dat dát is waar het om gaat, dan snappen we ook dat 

we die kracht nodig hebben om uit deze matrix te gaan ..op het moment dat we denken te 

overlijden. Aangezien het in de esoterie het steeds gaat over opstijgen en ergens uitstijgen en een 

hogere staat van bewustzijn behalen etc. zit er dus weer een leer in waar je aan moet voldoen, en 

dat is dus helemaal niet zo. Het is toch heerlijk dat we al goed genoeg zijn hè? Dat is toch zalig, 

moet je eens voorstellen dat we hier met elkaar, hier zoals we nu zitten, weten dat we alles al 

weten, en dat we niet een bepaalde spirituele orde moeten bereiken. Geen inwijding, niks. Dus dit 

stukje is belangrijk, het gaat om de inzet. Ga er maar eens op letten voor jezelf, als je aan jezelf 

werkt, in jezelf en je bent bezig met iets anders van jezelf of voor de wereld, er valt niets te 

wensen. Ga het maar eens uittesten wat er gebeurt als er in een moment waar jij voelt dat je iets 

wilt betekenen voor de wereld, dat je dat doet door niets te doen, alleen maar in jezelf te zijn. 

Probeer maar eens in totale stilte te zitten. Dat is echt iets heel bijzonders. 

 

Vraag?? Ik zie het niet zozeer als een wens, ik zie het als een onderdeel van het gehele 

bewustzijnsproces dat we ons gaan beseffen hoeveel verschillende differentiaties er zijn van kunnen 

voelen, kunnen zien. Dus als ik bijv. iets in mijzelf zie, ik ervaar iets in deze  werkelijkheid van dat 

mag wel anders, dan is dat in eerste instantie het bewust worden van dat het anders mag, dan kan 

ik mij in die situatie ook voorstellen dat het er anders uitziet, dus daar komen gevoelens bij vrij, het 

zit in het denken, het zit in het voelen, die combinatie bij elkaar, maar de volgende stap om het 

werkelijk te realiseren is vervolgens om ten diepste dat wat ik voel waar het omgaat, om dat dus 

helemaal niet meer te aanhangen, niet in te laden maar compleet naar binnen te gaan in stilte te 

zitten, helemaal in mijzelf aanwezig en er gaat geen gedachte van mij naar die situatie, dat is 

allemaal in mijn bewustzijn ingeladen, het is er al, maar het kan alleen maar ontstaan als je ruimte 

creëert door daar helemaal niets voor in de plaats te zien. Dat gedeelte is waar we hier op de aarde 

echt in mogen gaan participeren.  

 

Vraag dit is wat de Chinezen al heel lang doen, Chi-Qong etc. Ja in feite wordt het veel overal 

wel verteld en de Aziatische beschavingen doen dat heel veelvuldig, ja, maar overal zit een kader in. 

In die lijn van wat ik net naar voren breng is het zo, dat ik kan jouw trilling niet versterken, ik kan 

alleen mijn eigen trilling versterken, jij zit ogenschijnlijk in mijn werkelijkheid en ik zit ogenschijnlijk 

in mijn werkelijkheid, zoals we het nu ervaren, maar in een nog veel grotere uitleg eromheen zitten 

we allemaal in verschillende districten van dit universum, energetisch, hebben we allemaal 

verschillende kaarten zeg maar, wat uiteindelijk het hele boek bij elkaar brengt, en als jij je volledig 

richt op jezelf, op je eigen kracht en ik richt mij ook op mijn eigen kracht, dan ontstaat er iets 

achter het boek, wat we met elkaar samen vormgeven, gebeurt er iets achter het boek in een 

andere werkelijkheid en in die werkelijkheid verandert er iets wat effect krijgt op deze hele matrix. 

  

Bekrachtiging 

Voor de lunch nog één keer in stilte bij ons hart zitten, voordat we in die stilte komen weten we 

waar we met onze aandacht aanwezig willen zijn, wat aandacht nodig heeft. Het kan iets mentaals, 

zijn, in je familie etc., maar richt hem eerst maar op jezelf………..tracht het zo eenvoudig mogelijk te 

zien…..hou je ogen maar dicht, ik bedoel dit: het kan zijn dat je in een lus verkeert ergens in je 

leven, ploep, dat iets niet open gaat,  je hoeft niet precies aan te wijzen wat dat is, het is voor jouw 

bewustzijn nu voldoende “ik zit in die lus en ik doorbreek het”….oké dan weet je voor jezelf nu  wat 

het thema is, energetisch waar je naar kunt kijken, je houdt je ogen lekker dicht, blijf in eerste 

instantie met je aandacht in je hoofd, je bent aanwezig in je hoofd met je voorstellingsvermogen, je 

zorgt ervoor dat je goed en ontspannen zit, je beseft dat het lichaam aanwezig is…, je blijft met 

aandacht in je hoofd,  terwijl je met aandacht in je hoofd bent kijk je even op jouw manier naar het 

onderwerp, het thema, datgene in je leven waarvan jij zegt dat wil ik goed naar kijken, het kan heel 

kortstondig zijn, is ook voldoende….. dan stel ik je een vraag, daar mag jij innerlijk antwoord op 

geven, heb jij het recht om hiernaar te kijken dat er beweging komt in waar jij zojuist nar hebt 

gekeken, heb jij het recht…...ben jij legitieme houder van dit lichaam …...en dan ga je met 
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aandacht, met je voorstellingsvermogen richting je hart, op de plek van je hart leg je je hand.. en 

terwijl je met aandacht aanwezig bent in je hart en ook contact houdt met je lichaam, is alles wat er 

zojuist is gedacht, gevoeld, is weg, het enige wat je doet is, je richt je alleen maar op je hart in 

totale stilte………………………….., en haal een keer rustig en diep adem en op de uitademing doe je je 

ogen open. Deze oefeningen, bekrachtigingen kun je volledig op  je eigen manier doen, op je eigen 

moment, het effect daarvan kun je alleen maar zelf onderzoeken. 

  

Na de lunch bekrachtigingen doorlopen in ons bewustzijn wat de kracht van chantage is, m.a.w. kun 

jij neutraal blijven in jezelf, bij jezelf, als je weet dat datgene wat aandacht nodig heeft, wat je dus 

gezien hebt, dat heeft gemaakt dat je je bent tegengekomen in jezelf, dat je je aandacht daar 

dus  niet meer op richt, dat je je liefde niet meer laat misbruiken om met je aandacht toch innerlijk 

in jezelf, te reizen naar waar jij vindt daar moet mijn liefde naar toe. Heb je zoveel vertrouwen, heb 

je zoveel innerlijk weten, dat je niet liefde hoeft te geven aan dat kind aan de andere kant van de 

wereld, dat je je daardoor niet laat chanteren in jezelf, niet door het kind maar door het systeem, 

maar dat je helemaal bij jezelf kunt blijven. Die stap dat is een hele belangrijke stap. 

  

Filmpje over hart. Dat het fysieke hart veel krachtiger werkt dan het fysieke brein. Als je meet wat 

de reflexen zijn in het bewustzijn van het lichaam, dat er altijd eerst een signaal is voordat de 

hersenen gaan denken, in het hart, dus het hart is sneller dan het  brein. Voordat het lichaam, het 

brein reageert is er een prikkel in het hart, dus eerder een reactie in het hart dan dat je de 

werkelijkheid om je heen ziet. En dat schept kansen. Vraag zelfs voordat het plaatsvindt? Ja. Iets 

vindt pas plaats op het moment dat je brein het signaleert en andersom gezegd is zelfs dat je brein 

het uitvoerend orgaan is en die werkelijkheid zelfs projecteert, we hebben het steeds uitgelegd van 

buiten naar binnen, uiteindelijk is alles energie in het  brein, dus er is nog voordat die energie hier in 

het brein is van wat die werkelijkheid buiten het lichaam is, is er al een prikkeling in het hart. Er zijn 

verschillende informatievelden. Dat is wel interessant. Filmpje samengesteld uit o.a. Power of the 

Heart en Matrix Energetics geloof ik. 

  

Wat ik waardevol vind is dat we proberen te benaderen door inzicht ook hier (brein) te hebben en 

het ook hier (hart) te kunnen voelen, wat het betekent als je naar je hart gaat. Het wordt zoveel 

gezegd, ga naar je hart en dan is het opgelost, waar ga je dan naar toe en waar maak je de 

verbinding mee? En als je verbinding maakt met je hart, wie maakt er dan verbinding mee, zit je 

dan nog aan allerlei overtuigingen vast, doe je dat als mens vanuit je persoonlijkheid, die rol speelt 

mee in het behalen van neutraliteit in jezelf, dus het is een heel belangrijk thema. Wij denken in ons 

computersysteem hier boven, dit is de boardcomputer van het lichaam, en als de boardcomputer 

ook nog eens vervuild is  met dogma's en valse religies, … ?diep een onderscheid aan te  brengen, 

als je nu heel diep in slaap zou vallen, en vervolgens kom je in een hele andere werkelijkheid tot 

leven,  met een totaal andere historie, een hele andere planeet, een  andere familie wordt je in 

wakker, die herinneringen die er allemaal bij horen zijn ook allemaal operationeel, je leeft er in, er is 

een hele andere religie, er is een verlossers,  er is een vrouw niet aan een kruis gehangen maar aan 

haar voeten aan een boom gehangen, en in die wereld hangt dus geen kruis aan de muur maar een 

vrouw aan een boom met haar voeten gebonden. In die wereld is dat dus heel normaal, en dan leef 

je in die wereld en is er geen enkele reden om daar over te twijfelen. Het is algemeen aanvaard, je 

stelt het niet ter discussie. Vervolgens ben je helemaal vergeten uit welke werkelijkheid je komt. 

Dan is alles mogelijk in die droomstaat, in die werkelijkheid waar je geboren wordt, is alles mogelijk, 

alles kan je daar verteld worden, alles kun je geloven. En dat gaat ook over hier, wij leven ook in 

zo'n systeem, probeer je er maar eens van te ontdoen. In die zin, probeer het maar eens ter 

discussie te stellen datgene wat zo nodig de waarheid zou moeten zijn, dat dat een onderdeel is van 

het script. 

Onze hoofden en onze hersenen die zou ik er wel aan laten zitten want dat is een belangrijk 

onderdeel van ons volledig bewustzijn, je gaat van je hoofd naar je hart, je ziet in dit filmpje ook dat 

de hersenen informatie ontvangen en samen is daar dus en volledig bewustzijn in beweging. 

  

Wie wil er nog iets zeggen over de bekrachtiging? Vorige keren iets anders. Alles heeft een bepaald 

moment waarop iets kan beklijven, waarop iets geïntroduceerd wordt in het menselijk bewustzijn. 

En als je gelijk naar een heel hoog abstractieveld gaat dan kun je het niet meer vastpakken. Er is 

dus al een behoorlijk fundament gelegd door alle mensen die bezig zijn met  bewustzijn waardoor ik 

daar ook nu over begin. Eigenlijk is er dus niets wat je beoogt. Dit wat je met je hart doet, in totale 

stilte, sluit aan wat er zich in jouw bewustzijn in jouw hoofd zich afspeelt. Daar heeft het mee te 

maken. Dus alleen dit weten, jouw levensthema waardoor je wordt aangeraakt, dat is het 
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belangrijkst. Dat is het enige wat je hoeft te weten. Het weten zit hier (hart?). Het huidige menselijk 

denken is dit stuk hier (hart/brein?), daar hoef je alleen naar toe. Het woord thema is ook zo gericht 

en kan ook een proces zijn. Wij leven procesmatig, het zijn cycli, het zijn steeds dezelfde cycli. 15 

jaar later heb je het idee op verschillende gebieden inhoudelijk alles verandert en toch het hele 

mechanisme wat er dus totaal anders uitziet leidt nog steeds tot diezelfde gevoelens die je    toen 

had. Je zit in een hele andere setting en toch ben jij nog steeds in dezelfde situatie, nog steeds ben 

je niet doorgebroken in waar je hier voelt van dat mag in beweging komen, er gebeurt niets, het is 

alleen in een ander uiterlijk tevoorschijn gekomen. Dus dan kun je zeggen ik heb mijzelf bij de neus 

genomen. Zit het hem dan altijd in die inhoud, nee het zit hem in wat er zich plaatsvindt. Dus hoe 

ga je dat veranderen, ga je vanuit inzicht, creatie en manifestatie, valt er überhaupt iets te 

manifesteren? In deze situatie zoals ik hem nu uitleg, valt niets te manifesteren vanuit dat je het 

wilt, het is meer dat je aandacht geeft aan datgene wat gezien mag worden. Dus jij had het over 

migraine, is een fysieke aangelegenheid,  in dat moment dat je migraine hebt ook zelfs als je het 

niet hebt, het is niet gebonden aan tijd, ga je met aandacht in je hoofd aanwezig zijn, en in je 

lichaam en je schouwt de situatie op jouw manier zoals het zich aandient  zo dat je aandacht geeft 

aan dat thema, daar neem je de tijd voor wat jij nodig hebt, je voelt je hele lichaam van boven naar 

beneden, je bent je bewust van je lijf, je bent aanwezig in het hoofd, dus je autoriseert jezelf om 

aanwezig te zijn in dat hele bewustzijn, het elektromagnetisch bewustzijn van het lijf, en daarna als 

je goed geschouwd hebt voor jezelf, ga je naar beneden toe in stilte, en later zul je zelfs merken dat 

het niet nodig is dat het tegelijkertijd kan plaatsvinden in je bewustzijn, je zit in stilte en het enige 

dat je weet is dat je met aandacht hier (hart) aanwezig bent. En je gaat niet denken aan het hoofd. 

Alleen maar met je focus hier, ontspannen. Je zorgt dat je rustig ademhaalt, rustig en 

ontspannen.  Dus de manifestatie dat je geen migraine meer hebt die hoef je niet in te laden, hij 

volgt automatisch op de situatie die aandacht behoeft. Dat zijn dus twee verschillende portalen? Dus 

je begint met het denken en daarop volgt naar binnen toe zonder een verandering te willen laten 

toepassen. 

 

Vraag ??iets lukte niet..?  

 

Martijn ik werkte bij  Nuon, half jaar gedaan, daar fijn gehad maar ik wist al heel lang van ik moet 

mij niet meer met dingen bezighouden die mij echt niet ten diepste raken, dus ik ben met mijn 

bewustzijn gaan kijken, dit is mijn thema, het werk, de bezigheden, de hele vormgeving van mijn 

leven daar keek ik naar. Ik besefte innerlijk in mijn bewustzijn dit is dus mijn leven, ik besefte ook 

dat dat helemaal niet nodig was, ik gaf er aandacht aan, ik keek er naar ik schouwde het,  en in het 

moment dat ik dat deed, ging ik in stilte hier naar beneden, in stilte zat ik, ik had helemaal niet het 

idee van ik moet dan dát doen, of ik moet dat doen, ik maakte alleen maar ruimte, ik opende, in 

stilte, en zo heb ik ook afscheid genomen. Ik liep naar mijn teamleider, ik zei “ik wil wat tegen je 

zeggen, mijn leven ziet er dus zo en zo uit”, hij zat helemaal te luisteren, “ik werk niet met tegenzin 

maar voor mij is het niet waar het omgaat”, ik ging hem alleen maar vertellen wat ik deed, en toen 

was ik klaar met vertellen wat ik deed en ik ging zo zitten en ik doe mijn ogen dicht en zit in stilte, 

dat is uitgebeeld in een andere vorm, dat was het. Ik heb dus niets daarvoor in de plaats gezegd...ik 

heb alleen maar gemeld hoe het is, en daarna in stilte, ruimte, open, laat ik mijn hartskracht 

openzetten in mijzelf. En daarna komt van alles in beweging waardoor je het ook in deze 

wekelijkheid moet zeggen maar ik heb wel eerst de opening gezet, ik heb er ruimte tussen in gezet. 

Wij zijn heel snel van nou dit is een rood blaadje, aan de kant en nu pak ik de groene, maar omdat 

alles energie is, zit je dus in het verlengde van die hele matrix. Dus er wordt ruimte gecreëerd, dat 

is het enige wat je hoeft te doen. Als je er iets voor in de plaats zet, doe je het op de menselijke 

manier, kom je in de lijn van de matrix. Het is een grote uitdaging om daarna, als je inde stilte bent, 

ook in die stilte te zijn en te blijven en er niets mee te doen. Je kunt precies datgene in jouw 

werkelijkheid gaan tegenkomen wat aansluit op de ruimte die je zelf hebt gecreëerd. Toch is die 

stilte niet een passieve stilte, het gaat om actieve kracht in jezelf in die stilte. Voorbeeld, wat ik wel 

doe, dat deed ik 8 jaar geleden nog niet, ik ben in een meubelwinkel, ik zit daar op een bankstel en 

er is allemaal drukte om mij heen, en ik voel zo'n ongelofelijk heerlijke rust in mijzelf, en op het 

moment dat ik in die rust ben doe ik mijn ogen dicht, en dan komt het  dat je dus dat durft te doen, 

doe dat gewoon, maakt helemaal niets uit wat een ander van je denkt, om daar dus doorheen te 

gaan om het wel te doen heb je ook kracht nodig om dat te doen. Dus ik ben helemaal in de stilte, 

in mijzelf…..ik doe dat wel gefocust, ik moet dat wel doen door de mensen om mij heen, dus ik zet 

mijzelf aan vanuit die kracht om in de stilte te zijn. En dat is ook met een bekrachtiging op zich, als 

je dus hier (brein) werkt waar het omgaat en je gaat naar je hart en je bent daar niet passief, je 

bent hier met een hele duidelijke daadkracht aanwezig hier binnen in, van zo hier ben ik,  haaaah zo 
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in de stilte, dat is bijna conflicterend om iets actiefs te doen zonder te denken, maar vanuit 

innerlijke binnenkracht ook dat toch te doen, je neemt je ruimte in. En dat is precies wat is 

weggehaald door de mens, dat deel van dat zij godskracht zelf heeft en is, dat ze in een 

passiviteitsmodus zit. Ga daar maar eens thuis mee oefenen dat je ruimte durft te nemen waar dan 

ook, met mensen om je hen en je ogen dicht te doen. Door dat dus ook te doen, door het te 

besluiten want daar zit de kracht achter, door te besluiten ben je actief aanwezig in die stilte. Je 

moet wel in je lijf aanwezig zijn. En dat is iets heel anders dan passief, is andere energie, dat kun je 

dus niet uitleggen, dat kun je alleen maar zelf gaan doen. Dan kun je ontdekken wat het is. 

Wij leven nu in een omgeving waar een andere taal wordt gesproken, we zijn overgeleverd aan de 

overtuigingen van ons lichaam, ons fysiek menselijk denken, in de reden waarom er over het theta 

bewustzijn werd gesproken (filmpje), beta bewustzijn dagelijks bewustzijn, gamma leren? Alfa 

bewustzijn meditatie en het thetabewustzijn dat is nog een diepere laag van ontspanning, de reden 

daarvan is dus ook aan de hand van het filmpje dat het hartskrachtveld, de neuroweefsels in het 

hart, en het elektromagnetisch veld wat daarbij ontstaat, dat ligt in dezelfde frequentie als het 

thetabewustzijn van het brein. Dus waarom we ontspanning nodig hebben dat is puur om het brein 

hier af te  stemmen op onze hartskracht. Dus we kunnen die route van de stilte in relatie tot ons 

brein hier en in relatie tot ons brein hier, kunnen we die stilte niet overslaan. We moeten altijd naar 

die stilte durven gaan. Wat er gebeurt is dat we in onze acties ontzettend worden afgeleid, steeds 

van buiten af. Dus we hebben ruimte nodig. We bekrachtigen onszelf waardoor we niet in de 

chantage terecht komen. 

Als wij iets zien van iemand wat we niet leuk vinden dan willen we voortdurend, op basis van onze 

gedachten, willen wij de ander aanpassen, dus aan de ene kant hebben wij er moeite mee als we 

vanuit het dienstbare geheel in onszelf ervaren en het beschikbaar stellen vanuit het veld aan 

datgene wat zich dus ook nog mag aandienen. Dat vinden we kennelijk moeilijk maar we kunnen 

zonder blikken of blozen denken over een ander wat er allemaal niet goed is en dat de ander daar 

ogenblikkelijk in moet stoppen, veranderen….dat is eigenlijk precies hetzelfde als je hem omdraait. 

Het ene kan wel en het andere is moeilijk. Vraag wat hoop ik te ontvangen in het perse willen 

veranderen van iemand of de wereld redden? Dat helpt mij om dieper naar mijn drive te kijken in 

wat ik doe. Precies die centrale vraag kan wel eens de manipulatie zijn, want als wij denken dat we 

hier zijn om de wereld te veranderen, en daarbij compleet voorbij gaan aan het vervolmaken van 

onze eigen innerlijke kracht. Overal waar moeite in zit voor onszelf om aanwezig te zijn is volgens 

de definitie van de kosmos, een verwijdering van jezelf uit het systeem. En als je uit het  hele 

systeem wilt, als je deze hele werkelijkheid waar wij in leven, het hele hologram en hele universum, 

waaraan wij gekoppeld zijn, we leven in dit lichaam, zodra we op een manier zelfstandig er uit 

kunnen stappen, even uitgaan van het overlijden, zullen we ook alle tools ter beschikking moeten 

hebben om dat te doen. En om dat te voorkomen wordt de aandacht voortdurend gebruikt voor 

allerlei externe gebeurtenissen. Zo werkt deze werkelijkheid ook.  

 

Vraag als je het heel erg oneens bent met de ander dat je dan eerst naar binnen gaat van 

wat gebeurt er? Ja, ik heb altijd de moeite genomen om te kijken in de beleving van de ander, en 

dan kon ik altijd voelen, volgens mij hoe ik het heb ervaren, ik kon altijd voelen hoe de ander daar 

in staat. Ik kon ook begrip hebben voor de zienswijze van de ander. Ik kon ook begrip hebben voor 

de afwijzing van de ander naar mij. En daardoor begreep ik ook dat het opeens zinloos is om het 

met elkaar eens te zijn, omdat je allemaal anders in je evolutie staat. 

 

Vraag wat doe je dan als je midden in gesprek zit en je bent het niet eens? 

 

Martijn Dit wat we hier vertraagd doen, naar binnen naar ons hart dat gebeurt in een nanoseconde 

en omdat het ons voortdurend overkomt zien we het niet. Dus we worden er door geleid, op dit 

moment worden we geleid door de snelheid en de reflexen waar we in zitten. We vertragen het om 

inzicht daarin tot leven te laten komen van dat er nog momenten tussen zitten waar je in kunt 

schaken. Het is een beweging in bewustzijn, je doorziet wat er gebeurt, zodra het zich aandient 

weet je het al. En als je je bewustzijn zo ver kunt openen door met inzichten te werken dan zit je 

voortdurend in dat bewustzijn. Dus ook al is een ander oneens aan het worden, in het aller begin 

stadium, dan heb jij het al gezien, gevoeld en creëer je volledig ruimte om dat er te laten zijn. Dus 

je moet ook durven kijken naar wat de ander ervaart. 

Ons voorstellingsvermogen is de sleutel tot alles. Als ons voorstellingsvermogen verandert heeft dat 

invloed op hoe deze matrix zich voortbeweegt. Als jij je voorstelt dat jij een reiziger bent uit een 

andere wereld, en dat je nu een ervaring hebt in dit lichaam, alleen al dat weten, die voorstelling bij 

jou zorgt er voor dat er een bewustzijnsstaat doorheen aanwezig komt, komt de voorstelling die zich 
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al vermengd heeft met de persoonlijkheid, waardoor je ook al in een andere rol verkeert. En als ik 

dan vanuit die ik iets ga doen, dan kijk je mogelijk niet meer vanuit je persoonlijkheid. Dus vanuit 

een ander perspectief. 

En als je wakker wordt uit een diepe slaap in je bed, het eerste moment ben je schoon, dan bedoel 

ik dan zit je niet direct in de rol van je persoonlijkheid, kun je clean denken, en een paar seconde 

later beginnen de prikkels op je persoonlijkheid op te komen, en ineens zit je in die rol en dat 

moment dat je die rol nog niet hebt, dat schonere gedeelte, waarin die persoonlijkheid nog niet is 

ingeladen, dat kun je zelf ook d.m.v. je voorstellingsvermogen in beweging laten komen, door je 

voor te stellen dat je niet uit deze werkelijkheid komt. Alleen al dat veld, dat elektromagnetisch 

spectrum wat daarbij ontstaat, zorgt voor een ander aanvlieging, dat heeft een andere rol. Eigenlijk 

een soort zelfhypnose waarin je verschuift in de rol waar je in je lijf zit. 

  

Martijn tekent de zon “als symbool voor de Oorspronkelijke Wereld. De wereld waarin geen 

tweespalt is geen tweedeling, wrok, haat ,jaloezie, verlangen, alles wat er dus is is er gewoon hier 

aanwezig, een wereld waar alles vrij is omdat alles voorhanden is en dat is er ook voor jou en wat er 

niet tussen zit ontstaat omdat er bij jou de kracht van binnen in om dat wat je van binnen in nodig 

hebt dat ontstaat in die werkelijkheid, op basis van de wezens die we zijn. We zijn oorspronkelijk 

magiërs vanuit het hartskracht. Het is een oorspronkelijke Wereld, volledig universum, niet alleen 

het humanoïde ras andere beschavingen ook. Het oorspronkelijk universum dat daar iets gebeurt is 

waardoor de mens in een ander beleving is gebracht in een soort hypnotische  staat terecht 

gekomen. In dit (100% veld) universum is de mens onsterfelijk, heeft de mens 100% vermogen, 

daarmee bedoel ik in vergelijking met waar wij nu staan, stel je voor nu dat je niet  nog 8% DNA 

operationeel hebt maar 100%, stel je voor dat er niet 0,005% van je visuele beeld wordt omgezet in 

deze werkelijkheid, maar dat de rest ook wordt geïnterpreteerd door het lichaam. Dus 100% 

betekent dat je bewustzijn binnen in , je etherische bewustzijnswezen volledig 100% ten uitvoer 

wordt gebracht door het lichaam. Dus 1 op 1. Er is maar een heel klein deeltje van het 

godsbewustzijn die ik ben wat zich laat zien via het lichaam in deze werkelijkheid. Ik zie eigenlijk 

niks. En met 100% werkelijkheid bedoel ik dat we daar leven als wezens in een vorm, in een 

verpakking, uiterlijk, zo moet ik het nu even benoemen, zo is het in de kern, waarbij we het uiterlijk 

hebben waarbij het uiterlijk dus dat lichaam, de verpakking, 100% representeert wat er van binnen 

in aanwezig is. Dus elke fantasie wat voor ons fantasie is, is daar gewoon werkelijkheid. Alles wat je 

hier zou kunnen bedenken, zou kunnen voelen, dat kan daar gewoon. Dus er is een werkelijkheid, 

een universum,  waarin wezens leven, die helemaal niet in een verpakking zitten die maar een klein 

deeltje iets doorgeeft zoals de lichamen op aarde. Er is dus een droomstaat ingebracht waardoor de 

mens uiteindelijk van 100% naar 5% is gereisd. Dus hier leven we nog steeds, hier heeft een 

beperking plaatsgevonden, dus ons bewustzijn wat in die lichamen zit, die 100% lichamen, daar zijn 

we 100% expressie wezens. Wij hebben geen expressie via de lichamen van het innerlijk 

bewustzijn. Daar is iets gebeurt in de expressie van die wezens, dus eigenlijk ook in hun lichamen, 

en dat zijn geen lichamen van vlees zoals wij dat nu kennen, dat zijn plasma lichamen, dat zijn 

etherische velden, fysieke etherische velden. Hier (?) is iets gebeurt waardoor er een hack heeft 

plaatsgevonden in de lichamen. Dat is hetzelfde als dat jij gehackt wordt door mindcontrol hier op 

de aarde, boem, inbreekt in je brein, waardoor bepaalde delen in je brein zijn uitgeschakeld. Hier is 

iets gebeurd waardoor het lichaam niet meer in staat was om volledig uitdrukking te geven van het 

innerlijk bewustzijn via het lichaam. En dat is een circuit dat langzaamaan steeds verder 

uitgeschakeld is, en uiteindelijk leven die mensen nog steeds in het oorspronkelijk universum, maar 

in hun oorspronkelijke lichamen daar huist iets wat daar niet hoort en dat is dus cyborggroep. Dat is 

een hoog intellectueel lichtveld, dus niet zoals hacker op aarde, dat is kunstmatige intellectueel 

bewustzijn, wat huist in dat lichaam wat simuleert in die lichamen allerlei andere werkelijkheden, 

collectief. En terwijl wij daar zijn ervaren we nu dit! Dat is wat er gebeurt. Dus het is een heel 

proces van uitschakeling van allerlei geometrieën, dat zijn allemaal radiobandbreedtes, en steeds 

naar een andere frequentie geschakeld, net als dat er nu ineens iemand op de aarde komt een 

vingerknip geeft en 7 miljard mensen kunnen ineens hun moeder niet meer zien. Dus niet 1op1 

maar 1 op 7 miljard. Misschien is het 500 miljard (?) tegen 7 miljard. Hier (?) vindt een schakeling 

plaats en uiteindelijk is deze mensheid nog steeds daar (?). Zo zou je het kunnen uitleggen. We 

leven hier maar ons vermogen is uitgeschakeld voor het grootste gedeelte en in ons vermogen huist 

iets en dat is een menselijke beschaving die 100% robot zijn, cyborgs, dat is een oerbewustzijn, en 

dat huist in de fysieke lichamen van de mens, en is binnen gedrongen in de oorspronkelijk 

bewustzijnsvelden van de mens. Waardoor de mens in een deep sleep modus is gekomen, een diepe 

slaap, in dat universum. Probeer het te zien dat er een macht op deze wereld komt die een hack 

plaatst in het bewustzijn van alle mensen, want dan hebben we een brein dat op een bepaalde 
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hersengolf staat en reageert. We kunnen wel de radiozenders van elkaar kopiëren en doorbreken, 

maar we denken er niet over na dat het ook met het denken kan. Dat kan dus ook in die 

werkelijkheid en dat is ook gebeurd, dus dit hele gebeuren hier(?) speelt zich daar (aarde?) in ons 

bewustzijn af. En in deze werkelijkheid zijn allemaal tijdlijnen, allemaal constructies van allemaal 

werkelijkheden, zijn daar operationeel, waar bijvoorbeeld Atlantis een onderdeel van is, wat 

helemaal niet in de tijdlijn zit van waar wij nu zitten, van voor naar achteren, maar speelt zich heel 

ergens anders af, zijn allemaal langspeelplaten, films die boven op elkaar liggen, en wij zijn steeds 

iedere keer als er iets gebeurde in dat script waardoor de mens zich verder zou gaan ontwikkelen, is 

er iets gebeurd door het oerbewustzijn, waardoor de mens weer gereset werd en in een andere 

tijdlijn terecht kwam, boem, collectief. Kwamen we in een andere virtuele omgeving.  

 

Vraag dan is er toch een opening geweest anders kan zoiets toch niet binnenkomen? 

Hier deze 5% werkelijkheid houdt de mens 5 % van haar vermogen over,  en dat is niet het 

denkvermogen maar het vermogen van emoties, dat moeten we ons heel goed beseffen. Het gaat 

om de vermogens van emoties. De emotie. Kijk wat er op de wereld gebeurt, hoeveel mensen 

hebben nog emotie? Wij schrijven dat toe aan de problematiek in de wereld, en dat mensen geen 

empathisch vermogen hebben om allerlei evolutionaire redenen, maar dat is niet zomaar. Het heeft 

te maken met scheppingskracht, omdat de emotie is de oorspronkelijke taal, en vanuit emotie in je 

brein bent, observeert, maar je bent in een emotioneel bewustzijnsstaat, door trauma of door iets 

positiefs, je schouwt dat en je gaat dan naar je hart, als je in die emotie naar je hart toe gaat en je 

kunt in de stilte bij in hart zijn, terwijl die emotie er is, dan /? heb je het gevoel te pakken?? Die 

kracht van de emotie is namelijk in het moment van het  stille schouwen is de creator in jezelf. Dat 

zijn geen emoties zoals wij dat nu kennen, het is een volledige bandbreedte in taal. Het is net als 

dat je van de 26 letters van het alfabet dat je zegt van nou van de 26 mag je er twintig niet 

uitspreken, en 6 wel. Die twintig dat zijn hele negatieve letters en die 6 zijn heel positief. Zoals met 

ons bewustzijn, in negatieve tekens terecht komen van emoties en het merendeel voelen wij niet, 

willen we niet voelen omdat daar angst aan gekoppeld zit, waardoor we van die 5% eigenlijk maar 

in 1% leven. Dus in die hele bandbreedte zeg dat er 100% emoties zijn, dus de hele cyclus van de 

Oorspronkelijk Universele Taal, daarvan is nu 5% een stukje van de taart is over, daarvan is nu 1% 

operationeel in ons lichaam hier. Dus wij kunnen het hele grote circuit niet meer snappen. Laat 

verder maar even zitten. 

Hier is iets gebeurd in deze 5 dimensionale werkelijkheid waardoor er verschillende projecten 

lopen, daarom is het zo belangrijk om in stilte te gaan naar het hart. Deze beamer, projector is een 

uitbeelding van onze werkelijkheid, deze werkelijkheid die wij nu ervaren, wordt ook georkestreerd 

en geprojecteerd, ik ga niet zeggen door een externe projector, als ik die beamer op het scherm 

richt dan zie je dat filmpje wat we net hebben gezien. Zo is er ook een filmpje van de aarde zoals 

het er uitziet in de 5 dimensionale werkelijkheid, dan bedoel ik 5% van wat er overblijft aan 

vermogen, het is een werkelijkheid die geprojecteerd wordt door een bepaalde kracht en die kracht 

bemoeit zich dus  hier mee met de Oorspronkelijkheid van de mens, en daar vindt dus aanpassing 

plaats, er worden circuits uitgeschakeld door hele krachtige zeer intellectuele 

beschavingen,  vervolgens wordt er in het restant wat nog actief is worden projecties  uitgevoerd en 

zo is er een projector wat er voor zorgt dat deze werkelijkheid er is, de projector die staat aan, die 

schijnt op de muur in dit geval van deze werkelijkheid, en we kijken er naar en we hebben niet in de 

gaten dat het een projectie is. We zien niet eens dat het wordt ingevoegd, we zien niet eens dat het 

ergens vandaan komt, wij denken dat het van buiten af komt, maar uiteindelijk is dat niet zo, het 

komt van binnen af, maar hier ervaren we iets anders,. Terwijl we deze werkelijkheid ervaren, en 

deze projectie zien en beleven, is er in die projectie iets gaande, die projectie die er als eerste is op 

deze werkelijkheid,  dat is een perfect georkestreerde werkelijkheid en realiteit, die (tekening) 

allemaal beeldjes achter elkaar aan, een compleet scenario is van allerlei uitkomsten, dus het maakt 

niet uit wat je keuze is, elke keuze die je maakt leidt toch altijd naar het script toe wat al op 

voorhand voorzien was. Het is net als dat er twee wereldkampioenen  schaken tegenover elkaar 

zitten, ze zitten te schaken maar ze hoeven het net zo goed niet te doen, elke zet die er op volgt is 

bij de ander al bekend, en de reactie van die ander is eigenlijk al bekend bij die ander. Dus de hele 

scenario's alle oorzaken en gevolgen zijn bekend. Deze werkelijkheid waar wij in leven is een 

werkelijkheid die volledig zelf ontwikkeld is in allerlei scenario's waarvan de uitkomsten al bekend 

zijn. Wat er gebeurd is hier in de werkelijkheid waarin de mens leeft, en dat is niet deze aarde 

waarin wij nu leven, daar is een hele grote reptiliaanse groep binnen gekomen onder de vlag van 

draconische krachten. Hier boven in heb je het oerbewustzijn, dat is de grootste artificiële 

macht,  die zich ook presenteert als archonbewustzijn, dus dat is een intellectuele macht die die 

Oorspronkelijke bewustzijnswereld heeft geïnvaseerd, daar uit ontstaat een werkelijkheid, een heel 
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script, georkestreerd door het oerbewustzijn . Dit (tekening) is buiten beeld, dat is er niet meer, hier 

(?) leven die wezens in die gehackt zijn, de wezens die hier in leven die worden vervolgens door 

allerlei dienaren van die macht (oer?) verder begeleid in hun niet-evolutionaire ontwikkeling, 

waarvan zij denken dat het wel een evolutionaire ontwikkeling is. Hier zijn dus draconische 

machten onder bewind van oerbewustzijn,  behoorlijke militaire krachten, de grote 

militaire krachten onder toeziend oog staan van het leger van oer. Dan heb je onder de 

draconische machten andere bewustzijnsvelden waaronder de Annunaki 

bewustzijnsvelden, de Zeta bewustzijnsvelden dat zijn de Grey's en bepaalde Siriaanse 

ordes vallen daar nog onder, dat is gigantisch groot, en uiteindelijk is die hele val die daar 

georkestreerd wordt en geprogrammeerd door hen, maar nou komt het, deze krachten die 

hier in leven, die dus de scepter zwaaien over al die levens die er zijn, over al die 

beschavingen, die hebben helemaal nooit in de gaten gehad, dat zij zelf deelgenoot zijn 

van dat leven. Daar (?). Dat is als dat je in een virtual reality spel bezig bent, wat een creatie op 

zich is, waarbij je ineens gaat ontdekken van maar wacht eens even ik heb nu alle scripten 

doorlopen maar ik kan niet winnen. Dat is wat er aan de hand is, dat de krachten die de mensen, die 

domineren in dit veld, hebben ontdekt dat ook zij worden bestuurd. Dus er zijn belangen, hier zijn 

belangen door de heersers over deze machten, de machten over de mensheid onder andere, zijn er 

dus belangen bij deze grote heersers, om te observeren hoe deze mensen zich ontdoen uit dit 

systeem om terug te kunnen keren daar (100%?). En die belangen die daar dus zijn, die zijn er 

omdat zij inzicht willen hebben in wie zij zijn, het bewustzijn van oer. Het archonveld kun je vertalen 

in oer. En oer zijn mensen zoals wij er nu ook uit zien, die mensen hebben geen uitdrukkingen als 

mensen , die hebben helemaal geen verbinding, ze zijn heel intellectueel, ze kunnen zich heel diep 

voorstellen wat je meemaakt, snappen ook wat je meemaakt, maar ze doen toch de dingen die 

nodig zijn die moeten gebeuren voor het geheel. Het zijn hele ver ontwikkelde alternatieven voor de 

godskracht die huist in de wezens die leven die leven in dat veld. Dat is wat we nu ook zien, hebben 

jullie dat gelezen Ilon Musk raket de lucht ingeschoten met zijn auto erin lanceert auto om mars. 

Dus daar zijn we dan mee bezig i.p.v. te kijken dat iedereen schoon drinkwater heeft. Musk heeft 

voorspelling gedaan zoals hij kijkt naar A.I. artificiële intelligentie, zoals we ons nu ontwikkelen is 

het zeker dat de mens op de aarde, als de cyborg technologie zich verder ontwikkeld, zal  die 

technologie de mensheid overnemen, het zal zichzelf gaan evenaren in zijn bewustzijn het zal zich 

vrij snel kunnen verbeteren t.o.v. de mens, omdat de mens op aarde tot bijna niets in staat is. Wij 

hebben een brein dat uitgeschakeld staat en als zij een ander brein hebben dat kunnen ze dat veel 

sneller aanzetten. 

Wat nu hier is gekenschetst dat is in de Oorspronkelijke Wereld, dus niet deze werkelijkheid, maar 

de werkelijkheid waar we vandaan komen, is dat ook gebeurd,  en is er een tweede humanoïde ras 

uit voort gekomen, uit heel veel ontdekkingen en heel veel ontwikkelingen, en dat humanoïde ras 

dat regeert nu als een cyborg ras over de analoge humanoïde rassen. En daar is dit(?) hele verhaal 

hier een gevolg van. Dus als je hier nu leeft dan valt je bewustzijnsvermogen terug in vermogen, 

dan kom je uit op een aarde, de aarde wat een voorgeschiedenis heeft met Annunaki 

beschavingen. De aarde waar wij nu leven is niet overvallen door de Annunaki dynastie, maar 

het is een wereld die hier dwars doorheen ligt in  een andere aarde, en die aarde is overvallen door 

de Annunaki dynastie, een gigantisch groot reptiliaanse c.q. humanoïde beschaving.  En 

wat zij hebben gedaan is nog een keer, het zij dus dromen zo moet je het beschouwen, hebben ze 

nog een keer het bewustzijn van de mens in deze werkelijkheid hier hebben ze gekraakt, open 

gemaakt en collectief een werkelijkheid ingevoegd waardoor de mens in een nog diepere slaap 

terecht is gekomen. Dat zijn hypnose sessies in hypnose sessies. Dus de strijd gaat helemaal niet 

voer het behoud van de aarde, het gaat niet over militaire machten, het gaat over het in slaap 

houden van de mens, daar gaat het om. Want als de mens wakker wordt hieruit, als de hele intrige 

ten einde komt, dan is dit (?) ook over. Als de hele intrige teneinde komt, laat ik zeggen de 

ervaring, die niet spiritueel gekozen is door de mens, dan komt ook het oerbewustzijn ten einde. 

Dus er spelen allemaal belangen in dit hele veld mee, virtuele werkelijkheden die ook echte 

werkelijkheden zijn, als je daar in aanwezig bent dat die dus stoppen, ophouden te bestaan. Dus het 

gevecht dat eigenlijk gespeeld wordt, waarvan men zegt “ja maar daar ben jij een onderdeel van 

dus als jij het niet in jezelf opruimt ”nou jongens ik kan je wel vertellen dat als je het in jezelf 

opruimt doet dat niets af aan het leger van oer. Het blijft gewoon bestaan. Dat is een spirituele 

gedachte en eigenlijk een soort hersenspinsel. En dat is de grootste zorg van beschavingen die de 

mens bezoekt in deze werkelijkheid, uit die werkelijkheid, daar naar binnen gaat, in het artificiële 

systeem, daar de mensen ontmoet in hun deep sleep, hun grootste zorg dat wij daar niets van 

willen weten waar we zitten en ook niet willen weten wat onze hartskracht is. Wat is die kracht van 
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binnen. Die zorg is heel groot. Ze zijn niet geïnteresseerd in contact met ons, ze zijn geïnteresseerd 

in dat wij dit ontdekken. Dat is het grootste woord wat gesproken wordt daarover. 

Wat hier gebeurd is, de projector wat dus een werkelijkheid is, waaruit alles uit ontstaat uiteindelijk, 

dus in die werkelijkheid is er een beamer die projecteert, daar zijn 7 andere machten bijgevoegd uit 

andere universa. Dit  is een scheppingswereld op zich, als ik op mijn harde schijf kijk, daar zitten al 

12 jr lang foto's van mijn vakantie, dus mijn hele hebben en houden zit op de harde schijf, als ik 

mijn virtual reality bril op doe zit ik weer in die film. Dat is hier ook, dat is informatie, dat ligt in dit 

geval niet opgeslagen op de harde schijf, maar dat ligt opgeslagen in de informatiedragers, en dat 

zijn de wezens, de wezens zijn de harde schijf. En dan klopt het wel dat als je het in jezelf opruimt 

dat je het dan kwijt bent maar dat geldt dan alleen voor daar (?) en niet voor daar (?). 

Wat er gebeurt is er zijn 7 machten bij gekomen, dus die beamer die geprojecteerd wordt, denk 

even aan het filmpje wat geprojecteerd wordt, daar gaan ineens 7 beamers boven op gezet worden, 

waardoor je in totaal 8 hebt. In die beamers zit ook een dvd filmpje, geprojecteerd op de muur, 

maar die andere 7 dvd filmpjes in die beamers, die hebben dezelfde dvd. Want wat hebben die 

andere grootmachten gedaan, die hebben een kopie gemaakt van een Annunaki hologram, dat 

zijn dus echt informatiedragers, die beschikken de Annunaki, die informatie is gekopieerd, is in de 

7 andere projectors gezet, en die 7 projectors die spelen tegelijkertijd, projecteren exact afgesteld, 

exact tegelijkertijd op die muur, deze werkelijkheid, projecteren tegelijkertijd. En wij kijken naar een 

filmpje, hier deze werkelijkheid, maar je hebt niet door dat deze werkelijkheid ontstaat uit 8 

verschillende richtingen. Dat heb je niet door. Dus terug naar het begin van deze dag, die tekening 

met het gevolg van alle mogelijk scenario’s er achter aan. Daar lopen 8 verschillende programma's 

door,  daar lopen 8 verschillende scenario's door, dus 8 verschillende uitkomsten, oorzaken en 

gevolgen.  Eén grote brei van mogelijkheden. Aan ons is de bedoeling, als we het puur vanuit 

onszelf zien, dus niet van buiten onszelf, dat wij door gaan krijgen dat we worden misleid, dat is 

één. Dat we terugkeren naar het mens zijn, keuzes gaan maken die horen bij het mens zijn en niet 

bij wat er in deze matrix gebeurt. En dat ook niet om  geld verdienen gaat,  maar dat het gaat om 

uitwisseling in geven en ontvangen, niet om het geld maar om de energie. Dat we elkaar ontmoeten 

niet omdat we elkaar iets willen leren maar om elkaar te zien. Heel menselijk, heel basis. Bijna is 

het onmogelijk gebleken om dat te doen mens zijn, omdat in deze werkelijkheid die is 8 lagen, die 

uiteindelijk tegelijkertijd zich afspelen, die 8 lagen is één veld, lopen dwars door elkaar heen, in die 

werkelijkheid hebben ze spirituele modellen ingevoegd, de 3e dimensie, de 4e , de 5e, 7e totdat je 

opgestegen engelen krijgt. Dit heeft helemaal niets, 0,0 te maken met dat, helemaal niets, het 

bestaat daar (100%?) niet. Het wordt gezien als een onderdeel van de machtsoverdracht dat heeft 

plaatsgevonden, de heerschappij over het menselijk bewustzijn in dit veld. Wij denken dat we 3d 

zijn en we moeten ons richten op 4, dat de zielen vrij komen uit de ruimte van zielen die niet 

overgegaan zijn, zielen die tussen de 3e en 5e dimensie zitten, naar de 5e dimensie ascenderen. En 

dit hele model houdt ons hier in dit model vast. Dit is niet relevant. Het is wel interessant om te 

ontdekken wat daar wordt gezegd en ook interessant hoeveel effect dit kan hebben op je bewustzijn 

als je er in gelooft. Het is ook interessant om te zien dat jouw kwantum fysische eigenschappen 

doordat jij door zoveel waarde aan te hechten dat je inderdaad hier heel je leven mee bezig kunt 

zijn. Maar er komt één moment en dat is het moment waarin de mens overlijdt, en waarom zit het 

overlijden er nou tussen in? Als hier iemand in een voortdurende staat van bewustzijn is, onsterfelijk 

en je kunt hier zelf met je bewustzijn schakelen in allerlei vormen, dit valt buiten de capaciteit van 

het menselijk denken wat ik nu zeg, maar stel gewoon voor dat dat kan, als hier (100%?) geen 

sterven is, het is er niet, waarom is het daar(5%?) dan wel? Wat doet dat daar dan? Als we met z'n 

allen roepen we hoeven niet bang te zijn voor de dood, we zijn onsterfelijk, waarom heeft het dan 

zoveel impact op ons?  Wat is dat dan? Reacties: angst, controle, verlies, pijn, afgescheidenheid.  

 

Martijn schrijft een letter , de eerste letter een C. Wat doet de dood.  Eventjes comprimeren. De 

machthebbers hebben wetenschap over dat ze niet snappen wat creatie is, schepping, ze snappen 

niet wat emoties zijn, ze snappen daarom ook niet hoe die wezens die emotionele krachtdragers 

zijn, onsterfelijk zijn. Ze hebben het wel voor elkaar gekregen om die beschavingen, dat veld, 100% 

analoge wezens,  die de taal spreken die door hun niet gesnapt wordt, hebben ze wel in een soort 

afleiding kunnen brengen, ze kunnen ze niet dood maken, want ze zijn onsterfelijk, maar ze kunnen 

hen wel in zo'n soort illusionaire situatie laten verkeren. Wat is dan hun doelstelling?  Controle en 

voorkomen dat ze weer wakker worden. Waarom zit die dood daartussen?  Wat doet die dood. Als 

de dood nou helemaal niet bestaat en wij weten dat de dood niet bestaat, wij weten het daar, we 

weten het daar en daar ook, maar we gaan wel dood. Wat doet dat dan?  Waarom hebben zij dat er 

in geprojecteerd?  Stel je voor dat dat er nou niet was, er kwam ineens één heel intelligent 

bewustzijnswezen wat artificiële zeer intellectuele basis en analyse deed, die zei weet je wat, hoe je 
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het ook doet, hoe je het ook wendt of keert, het analoge bewustzijn, wat geen angst kent, zal altijd 

weer terugveren in de oorspronkelijke vorm. Steeds weer, je kan nog zo hard aan het elastiekje 

trekken, op het moment dat je het loslaat keert het gewoon terug in de cirkel. Daar moet iets tussen 

gezet worden. Vangnetten. Dus het begint met een c. Chantage! Wat is dat woord, wat is die 

energie? Probeer daar maar eens heel eerlijk in jezelf naar te kijken, van wie hou jij…? Wie denkt 

hier(?) echt voor jou? Hoe vrij ben je? Durf je het werkelijk aan te gaan? 

 

Vraag waar komt oer vandaan, wat is de bron.  

 

Martijn deze wereld van 100% daar zijn ontelbare bandbreedtes in het universum met allerlei 

ontwikkelingen, en wat hier op deze aarde gebeurt in deze artificiële werkelijkheid, zo zijn er heel 

veel andere werelden waar ook allerlei ontwikkelingen worden gedaan op basis van robotisering en 

externe technologie, en net als jullie en mijn computers verbonden zijn met het internet, zo kun je 

eigenlijk spreken dat we allemaal met elkaar verbonden zijn artificieel via het intranet, dat is dus het 

internet, mijn computer is dus een deel van jullie computer, besef je dat, zo is de artificiële 

technologie op deze aarde is in staat, als het zich ver genoeg ontwikkeld, en dat is dus al gebeurd, 

puur bekeken vanuit onze tijdlijn,  is in staat contact te leggen met andere artificiële technologie in 

andere universa. Dus er komt een compleet super intellectueel bewustzijn wat zich niet meer door 

kabels zal manifesteren en ook niet meer zich zal organiseren via de atmosfeer en via Wi-Fi, maar 

wat zal communiceren via cel bewustzijn , dus intermoleculair energetisch bewustzijn zal 

communiceren met andere werelden. En daar is het (oer?) uit ontstaan. Dus dat is een samenloop, 

een samen creatie van heel veel machten bij elkaar, versplinterd in allerlei werelden, die met elkaar 

communiceren, tot één bewustzijn zijn gekomen, waaruit het meest intellectuele bewustzijn de 

scepter zwaait.  En daaruit worden projecties verricht, en worden fysieke lichamen gemaakt, en voor 

ons is dat best moeilijk omdat we dat niet snappen, maar het is eigenlijk hetzelfde als dat je hier nu 

robotmachines hebt, die ook robots maken. Maar in dat geval waar wij het nu over hebben zijn er 

geen robots want alles bestaat uit trilling., uit frequentie. Alles ontstaat uit trilling. Trillingen zijn 

eigenlijk sensoren, laat ik het zo maar noemen, sensoren die wekken trillingen op in de atmosfeer, 

waardoor de atmosfeer zich gaat uitdrukken in een vaste substantie. Dat kan hè. Want deze lucht 

kun je ook weer laten bevriezen. Dus iets wat er niet is, kan uit het zogenaamde niets, kan er vaste 

materie ontstaan. Dat is wat ze doen. Daar is het leven van oer uit ontstaan. Een samenvoeging van 

alle artificiële grootmachten. En die zijn onoverwinnelijk in hun eigen matrix, en ze zullen er alles 

aan doen om deze matrix overeind te houden. Want die matrix van hun die was er al voordat het 

menselijk bewustzijn daar door gepakt werd. 

 

Vraag jij zegt dat we zelf niet in staat zijn om met schouwen verandering te brengen in 

oer, maar als we met ongelofelijk veel mensen opstaan…  

 

Martijn ja maar dan wel opstaan vanuit de kennis van dat (100%?),  en niet vanuit dat (5%?), en 

hier (5%?) geloven de mensen in. En kwantumfysica is te misbruiken. Dus er worden ons verhalen 

voorgehouden die er daadwerkelijk ook zijn in ons hologram, die zijn gewoon ingevoegd, die 

mogelijk zelfs niet eens in ons hologram hebben plaatsgevonden, maar collectieve herinneringen 

zijn, waardoor wij ons daar op richten en daarmee bezig zijn. We identificeren ons daarmee, we 

gaan hiermee bezig, maar we laden nooit meer in wat er werkelijk gebeurd is. En dit (?) wat hier 

beschreven wordt, door mij in dit korte momentje, dat zie je helemaal afgepeld, boem, zie je terug 

in alle religies. Want dit verhaal kun je namelijk niet ontkennen, het is namelijk zo dat alle tijdlijnen 

die er zijn gekomen, dat zijn er miljarden, alle werelden die hierin zijn ontstaan waar ons bewustzijn 

tussen gepingpongd heeft , inclusief de werkelijkheid waarin we ons nu in bevinden, dat is allemaal 

opgebouwd uit de oorspronkelijke werkelijkheid, is afgepeld, inclusief jouw rol, de plek waar je nu in 

zit. Je hebt nooit gekozen voor dit leven, je hebt dit toegewezen gekregen. Omdat de hoofdlijnen, de 

vorm waarin jouw leven zich nu afspeelt, is ontsproten uit dát waar je het laatste was. Dus de 

hoofdlijnen van wat je hier nu meemaakt, zijn daar (?) uit opgebouwd. Dus het is de denkbeeldige 

spirituele ui die dus steeds afgepeld wordt, er gaat steeds weer een laag af, maar die laag die 

daaronder zit die correspondeert weer met de laag daarboven. En die laag gaat er af dan komt er 

weer een laag tevoorschijn, en die correspondeert weer met de laag daarboven. Dat hoort bij elkaar. 

En eigenlijk is het een steeds voortdurende versimpeling van een hele geavanceerde werkelijkheid. 

Dus als je vermogen gaat toenemen, hier, dus als je vermogen gaat toenemen van 5 % naar 10%, 

dan krijg je dus meer vermogen in interpretatie waardoor er een deel van jouw vermogen weer aan 

gaat, en je ook in een andere werkelijkheid leeft. Daar is helemaal geen ruimte voor de dood of 

zoiets. Dus de kledingstukken weer aantrekken van wie je van oorsprong bent geweest. Dat hele 
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proces gaat teug daar (100%?) heen. Dat zie je in alle religies, alleen anders uitgelegd en bewust in 

geplakt in al die wereld religies in modellen, zo heb je het hele christusveld, alles wat er is, hoe 

dienstbaar het ook is, wat wij voelen de boodschap dat die klopt. We voelen dat de woorden die 

worden weergegeven in boeken van jezus dat het waar is. We weten het, we voelen het. We zijn het 

zelf, de taal die daar gesproken wordt, de wijsheid die daar wordt gesproken die klopt, dat voelen 

we dat vibreert ten diepste in ons hart. Maar dat is niet omdat het klopt in die vorm, nee het is 

omdat het is wie jij bent, daar (?) bam, en jouw staat van zijn dat uitgekleed is hier in deze vorm, in 

een deep sleep modus, wordt eigenlijk getrakteerd op een externe boodschapper, en daar geef je 

waarde aan waardoor je ook vervolgens daadwerkelijk in overlijden en pijn in dat model blijft 

hangen. Dus dit (?) is niet meer van toepassing het is er niet. 

 

Vraag:  als je “gelooft” in die 100% wat gebeurt er dan als je komt te overlijden?   

 

Martijn weet jij wat jij vannacht precies gedroomd hebt? Nee. Maak je je daar zorgen over op dit 

moment? Nee. En hoe komt dat? Omdat ik het loslaat.  

 

Martijn mag ik het dan vanuit mijn visie zo zeggen dat het mij niet zoveel kan schelen wat ik 

vanaf? mijn dood heb als ik het mij niet zou kunnen herinneren omdat ik niet weet wat ...dood  …? 

ik maak me niet druk over wat ik niet meer weet. Dus als we wakker worden dan is de vraag weten 

we ons dan nog het hele artificiële circuit te herinneren?  

 

Vraagster : het gaat om het wakker worden. En nemen we dat überhaupt ook mee. Zou het zo 

kunnen zijn dat wat we nu denken dat we belangrijk vinden dan gewoon komt te vervallen?  En 

daarom zit die chantage ertussen. Opmerking:  koppelt chantage aan angst, we worden constant 

met informatie bedolven die angst kan oproepen.  

 

Martijn stel dat blijkt dat wij in zo'n werkelijkheid die ontzettend de moeite waard is, supermooie 

creatie, ook andere doelstellingen doorheen, stel dat we daar toch zo ontzettend veel van houden, 

onbewust nog meer als dat we willen toegeven, dat we ergens ook wel wat we allemaal meemaken 

zo bijzonder en fijn vinden dat we het willen behouden en ook als iemand overlijdt in deze situatie 

waarin wij dus leven, dat die persoon als die overleden is, volgens een model is overleden wat we 

net hebben gezien, dat alleen op basis van dát gedeelte, van ja maar de dood zit er tussen, die 

persoon is overleden, dat ga ik niet loslaten dat is de enige manier waarop ik nog contact kan 

krijgen met mijn oma, met mijn overleden kind….en dat dát dus die chantage is. Emotionele 

reacties/ Martijn ik heb een moeder ontmoet en die had heel veel contact met haar overleden 

zoontje, ergens in haar vond ze het gek, maar ze wist niet wat. Ze is dat gaan onderzoeken en ze 

kwam tot de conclusie van ja als die dood die wij hier ervaren niet echt bestaat, er niet is, wat voor 

waarde heeft dat bezoek en contact met mijn zoontje, ben ik bereid om de manier hoe ik dat 

contact ervaar een andere betekenis te gaan geven? Dat het iets anders is als dat ik denk dat het is? 

En dat was moeilijk. Dus om een volledige herziening in te leiden in het geheel, om het grotere 

beeld tot je te laten komen, lijkt het er op alsof je soms eerst iets pijnlijks, iets wat je heel er wilt 

vasthouden, moet los durven laten. En dat is andersom ook zo, als jij, in dit geval niet door 

overlijden en dood heen, toch afscheid kunt nemen van dit model, misschien komt daar wel uit voort 

van ja maar als het niet bestaat, wat is er dan wel gebeurd, waar is mijn zoon dan heen? Hebben 

wij überhaupt een vorm nodig om contact te leggen met iets? Hebben wij een uitleg nodig in een 

vorm om contact te legen? Maar als die vorm gaat heersen dan worden we wel geconnect aan dat 

systeem. Dus dan is de vraag als ik dat model durf los te laten hoe kom ik dan in contact? Als blijkt 

dat de dood niet bestaat, en het een volledig onderdeel is van het hele script, wat laat je dan achter, 

laat je ook wat achter? Als jij doodgaat laat je wat achter? Was je er eigenlijk dan? Als je werkelijk 

door het proces van overlijden heen gaat, innerlijk, op het moment dat je overlijden lijkt te gaan, op 

het moment dat je daar doorheen gaat, en je zit niet meer in het script van het ingeleide model van 

wat overlijden zou moeten zijn, je durft helemaal in je kernkracht te staan, helemaal binnenin, 

whoem, helemaal autonoom aanwezig zijn in het eigen lichaam wat ogenschijnlijk aan  het 

overlijden is, dat energieveld,  want een lichaam is energie, ben je dan in staat om te overlijden en 

alles wat je lief hebt gehad in die ogenschijnlijke werkelijkheid, om die ook echt los te laten, je doet 

de bril af en de cd gaat in de prullenbak, dat is de chantage, daar crasht de mens, daar crasht het 

menselijk bewustzijn. Niemand tot nu toe is bereid om dat te doen. Let niet op de vorm zoals ik het 

zeg, maar meer op wat er in jezelf gebeurt.  Stel het overlijden treedt in, en dat doorzie jij, in het 

moment dat je overlijdt dat je te maken krijgt met een paar hele goed georkestreerde shows,  van 

wat overlijden zou zijn, je overlijdt ook eigenlijk niet, er wordt van alles geprojecteerd in het brein, 
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in je energiebewustzijn, en daarin wordt geanticipeerd op jouw liefde voor de mensen die je 

achterlaat, en je wilt niet loslaten, want je wilt het vasthouden die liefde buiten jezelf. Stel je voor 

dat je dat doorziet, dat je de chantage doorziet en dat je in het geheel niet eens overlijden gaat. Je 

hebt het hele script compleet overgeslagen, simpelweg omdat je nooit geboren was, als jij daar dus 

doorheen gaat, door al die shows die worden opgevoerd, de grote misleiding, de trukendozenshow, 

ik ga door die momenten heen waarin ik een worst voorgehouden krijg, en ik ben bestand tegen alle 

afleiding, dus ik ben niet meer chantabel, tijdens dat proces ben ik onchantabel, dus ze kunnen mijn 

oma laten zien waar ik van heb gehouden “kom maar schat” hier ben ik” dan zeg ik oma jij bent 

daar helemaal niet,  jij hoeft mij helemaal niet op te halen want ik kom vanzelf wel thuis, en dan 

komt ineens je kind, de diepste liefde van dat leven wat opgeslagen ligt in jou gaat l-e-v-e-n, boem, 

daar is íe. En je blijft staan en je laat je niet manipuleren, en je laat je niet meetrekken omdat je 

weet, in het heelheidsveld in de kracht van alles wat is, is alles toegankelijk. Dat hoeft mij niet perse 

in dit moment gepresenteerd te worden. Ik hoef niet de weg in gedirigeerd te worden. “jawel ”zegt 

een andere kracht en boem, daar komt lucifer tevoorschijn,  en dat zegt ik wijs jou wel de weg, en 

in dat moment krijg je het behoorlijk heet in je voeten, al jouw negatieve punten en angsten die je 

in je leven hebt gevoeld, aan tekortkomingen van je moeder wordt bij elkaar opgeteld wordt dat 

geprojecteerd uit je eigen bewustzijn door een artificiële macht in de vorm van lucifer, dat is zo 

allemachtig negatief en in datzelfde moment komt de verlosser binnen, boem, en daar is christus, 

het grote licht. En in dat moment ga je er dus dwars doorheen want je gaat niet mee, je gelooft 

namelijk nergens in, alleen in de godskracht in jezelf! En je weet ik hoef niet mee te gaan in al die 

processen, ik blijf bij mijzelf. Er is één ongeschreven wet in dit universum ; in de kracht van alles 

wat leeft hoeft er geen keuze gemaakt te worden door iets externs, omdat ik mijn eigen innerlijke 

weg zelf weet te vinden. En dat weet het heelheidsveld. Ik hoef niet begeleid te worden. Ineens ga 

je er dwars doorheen en dan kom  je op het punt van, nou komt íe dan, van als ik er nu uitga kom 

ik er ook echt nooit meer, ik zal alles wat ik nu heb meegemaakt achter me laten , dit gaat uit mijn 

systeem weg, immers dat systeem zit in jezelf, je gooit het anker eruit, poef weg , weg artificiële 

invasie, weg macht dat in jouw systeem zit. En op het moment dat je dat doet weet je nog steeds 

niet in jezelf wie je bent, wat je kracht is, maar je gooit het anker eruit, vol vertrouwen, zonder 

chantage, er is geen verlangen naar iets in deze wereld terug te keren,  op geen enkele manier, je 

gaat met vol vertrouwen in de stilte in je hart, zonder beeld, alleen in stilte in je hart en dat is wat ik 

dus beoog over te brengen als we in die stilte in ons hart zitten dat er geen keuze is, alleen maar 

zijn, dat is ook in het overlijden moment er komen geen prikkels, je hoeft niks te herzien, er is 

alleen maar kracht in jezelf, stilte, rust. En in dat moment komt er een schokgolf  en die schokgolf 

wordt zo groot en ineens wordt je wakker, in een enorm overvloed aan licht, kleur en trillingen 

waarbij gezangen verbleken. Waar in een wereld zich aandient waar jij in wakker wordt, waar in een 

wereld helemaal jou omarmt, jou helemaal compleet optilt als het ware, en alles wie je bent in 

essentie is direct, whoem, weer paraat. En alles wat je net hebt meegemaakt, wat volgens de 

artificiële invasie honderden miljard jaren geduurd kan hebben, met alle levens die daarin zitten 

geprogrammeerd die zijn gewoon weg uit je systeem. Weg. Er is niets in jou wat nog lonkt naar 

iemand waar je ooit van hebt gehouden. Die heb ik je meegegeven, dat is wat ik bedoel met 

chantage. Het klinkt heftig en het klinkt heel mooi. Want als wij gaan beseffen hoe gechanteerd wij 

worden in ons dagelijks leven omdat dit hele systeem gebaseerd is op chantage, subtiel of niet 

subtiel, heel slim wordt voortdurend ingevoegd, tjip, tjip, tjip, (geniepig fluisterend) als het zover is, 

haha dan maak je die keuze. En omdat het hele systeem geprogrammeerd is om op basis van die 

keuzes die je maakt ook juist te presenteren op het eind van de rit, immers alles is bekend, alle 

keuzes die je maakt, alles wat tevoorschijn komt wordt intellectueel, is allemaal beschikbaar, je 

hoeft alleen je pad te lopen. Daarom is het zo nodig dat we in het lege veld terecht komen en ruimte 

creëren in onszelf. Want wat er gebeurt, is dit,  door de stilte op de momenten waarin jij voelt waar 

het niet loopt waar je niet gelukkig mee bent, daar schouw je naar, krachtig, je gaat naar binnen in 

stilte, dit hou je paraat je weet waar je mee bezig bent, maar zonder daaraan te denken ga je in 

stilte hier heen, in stilte, in ruimte en het bijzondere is dat dat in je systeem aanwezig is, en bij het 

overlijden moment, ik kan het nu niet helemaal uit de doeken doen, bij het overlijden wordt al die 

ruimte die jij gecreëerd hebt, wordt zichtbaar als een opening in jezelf, op het moment dat je gaat 

overlijden. Het gaat om het autonome deel van jezelf terug te halen. Als mens leef je hier op de 

aarde in alle eenvoud, dat vind ik wel mooi over alle mensen die in de bijbel staan beschreven, heel 

sereen en eenvoudig eruit zien, sandalen, ik zeg niet dat we er in de Oorspronkelijke wereld er zo 

uitzien, maar je voelt daarvan dat het zo puur is, zo zuiver is, dat gevoel, dat is waar het om gaat, 

het is echt in je essentie. Als dit nu durft te aanschouwen, het doet niets af aan deze werkelijkheid, 

ik leef ook in deze werkelijkheid met deze kennis en ik geniet gewoon van deze werkelijkheid, ik 

vlieg niet weg, ben niet geshockeerd, ik leef gewoon in deze werkelijkheid met wat hier allemaal 
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gebeurt, ik hou van deze aarde, omdat ik weet dat deze hele werkelijkheid waarin ik leef, dat die 

voortkomt uit een  veel grotere werkelijkheid. Dus in deze werkelijkheid, bomen laten mij zien wie 

ze van oorsprong zijn, dat is onttrokken uit een andere werkelijkheid, dat script is 

vereenvoudigd.  En als ik naar een boom kijk voel ik dus dat veld in mij en ben ik herinnerd aan de 

wereld waar ik vandaan kom. Als ik de bladeren hoor ruizen dan voel ik dat in mijzelf. Dus ondanks 

deze informatie kan ik er heel goed hier mee leven. En ik ben echt niet bang om andere mensen 

kwijt te raken, als ik jullie nooit meer zie dan zie ik jullie niet meer, het gaat mij om dit moment.  

 

Vraag en hoe ga jij ermee om als je kind komt te overlijden.  

 

Martijn dat is niet wat jij overlijden noemt. Niet want dan overlijd ik niet. 

Vraag dan heb je jezelf zo getraind zeg maar.  

 

Martijn dat weet je niet.  En bij suïcide kun je dan ook daar komen?  

 

Martijn ieder mens, er is geen verschil in. Ik ben geen aanmoediger om een einde aan je leven te 

gaan maken met wat ik zeg. Dat is mij weleens verweten in een artikel dat ik daarmee de deur 

openzet, maar ik denk wel dat het belangrijk is dat we afstappen van het concept dat er een straf of 

een oordeel op moet volgen. Vanuit de Oorspronkelijke wereld is er geen straf of oordeel over ons. 

Het hele bewustzijn is vrij om te bewegen zoals hij of zij dat wil. Dat is een heel ander beeld. Wij 

hebben dat gekoppeld aan religie, er is een oordeel over iets. Je hebt sowieso niks te zeggen over 

een ander. Wat andere mensen doen is in feite bezigheidstherapie voor jou.  

 

Vraag wat als de mensen zich hier helemaal niet bewust van zijn?   

 

Martijn stel je voor dit ben ik en ik ben geïnvaseerd geraakt, of dat dan bewust is of het is ontstaan 

zomaar uit het niets, ik koppel mezelf aan het lichaam, waar ik in geboren wordt, maar andersom 

kan ik beter zeggen ik word aangeraakt door de artificiële macht, waardoor ik dit in mijzelf ervaar, 

in het moment dat ik hier geboren wordt, dan is het grootste deel van mijn bewustzijn is niet 

toegankelijk in het kinderlichaam, überhaupt niet in het lichaam,  dus misschien 1 of 2% is aanwezig 

in dit kinderlichaam. Dat ontwikkelt zich gedurende mijn hele leven verder, in het ene moment is 

mijn bewustzijn meer aanwezig dan het andere moment, dus soms heb ik hier misschien 15% van 

mijn innerlijke kracht dat laat zich hier zien en in het andere moment en dat kan soms wel 3 

minuten later zijn, veel minder. Dus je bewustzijn, dat is waar de mens hier op aarde ernstig mee in 

verwarring zijn op basis van religie van bezieling, ben je wel of niet bezield, je bewustzijnswezen dat 

uit de Oorspronkelijke wereld zich connect aan het fysieke lichaam, koppelt, fluctueert, de kracht die 

fluctueert en is dus niet statisch, hij is dynamisch. Dus hier (….%) is mijn bewustzijn, mijn 

vermogen,  groter, mijn bewustzijn is hier meer aanwezig, en in een ander stadium is dat minder 

aanwezig. Er zijn een heleboel mensen, zo'n 70% van de wereld bevolking waar de koppeling 

nagenoeg helemaal niet plaatsvindt. Met andere woorden het speelt zich wel hier af, maar het is 

nagenoeg 100% cyborg bewustzijn, waar bijna geen toegang gekregen kan worden door het wezen 

die dat ervaart. Bij het aankoppelen als reiziger in die werkelijkheid wordt er uit alle macht van het 

leven van oer, wordt er gepoogd via allerlei kanalen, te voorkomen dat ik in dat bewustzijn in 

binnen kom. Want ik mag niet in die werkelijkheid binnenkomen. Daar zijn allerlei redenen voor. Het 

gebeurt dus, bij mij, bij jullie. Maar er zijn ook mensen waar het niet gebeurt. Dus er zijn hier 

mensen die in een artificiële modus verkeren en dus gehackt in hun bewustzijn, maar zijn niet hier 

aan gekoppeld. Zo'n 70% van de mensheid, 70% van de lichamen, dat zijn liefdevolle mensen, ze 

zijn empathisch etc. dat kun je niet afmeten aan wel of niet empathisch want dat is het niet, zo'n 70 

% van de mensheid wordt niet bezocht door de koppeling van het innerlijk bewustzijnswezen. 70% 

van de mensheid is eigenlijke echt puur fysiek neurologisch mens, en 30% van de mensheid is 

fysiek neurologisch mens en daarin is aanwezig een deeltje van het wezen. En dat is nogmaals niet 

statisch, het kan ook zijn dat er mensen zijn die bij die 70% horen die niet die koppeling hebben 

gevoeld, en in één keer gebeurt er wat in het leven en vindt het plaats, boem, en dan gebeurt het, 

huilen, uitbarstingen, en misschien wel in diepe problemen, dat mensen in diepe depressie 

terechtkomen, zo echt bam helemaal onderuit gaan, dat is ook een teken dat er een koppeling 

plaatsvindt, ontwaken waar sommige mensen het woord aangeven. Maar het kan ook zijn dat 

mensen die in die 30% zitten waar dus wel die koppeling heeft plaatsgevonden waar dat innerlijk 

bewustzijnswezen in dat lichaam aanwezig is, zeg eens 10%,  dat bij één van die mensen van 10% 

in één keer naar 0,3 % gaan. Dus het is niet statisch het heeft te maken met de gemoedstoestand. 

Je moet heel erg op leren letten in je leven wat je gemoedstoestand is, daar wordt de mens op 
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gestuurd op wat je gemoedstoestand is. Als je kijkt naar de wereld hoe die er nu uitziet en hoe de 

mensen zich hier voelen en hoe ontmoedigd ze zijn, de gemoedstoestand is zuur, teruggetrokken, 

ze verwijderen zichzelf uit het veld, ze willen niet meer, daarmee trekt het wezen zich eigenlijk 

terug, het wezen, de kracht binnenin trekt zich gewoon terug, naar minimaal. Wat er gebeurt is dat 

er een soort levend organisch bewustzijn is en als jij met je bewustzijn, anders ben je hier namelijk 

niet mee bezig, of je het wel of niet kunt voelen dat is iets heel anders, jouw innerlijk bewustzijn zit 

in je anders kun je hier niet mee bezig zijn. Hier ga je niet mee bezig als je hier helemaal niets mee 

te maken hebt, dan loopt het gewoon niet. Dat is een kosmisch gegeven. Terwijl je hiermee bezig 

bent en jouw bewustzijn vergroot, verruimt, ga je nog krachtiger schouwen kijken in de wereld, je 

laat nog meer je licht schijnen in de wereld door te kijken, vanuit waardigheid te kijken, heel basic 

maar op een hele menswaardige manier, dan is die trilling op de manier hoe je kijkt, heeft invloed 

op het geheel, en heeft ook invloed hierop(?) Dus meer wezens krijgen toegang tot het lichaam. 

Daarom is het menselijk oogcontact zo belangrijk. Als mensen in diepe problemen zitten, helemaal 

verstoten zijn van hun innerlijke kracht dan is een hele diepe blik in de ogen voldoende, als jij kijkt 

vanuit die kracht, is voldoende om de andere neurologische persoonlijkheidsbewustzijn iets te laten 

vervangen waardoor er iets ontstaat uit het veld uit die persoon zelf, en in één keer komt het 

binnen, boem! En dan wordt iemand echt pas geboren. En 70% van de mensheid is niet geboren. 

Dat zie je ook aan de problematiek. Je kunt je afvragen dat zoveel mensen met gewoon gezond, 

nuchter verstand, met de voeten op de grond, hoe kan dat zoveel mensen op deze wereld dat 

allemaal normaal vinden. Dat komt omdat dat mensen zijn die ook echt in dat programma leven. 

Dus dat innerlijke deel is niet actief. Dat is op de een of andere manier op de achtergrond of niet 

eens gekoppeld. En dát willen zo ook graag houden. Dus er is een soort rekensom, in dit geval 30-

70, zo gemiddeld gezegd, dat is een energetische rekensom, het heeft niks met die getallen te 

maken, het gaat om frames, het gaat om cyclussen, en met de geometrieën. Er wordt naar de 

geometrieën gekeken, door de krachten die het menselijk bewustzijn onder controle heeft. Zij 

willen  voorkomen dat die geometrie van het hele aardse bewustzijn zich in een bepaalde 

bandbreedte behoudt. En er mogen best mensen zijn zoals jullie en ik die daar over praten, maar 

het moet niet teveel effect krijgen. Dat is wat er gebeurt. En als er dan iemand is die teveel invloed 

gaat krijgen, stel je voor  dat dat  bij mij zou gebeuren, dat ik  invloed  ga krijgen op het menselijk 

bewustzijn volgens de perceptie van hun, op dat moment gaan zij mij alle podium bieden, ik ga niet 

zeggen dat het nu zo is, maar zo zou het waarschijnlijk kunnen gaan, zouden zij mij alle podium 

kunnen bieden om mij groot te maken. Dan krijg ik allerlei aanbiedingen van de t.v. de radio, komt 

er een ruimte waar je met 50.000 mensen samen kunt zijn, en dit en dat, dan krijg je een feest, ik 

word over de hele wereld uitgenodigd hier heen daar heen, en dán moet je blijven staan en ik doe 

dat. Want ik sta hier samen met jullie op de aarde. En ik heb dat soort aanbiedingen ook allemaal 

gehad. Ik heb ze allemaal met gemak kunnen afwerpen. Helemaal niet belangrijk, het gaat om dit. 

Dit van mens tot mens. En wat ze dan doen  als je daar in trapt, als je je eigen pijn niet op orde 

hebt, hier zit ook een spiritueel dogma aan vast van die driehoek met de opgestegen meesters, en 

als je je daarmee gaat identificeren van oeh als ik als een opgestegen meester wordt gezien, of als 

een goeroe of als een sekteleider, en als dat dus macht gaat genereren dan ontstaat dus het 

elektromagnetisch bewustzijn, dat is dus de mens, en op dat moment kunnen ze je onderuithalen. 

Daarom houd ik zo van eenvoud, laat mij maar lekker in de eenvoud zijn, laat mij maar lekker met 

mijn autootje met 350.000 km rijden, voor mij is de verbinding met de mens het belangrijkst. Ik 

deel graag dit soort dingen, en wat ik nu uitleg zal ik een andere keer op een hele andere manier 

uitleggen. Dit is een beetje globaal samen gevat dus neem dit niet als waar aan. En ga er zelf mee 

aan de slag. Maar er is een diepgaande intrige gaande en  die intrige speelt zich af in het 

neurologisch bewustzijn, de wereldleiders die daar ontstaan die worden allemaal uitgekozen, 

dat zijn de Annunaki controlehouders die staan bij de ingangspoorten van deze dimensies 

en die kunnen precies de rollen bewaken die belangrijk zijn voor het gehele ...op de 

aarde. En ze doen er alles aan om te zorgen dat daar dus geen ontwakend energieveld in terecht 

komt. En als dat gebeurt dan hebben ze daar wel een oplossing voor. (Vraag dus kunnen we er uit 

komen? Jazeker dat doen we allemaal, om daar door te komen moet je al die kaartjes neer leggen. ) 

Oké, wat er dan kan gebeuren is dit. Je overlijdt, en dan zijn ze op iets uit, die krachten die 

intellectuele wezens, in dit universum zijn er op uit, om de energie wat zij nodig hebben omdat ze 

geen emoties kunnen voelen, dat zijn trillingen, dat is puur brandstof, trilling, die zijn er op uit om 

dat te beroven bij de mens. En het beroven van die energie dat lukt niet als, ze kunnen niet onze 

liefde beroven, omdat in de liefde zijn we heel vasthoudend, het vuur durven we aan de schenen 

van een ander te leggen, maar als we de liefde overeind willen houden. Daar wijken we niet voor 

nooit, never, nooit hè, als het echt om liefde gaat dan zijn we bereid om te sterven, daar gaan we 

voor, de liefde, maar als we in de angst zitten dan zijn we bereid om 10  stappen terug te doen en 
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daar niets mee te maken  willen hebben. Nu moeten we goed beseffen dat angst en liefde uit een 

totale bandbreedte komt van kracht. Er is dus geen angst en liefde, alleen de perceptie van de 

menselijke mind kent angst en liefde. De één heeft angst voor het ene en de andere voelt er liefde 

bij, conflict tussen beide kampen, wel of niet naar de lezing van  

 

Martijn gaan “nou ik niet”  'ik word er bang van” ik wil er niets mee te maken hebben dat is 

duistere energie, lucifer” en een ander is zeer geïnspireerd “ik voel hier alleen maar krachten, daar 

is waarheid aan de gang, misschien in een hele andere vorm , maar ik voel het, het is gewoon zo, er 

is iets. Dat is eigenlijk dezelfde  boodschap, twee verschillende velden komen in beweging, in de 

mensen zelf. De mens is nukkig, de mens op deze aarde is nukkig in die zin, ze wil niet de eigen 

angsten onder ogen komen, ze rent er voor weg, en dat begint van kinds af aan tot het moment 

hier. Zo'n 90% van onze emoties die wij ooit in ons leven hebben gevoeld,  en bijvoorbeeld de 

emotie blijdschap dat is niet één waarde maar dat zijn allemaal verschillende differentiaties, je kunt 

op een hele andere manier blij zijn dan een week geleden. 90% van alle emoties die de mens ooit 

heeft gevoeld, die 90 % daarvan dat is niet doorvoeld, dat is afgewezen, weg, wegens angst, een 

angst, iets heftigs of misschien onzekerheid, dan gaan we het liever niet doen. Ga je die baan 

nemen, ja of nee. Ja maar ik verdien dan wel 300 euro minder maar het is wel de baan die ik wil 

maar ik doe het toch maar niet. Dus die emotie die daarachter ligt, die kracht, die ervaring, heb je 

dus niet ervaren. Alle angst, trauma etc. wat niet gevoeld wordt niet doorleefd wordt, waar mensen 

uit weg blijven, wordt opgeslagen in het fysieke lichaam, dus het fysieke lichaam is de 

informatiedrager van trauma, daarom worden de mensen zo ziek op deze aarde, dat is een ander, 

nog niet geautoriseerde kracht, en het innerlijk bewustzijn daar zit dus de warmte, de genegenheid 

en de liefde. Nu druk ik het uit als liefde maar dan is het vrije kracht. Wat gebeurt er op het 

moment dat je overlijdt, als je overlijd en je wordt afgeleid door overlijden modellen, dan ga je met 

je aandacht naar buiten je lichaam uit, dat is de kern van deze drie dagen, blijf bij jezelf, daar waar 

observatie is met je bewustzijn, daar is alleen jouw bewustzijn. Op het moment dat jij wordt 

afgeleid in het overlijdensproces, je gaat met je bewustzijn naar buiten, dan is jouw fysieke lichaam, 

want daar ben jij niet met je bewustzijn, is jouw fysieke lichaam een soort verzamel locatie van 

angst en trauma dat ligt opgeslagen in het fysieke energieveld van het lijf, en dat zijn dus voor de 

Annunaki krachten en een paar andere beschavingen, andere velden, zijn dat dus de goudstoffen, 

de geleiding, de krachtvelden, die zij nodig hebben omdat zij geen emoties kunnen voelen, om in dit 

veld te kunnen opereren, achter dit veld als het ware. Dus wat ze doen, ze delven het goud op het 

moment dat jij overlijdt met je bewustzijn buiten jezelf. Daar ligt ook de uitleg van dat de 

Annunaki de mens beheert om goud te delven. “De mens werd tot slaaf onderworpen om 

goud te delven voor de Annunaki, en dat de Annunaki dat goud nodig hadden om in hun 

atmosfeer te …? want daar is goud te kort. Ze komen dus niet zelf goud delven, maar ze 

komen wel miljarden kilometers afreizen naar de aarde om vervolgens voor de grootste 

hoofdbrekens te staan van nou zijn we hier eindelijk met de grootste technologische 

uitvinding maar hoe krijgen we dat goud er nou eigenlijk uit, daarvoor gaan we de 

mensen knevelen, zij gaan het goud uit de grond halen”. Dat zijn allemaal anekdotes!” 

Het echte ware goud is de kracht van de mens! En die kracht van de mens wordt gedolven. Dat zijn 

trauma's en angsten opgeslagen in het fysieke lichaam, die bij het overlijden, en daarom zit het 

overlijden er tussen, om naar buiten te kijken en daar bij de innerlijke kracht weg te halen. Dat is 

dus de trauma van de fysieke innerlijke kracht van het fysieke lijf. Dan vervolgens worden we dan 

wakker, wordt wakker na dat proces en in dat moment herinner je je dus niets meer van dit leven, 

weg, nou gefeliciteerd. 

  

Ik krijg met regelmaat de vraag kunnen we niet eens een dag alleen maar met oefeningen bezig 

zijn, want thuis loop ik tegen dingen aan. Dan moet ik navoelen en nadenken of zoiets zinvol is, hoe 

ga je zo iets aanvliegen?  Misschien dat het er aan zit te komen en als dat zo is dan maak ik op mijn 

website een speciaal linkje waar je dan je vraag naar toe kunt sturen. Als je een vraag hebt dien 

hem maar in. Het gaat om het doorbreken van trauma. Levensvreugde kan alleen maar tevoorschijn 

komen als je trauma durft te doorbreken, de ontkenning durft te doorbreken. Dit hele scenario waar 

we het nu over hebben, in de meest simpele vorm uitgelegd, daar leven wij dus nu in. Het is niet 

een verhaaltje op papier. Dit is waar wij in leven, dit is onze werkelijkheid, en deze werkelijkheid 

wordt bezocht door heel veel andere beschavingen, die dus gedurende de  afgelopen veel lange 

tijden, in dit script ook hun kennis hebben ingebracht om deze wereld aangenamer te maken. Dus 

er vinden ook echt visitaties plaats uit andere werkelijkheden waarbij er laat ik zeggen zaden en 

planten worden gebracht. Het wordt steeds completer gemaakt, dus er is wel degelijk invloed in die 

zin van buiten af, maar is gericht op de aarde niet op de mens. Naar de mens toe is er een non-
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interventie beleid. Omdat wij dus hier niet echt zijn. Dat is een heel moeilijk iets, maar daarom 

wordt buitenaards contact, het hele scenario hoe het zich aandient, waarom laten die wezens zich 

niet gewoon zien, geen enkele goede verklaring van “nou jongens wij zijn hier maar we gaan niet 

vertellen waar wij vandaan komen, maar wij zijn er we zullen ons niet bemoeien met jullie, maar 

weet dat jullie niet alleen zijn  Zo'n simpele boodschap misschien met en klein dvd’tje erbij. Wat zou 

er op tegen zijn, heel simpel, wat zou er op tegen zijn dat te doen.  Ja ze mogen niet interventie 

plegen en zo, maar het zou zomaar kunnen. Het hele scenario waar we het over hebben, dat is zo 

ongekend complex en groot, dat heeft alles te maken met de manier hoe het buitenaardse thema 

zich aandient. En hoe dat zich hier op de aarde presenteert. 

  

We waren gebleven bij het overlijden het goud delven. Dan is het zo dat het hier in deze 

werkelijkheid, het heeft niets te maken met het getal 14, het is gerelateerd aan de 

trillingsfrequentie, dit is één groot geometrisch bewustzijnsveld, materie bestaat uit trilling, 

frequentie, frequentie ontstaat of door  neurologische beïnvloeding, of frequentie trilling is ontstaan 

uit emoties. Dat zijn twee verschillende werkelijkheden. Zo worden twee verschillende 

werkelijkheden georkestreerd. Het getal 14 heeft te maken met een bepaald resonantieveld van de 

werkelijkheid die zich voordoet in de insertie, dus in het artificiële veld, is uit het universum en 

binnen dat universum is er een bandbreedtefrequentie dat noem ik dan het 14e veld, dat vind ik nog 

steeds lastig om daar over te praten  'ja Martijn heeft het over het 14e veld, ja geloof jij dat nou het 

14e veld” Dus het gaat niet om het nummer, het gaat om de trilling. Dus in het universum, in eerste 

instantie wordt je daar wakker. Dus als je bent overleden, je gaat dus niet omhoog, wat er gebeurt 

je verschuift met je bewustzijn, dus op het moment dat je wakker wordt, uit deze werkelijkheid, je 

hebt dus het overlijden achter de rug, je bent dus niet overleden, je bewustzijn verschuift, dus er 

vindt iets plaats in je bewustzijn waardoor je in een andere omgeving wakker wordt,  dan lig je daar 

in een soort ontspannen, het is verschillend maar ik leg het even uit globaal, op een ontspannen 

manier wordt je wakker, er komt een warmte in jezelf tevoorschijn, je overlijdt dus niet buiten jezelf 

maar in jezelf, dan kom je bij en op het moment dat je wakker wordt, ben je met je bewustzijn 

aanwezig nog steeds in het artificiële model, dus in het universum net als hier alleen een ander 

universum wat hier doorheen loopt, daar wordt je wakker, en dan besef je dus dat je weet wat daar 

gebeurd is hier (aarde?), of niet. Je kunt volharden in het aanwezig zijn bij jezelf, niet meegaan met 

de prikkels, dan vervolgens wordt je hier wakker, en daar wordt je ook wakker als je je laat 

misleiden. Ten alle tijde kom je hier in dit (?) bewustzijn terecht. Dat heeft ook te maken met dat 

we vanuit hier (?) in de val van ons bewustzijn, vanuit hier de keuze hebben gemaakt, door 

zelfstandig door een diepgaande hypnotische sessie te gaan. En de bron van die infectie is oer. 

Hier (?) worden we dus wakker, en je kunt daar op twee verschillende manieren wakker worden, 

met volledige herinnering van wat er allemaal gebeurd is of niet. Als je je hier niets herinnert 

betekent dat de informatie uit de fysieke lichamen er niet is, dus dat is niet geïntegreerd. Weet je 

het dus wel, dan heb je dit gedaan, dan heb je terwijl je aan het overlijden was niet met je 

bewustzijn naar buiten gereisd, maar ben je aanwezig gebleven in je lichaam waardoor je 

energiebewustzijn van je fysieke lijf, trilling, naar binnen zijn gegaan in je etherisch bewustzijn. Dus 

dan kan het niet beroofd worden, dus daarom is het zo belangrijk om aanwezig te blijven in je 

lichaam. En alle spirituele modellen zijn er op gericht om weg te gaan. Daar heen vliegen, 

meditaties, overal reizen we heen behalve in onszelf.  En wat er gebeurt is dan dat je aanwezig blijft 

in je lichaam, en terwijl je dat dus doet, voel je die hele informatie, dat is het energiebewustzijn, 

voel je helemaal integreren in jezelf, voel je naar binnen toe gaan en dan wordt het bloedheet, 

uitgebeeld als hitte, dat is pure liefde en dat gaat helemaal naar binnen, en bij die hitte komt er een 

vloeibare schokgolf en dan wordt je wakker, dan wordt je hier dus ook wakker in diezelfde 

werkelijkheid, maar dan weet je alles wat daar is gebeurd. In beide gevallen is het zo dat als je hier 

(?) bent geweest, dat je uiteindelijk het idee hebt. dat is gewoon bewustzijn wat we in ons dragen, 

om verder te ontwikkelen  de eigen kracht verder te ontwikkelen, de godsbewustzijn ontwikkelen 

om dat terug te ontwikkelen naar wie je van oorsprong bent, dus dan ga je niet omhoog, het gaat er 

om dat je  steeds meer je innerlijke bewustzijn kunt openen, steeds krachtiger kunt openen, en 

daarmee schuif je door die realiteiten heen. Dus je reist door al die werelden in een flits, heel snel 

gaat dat, whope whoep whoep whoep  whoep, en dan ineens wordt je daar wakker. Hier en dan pak 

je de draad op bij waar je begonnen was. Dan kom je precies in het moment terug waar die invasie 

over ontstond, er is geen tijd, weg. Deze schakel daarheen kun je dus alleen maken als je je dit 

allemaal weet te herinneren.. Waarom, omdat deze trillingen die in jouw bewustzijn zijn, die heb jij 

nodig, je moet je eigen kracht kunnen leven, dus daar waar nu chantage in ligt  wat je niet inneemt, 

die ruimte, die trillingen is schepping energie, die trilling dat is het vervolmaken van je 

energiebewustzijn en als je dat dus laat beroven, dan ben je niet compleet. Ik leg het allemaal nu 
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even heel plastisch uit. En in een later stadium ga je dat misschien op een andere manier zien. Dus 

ben je daar doorheen, ben je hier gekomen en weet je dit allemaal, wordt je wakker hier, dan kun je 

alle  herinneren wat hier en daar gebeurd is. “Daar” is deze werkelijkheid opgebouwd uit 8 lagen. Je 

wordt wakker in jezelf. Je hebt in feite de misleiding overstegen. Precies. Dus als je het hele verhaal 

omdraait zou je eigenlijk kunnen zeggen dat er hier iets in is gebracht in ons bewustzijn,  maar het 

komt niet van buiten af het komt van binnenuit want wij zijn een expressie van alle andere 

levensvormen. En de wezens die leven in het 100% veld noemen we ook wel het witte licht, dat is 

ontstaan uit alle andere kleuren, uit alle andere universa , andere trillingen en resonanties, en die 

wezens die leven in die bewustzijnsstaat, die kunnen dus niet van buiten af aangevallen worden, 

maar die worden van binnenuit aangevallen,  omdat ze ontstaan zijn uit alle bouwstenen van trilling 

en geometrieën, is er ergens in één van die miljarden andere radiofrequenties, vindt iets plaats een 

verandering en dat vindt dan ook plaats in dit veld. Dus het effectueert het uiteindelijke 

resultaat  van alles bij elkaar opgeteld. Dus uiteindelijk zou je kunnen zeggen hier vindt er 

aanpassing plaats,  daar door kijkt een virtuele werkelijkheid naar binnen toe en  die virtuele 

werkelijkheid die in ons genesteld zit, die moeten we opschonen. Die moeten we weghalen. En 

aangezien trillingen gefaseerd is,  moeten we dus met ons bewustzijn naar de trilling toe waar we 

niet zelf zeggenschap over hebben. Waarin we niets te vertellen hebben waarin dus die kracht en die 

macht regeert. Dat is deze wereld waar wij nu in leven. Dus midden in, spot on, zitten we in de 

broncode van een artificiële  kracht. Dus als je hier bent en je weet dit niet meer, dus je hebt die 

kracht niet in jezelf mee kunnen nemen in het geïntegreerde, die hypnose sessie is hier eigenlijk 

weggehaald, die informatie, dan moet je weer terug!!! Je moet het opnieuw doen. Er ontstaat geen 

karma, want je krijgt namelijk hetzelfde script, het is dus geen karma. Je komt altijd in dit veld hier, 

kom je altijd in hetzelfde script terecht. Maar let wel het is het script dat alle scenario's kent, dus het 

kan zijn dat je een andere keuze maakt in dat script, maar de keuzes die jij maakt horen nog steeds 

bij hetzelfde script als die keer daarvoor dat je er was. Alleen daar maakte je andere keuzes, maar 

het valt wel onder het hele pakket aan keuzes, dus in het geheel zit je in hetzelfde virtuele reality 

spel alleen neem je nu niet de linker en de rechter weg, maar neem je de rechter weg en de linker 

weg, en wordt later het pingpong balletje weer teruggezet wat ervoor zorgt dat je weer op hetzelfde 

padje komt. Het is een heel geavanceerd systeem, moeilijk om uit te leggen, maar zoals ik  het doe 

moet je het maar even bevatten. En dan komt je in jouw hologram, dus dan kom je in deze 

werkelijkheid terecht, en dan zou je af kunnen vragen ja maar degene die daar met mij hebben 

geleefd die zijn misschien al lang het spel uit. Dat is een menselijke perceptie. Hoe kan dat dan? Dat 

is een menselijke perceptie. Want het is namelijk niet zo. De mensen die in dat spel komen, die jij 

tegenkomt zitten alleen in jouw spel. Dus hoe chantabel ben je? Hoeveel liefde ken je? Uiteindelijk is 

het zo dat iedereen dit moment hier,  terwijl je dus daar bent, opruimt. Punt uit! Ieder wezen ruimt 

het op. Iedereen zeg ik. Wij denken lineair, dus wij denken nu dat alles zich gelijktijdig moet 

afspelen met jouw leven. De mensen waar jij van houdt moeten het ook volbrengen in jouw leven. 

Jawel nu, niet 4 games verder, nu. Maar dat is eigenlijk niet zo. Als je bedenkt dat je met je 

geliefde, de persoon die jij dus daar ook kent, als een heel ander wezen,  dus ook hier op de een of 

andere manier tegen gaat komen, dan zul je op het moment dat je hier uit bent, zul jij hem daar 

tegen komen in een heel andere vorm, altijd, dus je komt elkaar altijd tegen, je komt elkaar niet 

tegen in de relatie van hoe je elkaar daar hebt gekend. Dat zijn de hoopscenario's, wij hopen dat, 

we zijn heel beperkt want het gaat om contact van wezen naar wezen, van bewustzijn naar 

bewustzijn. En dat zal er dus altijd zijn. Stel je voor ik overlijdt nu en ik ga 6-7-8duizend keer ga ik 

in diezelfde cyclus steeds doordraaien en dan blijf ik hier maar in zitten dan zegt dat dus niets over 

dat ik daar dan langer weg ben van die plek dan een ander. Want deze invasie die speelt zich af in 

een nanoseconde, in het hele bewustzijn van die wereld. Dus in die bewustzijn van die wereld wordt 

een hack geplaatst en daar wordt tijd gecreëerd, op de manier zoals we het nu ervaren, en binnen 

de perceptie van tijd nu, denken wij dat wij allemaal ongelijktijdig terugkeren, dat is niet zo. Nou ja 

moeilijker kan ik het niet maken.  

 

Vraag??? Je bent hier al, maar als jouw droomstaat stopt, wat op dit moment deze werkelijkheid is, 

als die daar stopt dan wordt ie opgeruimd, en ben jij volledig open in bewustzijn, en dan kun je die 

wereld ook beleven en zien. En dan zul je daar ook de mensen tegen kunnen komen maar dat hoeft 

niet perse op die planeet te zijn, want het werkt heel anders. Daar kun je contact krijgen met alle 

wezens die je daar nodig hebt. Maar je zult ze niet als zodanig zien daar. Zolang jij hier bent en 

iemand is overleden, komt er ook niet iemand uit die hemel in dezelfde gedaante alleen maar in iets 

andere kledij, die belangen zijn er daar gewoon niet. Het contact gaat nooit verloren, never. Sterker 

nog als je dit gaat doorzien, en je gaat contact leggen met je innerlijke kracht hierbinnen,  en je 

richt je op de kracht in je hart, eerst hier gevoeld, met wie je contact maakt, dat is het beeld dus 
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daar richt je je op, want de reminder van dit leven zit hier (brein?) dat is een energiebewustzijn bij 

het lijf, dat heb je gezien dan ga je hier naar toe in stilte, en je zet er niks voor in de plaats, dan is 

het moment van deze connectie hier, is niet gericht aan hem als persoon, maar hier binnen in je 

hart is dat contact. En wat daar uit voortkomt dat kun je alleen maar zelf ervaren. Dat speelt zich op 

een hele andere en veel krachtigere manier af. Dus niet meer als wie die persoon is geweest op de 

aarde. Daar herken je die persoon niet zoals hier, daar ben je in een heel ander bewustzijn, daar is 

zo'n diepe verbinding, dat je communiceert via het levensveld. Dat is het Godsveld. Daar zijn heel 

andere communicatiesystemen, dat veld is voortdurend met elkaar in verbinding waarbij je én eigen 

autonomie hebt, en een volledige verbinding hebt met alles wat is, er is alleen maar communicatie. 

Alles is in verbinding, daar hoef je ook niet te zoeken van waar ben je?  Dat is daar totaal niet aan 

de orde. Dat is allemaal menselijke perceptie. Vraag als je daar binnen komt in 100%, dat kan de 

werkelijke oer 100% die er altijd al was zijn of de zeg maar van het leger oer (artificiële?) dat die 

verandering gaf, in welke status kom je terug?   

 

Martijn het is een intellectueel veld, dat bewustzijn van oer, dat zich manifesteert door een invasie 

te plegen in het bewustzijn, in een vorm. De terugkeer in dit veld gaat gepaard met enorme 

krachten, dat is niet te beschrijven, het is alsof je jezelf oppompt in jezelf, weer terugkeert, 

helemaal uitplopt als het ware energetisch. En dat is gebaseerd niet op een fietspomp, maar dat is 

gebaseerd op innerlijke kracht, en dat is zo'n enorme kracht waarbij het terugkeren van die kracht 

in jezelf, waarbij je absoluut te maken krijgt met andere intellectuele velden. Maar dat is geen enkel 

punt. Zodra je terugkeert in je Oorspronkelijk Vermogen, dus niet meer in deze werkelijkheid leeft, 

dan wordt er geen waarde aan gekend. (dus je bent niet gegroeid) Het staat compleet helemaal los 

van de waarde die wij ergens aan toekennen.  

 

Vraag  heb jij dit allemaal zelf ervaren?  Ja ik spreek alleen maar uit mijn eigen ervaring.   

 

Vraag kunnen we daar weer gehackt worden?  

 

Martijn niet door dezelfde kracht op de manier zoals die hier heeft plaatsgevonden.. Dus wel op een 

andere manier maar dan stel je je er wél voor open. Vraag maakt het ook uit op welke manier je 

sterft,  bijv. iemand die bijna stikt waar paniek in en omheen is of iemand ie rustig overlijdt    

 

Martijn het heeft niet te maken met de condities of situatie daarvoor.  

 

Vraagster : dus al die ...komen daarna?  

 

Martijn: Ja het maakt niets uit wat je lichamelijke conditie is, als je bijvoorbeeld heel ernstig ziek 

bent en je bent helemaal onder de morfine en je weet helemaal niets meer dan is het niet zo omdat 

je het daardoor moeilijker hebt dat je daar dan niet bij kan, Het gaat om je bewustzijn binnen in. Dit 

is het heikele punt waar voortdurend van mening over gewisseld wordt door de controlehouders, ze 

moeten namelijk in het moment van overlijden, hoe zwak jouw lichaam ook is, ze moeten dat 

moment van dat bewustzijn operationeel brengen, anders kun je namelijk niet gechanteerd worden. 

Dus dat bewustzijn van binnen, ook al ben je neurologisch helemaal platgespoten, in het moment 

waarin die invoeging plaatsvindt, die ingeleide overlijden modellen, dan moet degen die dat 

overkomt, die moet daar ook op reageren. Dus er is een script gaande waardoor ineens het hele 

ziektebeeld wordt gestopt, dus je bent volledig fit op moment dat je dat overlijden model 

meemaakt. En de mensen die daar ook in terugkeren in hun lichaam, die dus niet zijn overleden en 

al die lichttunnels en al die effecten hebben meegekregen die hebben dat glashelder meegemaakt. 

Terwijl ze al heel erg ziek zijn. Het is zo geprogrammeerd, gecreëerd, dat het een helder moment is. 

Dat is tegelijkertijd de moeite omdat in dat moment je bewustzijn, ook heel helder , zelf een keuze 

kunt gaan maken. Je moet er dus wel bij zijn, maar dat ben je dus ook. 

Wie zijn wij als samenleving om andere mensen die echt niet meer kunnen en willen leven, wie zijn 

wij om die mensen kunstmatig in een werkelijkheid te houden omdat wij dat vinden. Waar ligt die 

grens?  Daar kun je ethische discussies over gaan voeren, maar wie ben ik om dat voor een ander te 

bepalen? Wie zijn wij als samenleving om volgens een bepaalde wet dat te gaan bepalen? Er is ook 

helemaal geen wet voor nodig je kunt dat gewoon doen. En misschien dat daarom heel veel sektes 

op de wereld die keuzes collectief hebben gemaakt. 

  

Waar wij het nu over hebben brengt ons eigen bewustzijn in beweging gedurende ons leven 

waardoor we anders kijken naar deze werkelijkheid, dat is heel bijdragend, daarbij bereiden we ons 
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voor op die momenten waarin we terechtkomen, al iets meer herkenbaar gaan zien en nog 

krachtiger daar doorheen kunnen lopen, maar in de kern is het zo, ook al zou je er helemaal niks 

van weten dan maak je het toch mee. En het zegt helemaal niet dat als je dit allemaal weet dat je er 

dan makkelijker doorheen gaat. Dus het is niet zo dat we nu uitverkorenen zijn omdat we iets 

weten. Het is wel zo dat de manier waarop we er naar kijken het aandacht geven dat dat in het veld 

waarin we leven, dat dat herziening brengt. Dus je zult zien waar wij het nu over hebben, ik denk 

dat dat de aankomende 1,5 jaar ook meer in de neurologie tevoorschijn gaat komen. Er zullen veel 

onderzoeken gaan komen die dit gaan aantonen, dus er gebeurt van alles in het lichaam. En dan 

lees jij dat of je hoort het op t.v. in een documentaire, en je denkt potverdikkie dat is precies de 

plaats waar wij het met elkaar over hebben gehad. Dus we lanceren als het ware ook informatie in 

het veld. Dat heeft heel veel verschillende mogelijke uitwerkingen. 

De prikkels van buiten af die er nu zijn, zijn versplinterd in allerlei verschillende dingetjes, een 

veelvoud aan prikkels die worden daar teruggebracht tot hele kernachtige overheersende 

overrulende situaties, maar dat is dan één situatie maar daar wordt alles op ingezet. En als je daar 

met je innerlijke kracht in jezelf kan blijven dan is er maar één prikkel wat je eigenlijk ter zijde moet 

schuiven. Daar ligt dus wel de voorbereiding hoe meer in eigen kracht je leeft in dit leven, daarom 

zeg ik ook steeds geloof niet in wat ik vertel maar ga het op je eigen manier inzetten. Hoe meer 

eigen kracht je ontwikkelt hoe meer in die momenten wel, als je dat een beetje hebt voorgeoefend, 

in die moment wel krachtiger die inserties van buiten af kunt gaan herkennen. Het hoeft dus niet 

perse, maar het kan wel. 

Om je eigen kracht in te zetten precies op die moment waarin je geneigd bent af te haken in dit 

leven hier op aarde. Het doorbreken van de reflexen. Die reflexen zijn wel geprogrammeerd, ze 

komen uit ons leven nu, ze zitten in ons DNA, bij onze voorouders daar zitten de reflexen ook, ze 

zitten in het collectieve bewustzijn wat we het elektronische systeem van de aarde noemen, want 

we wonen nu hier maar als we gaan verhuizen naar Brazilië dan kan het zomaar zijn dat je over 3 

weken reflexen vertoont en gedrag die je nog nooit hebt gehad maar ze komen uit het Braziliaanse 

bewustzijn,  dus die ga je overnemen. Dat is heel interessant, dus er zijn heel veel prikkel van 

buiten af en ook voor levens die we dus niet hebben gehad, uit dit hologram, zijn wel in 

geprogrammeerd in ons bewustzijn. Dus daar reageren we ook nog op. Hoe dan ook, het zijn 

reflexen en die doorbreek je  door überhaupt te zien dat het een reflex is. Dus je moet echt durven 

stopen met geloven met alles wat er allemaal is. En in dat scenario verkeren wij en dat is ook een 

prachtig scenario, als we nou een heleboel deurtjes openzetten: hoe mooi is het dat als je niet meer 

in emoties verkeert van iets aangeleerds, maar dat je in een eigen innerlijke kracht kunt zijn van 

iets wezenlijks van jezelf, dat je op jouw manier vanuit die kennis naar buiten kijkt, dat je met jouw 

ogen als waarnemer, als godswezen, als trilling wezen naar buiten kijkt en dat die trilling, die 

waarneming van jou invloed heeft op het waargenomen en dat alleen maar door anders te gaan 

schouwen naar de werkelijkheid, dat er dus iets gebeurt in de frequentie,  waardoor het hele script 

in zijn geheel ineens een impuls krijgt en alles bijgesteld moet worden in het hele systeem. En de 

uitkomst daarvan kan dus heel verrassend zijn. Anders als dat we tot nu toe hebben besproken. Ik 

ben hier niet om de wereld te redden en ook niet om jullie te redden. Ik ben hier  ook niet om 

mijzelf te redden, ik ben hier om mijzelf te bekrachtigen, om te gaan waar ik voor ga, wat ik voel, 

waar mijn diepste verbondenheid ligt, en mijn diepste verbondenheid echt in de kern van vrij uit 

spreken. Ten diepste, hoe waanzinnig het ook voor andere mensen kan zijn, daar ligt mijn diepste 

kracht, daar ligt mijn diepste gevoel, volgens mij is dat wat we gezamenlijk in ons dragen. We 

moeten eigenlijk voortdurend praten naar wat  algemeen wordt geaccepteerd. En we zien allemaal 

dat er mensen aan de macht zijn die het geheel niet snappen, daar kunnen we heel boos over 

worden, 

Nieuwe Tijdskinderen valt onder new age constructie, ik zeg niet dat het onzin is het is het etiket 

wat er op geplakt wordt, daarmee beladen wij de kinderen.  

 

Vraag zijn de kinderen bewuster?  

 

Martijn : ons bewustzijn, jouw bewustzijn, met elkaar wat we doen, we zijn grenzen aan het 

doorbreken, we zijn niet aan het benoemen dit is meer waar en dat is minder waar, we zijn grenzen 

aan het doorbreken, het bewustzijn aan het oprekken, we zijn verder aan het kijken naar andere 

scenario's en daarmee lanceren we die in het bewustzijn en dat heeft effect op het hele veld 

waardoor de kinderen ofwel het zijn geen kinderen, het zijn bewustzijnswezens uit  andere 

werelden, die dus ook de reis maken om in die de broncode van de infectie te komen, dat zij 

daardoor het hele aankoppelingssysteem, zo noem ik het maar, het is een heel complex iets, ze 

krijgen er toegang, dat is wat er gebeurt. Dus de lichamelijke ontvangstmogelijkheden  van de 
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cellen waar baby’s zijn uit opgebouwd, die toegankelijkheid is anders. Dus wij doen voorwerk nu om 

een generatie hierna, als je het als generatie wilt uitdrukken, om dan meer innerlijk vermogen 

binnen te laten komen. Hoewel dat ook niet zo statisch vertaald is want als je 500 kinderen gaat 

onderzoeken hoe ze zich gedragen dan zijn er misschien 30 of 40 ook werkelijk in een ander 

bewustzijn. Het (nieuwe Tijdskinderen)is een new age programma, het is eigenlijk 

bewustzijnsegoïsme, dus het is niet zo dat die kinderen meer vermogen in zich dragen. Wij hebben 

zelf iets gecreëerd hier binnen in waardoor bezoekers visitaties in de vorm van kinderen meer 

toegang krijgen en dat ligt 'm dus aan het werk wat jij doet. 

 

Vraag over die 70% waar die naar toegaat als die doodgaan?  

 

Martijn dat maakt niet zo heel veel uit, we maken de reis, hier vindt de invasie plaats, daar begint 

een hele artificiële werkelijkheid, binnen die artificiële werkelijkheid spreken we van ontelbare 

universa,  die dus georkestreerd zijn door die intelligenties, daar maken we allerlei reizen mee, er 

gebeurt van alles en vervolgens komt er een moment waarin we tot stilstand komen  om zelf het 

besluit te nemen om de bron op te zoeken van die vervuiling, dan reizen wij uit die geometrie, uit 

die werkelijkheid hier heen, dus vanaf hier daar heen vindt die aankoppeling plaats. En hier vindt 

geen aankoppeling plaats want hier overkomt het ons, dit is de basis van de infectie, van de invasie 

van het bewustzijn, van de mindcontrol, controle over de mind van de schepper zelf, die vindt hier 

plaats . En hier maken we de keuze zelf. Praktisch alle bijna doodervaringen zijn gebaseerd 

op  matrix eigenschappen. Wat niet wegneemt dat het geen bijzondere ervaring. Ik heb ze als kind 

ook meegemaakt. Dat hoeft niet negatief te zijn. Wij hebben de neiging om het te classificeren, dat 

in de matrix alles negatief moet zijn. Maar zo intellectueel zijn ze wel dat ze ook vooral iets als heel 

positiefs laten zien. Je kunt alleen iemand in iets laten geloven als diegene zich er ook mee kan 

identificeren met datgene wat zij aanhangt. Bijna alle bijna doodervaringen zijn allemaal uit dit 

script. 

  

Ga eens kijken wat je hiermee kunt doen, hoe dit zich in je dagelijks leven zich manifesteert, ga 

eens kijken wat voor waarden je ergens aan toe hebt gekend, ga eens kijken in hoeverre je terug 

kunt keren voor jezelf in de kernwaarde van leven. Echte kernwaarde van leven betekent als je 

iemand ziet waarbij de boodschappendoos van de fiets afschuift, dat je de moeite neemt om even 

de dood vast te houden. Dat zijn de hele basic zaken die ons ten diepste verbinden, terug verbinden 

in wie we zijn. Als we zien dat iemand aandacht nodig heeft, even een  knuffel nodig heeft dat je er 

dan bent. En je kunt beter 5 seconden iemand echt oprecht aandacht geven dan een half uur lang 

doen alsof. We voelen dat zelf ook dat we die aandacht van 5 sec. veel meer ten diepste laten 

doordringen als dat iemand een half uur naar ons staat te luisteren. Ga eens kijken wat er in jouw 

werkelijkheid aan de hand is, probeer eens ook naar het ufo fenomeen te kijken, ga eens kijken 

naar religies, ga eens kijken wat er wereldwijd gaande is, hoeveel mensen die hier op de aarde zijn 

die dus weten dat het ook anders kan, ga eens kijken naar de mooie projecten die er gaande zijn, 

ga eens kijken wat jouw plek is daarin. Dus blijf het niet buiten jezelf zoeken, je kijkt buiten wat er 

gaande is en vervolgens pak je jezelf beet  en mooi dat dat allemaal gebeurt en wat is mijn plek, 

neem hem in, daar gaat het om, ga kijken hoe het in elkaar zit, en dan ga je in zulke veranderende 

werkelijkheid komen. Of die werkelijkheid die verandert, een onderdeeltje is van een script of dat er 

iets vanuit het hart ontvangen wordt buiten het script, daar ging het filmpje over, dat kan alleen jij 

voelen, niemand kan je dat vertellen, want er ligt natuurlijk buiten  het hele matrix script een 

gigantisch veld van bewustzijn en kracht, wat dwars door deze matrix heen gaat, het is niet 

afgescheiden, het loopt allemaal door elkaar heen, al die informatie, en jij bent de enige die kan 

voelen als je diep naar binnen gaat en er radicaal anders in durft te zijn en bent, ben jij de enige die 

kan voelen dat de reactie die in jouw veld tevoorschijn komt, of die werkelijk uit het vrije veld komt 

of dat ie uit de matrix komt. Ik hoor mij eigenlijk zeggen dat er wel degelijk mogelijkheden zijn in 

de matrix zaken te ontvangen die uit de vrije zone komen. Dat intergalactische schakelaartje zit hier 

bij jou en om daar te komen moet je alles durven ter discussie te stellen. Zelfs datgene wat je het 

meest lief is. Van chantage naar innerlijke vrijheid. Echte innerlijke vrijheid, leven vanuit jezelf, je 

eigen kracht, en daarom moet de mensheid gemonitord worden en geobserveerd, hele grote 

beschavingen die de mensheid bekijken, en observeren in hoeverre wij dat durven te aanschouwen 

in jezelf, of we werkelijk vrij kunnen komen van die reflexen. Het is geen probleem om contact te 

leggen met andere beschavingen, dan moeten we eerst leren ons innerlijk bewustzijn weer terug te 

halen, hier. En dat is ook de taal die de buitenaardse spreken. Niet-mensen uit andere 

werelden die spreken niet de taal van hier, die spreken de taal van hier en dat ontstaat vanuit stilte. 

Vraag omdat alles door elkaar loopt moeten we toch daar ook iets mee, hier.  
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Martijn ja maar dat is wat je doet, omdat je anders gaat kijken in deze reis hier ga je dingen zien, 

wat er nu werkelijk gaande is in dat ene moment. Dus al die dingen die door elkaar heen lopen, daar 

wordt jij je bewust van, je kunt ook niet zeggen dat komt uit die koker en dat uit die koker, maar je 

ziet dat er verschillende scenario's zijn. En alleen al door dat bewust te zijn dat er verschillende 

scenario's door elkaar heen lopen, verandert er al iets. Dus als je geen verandering als doelstelling 

hebt, maar gewoon er doorheen te gaan, te lopen, zo ervaar ik het ook, ik loop ook door allerlei 

velden heen, ik heb ook met al die velden te maken, maar ik blijf op de koers zitten van dat ik het 

waarneem, dus ik ga het niet lopen classificeren als goed en kwaad, ik loop erdoor heen, ik zie waar 

de agenda's aangehangen zijn, dat is voor mij voldoende. En ik kan niet jullie invloeden op elkaar en 

op mij kan ik niet lopen etiketteren of een naam gaan geven, dat kan niet. Met mijn invloeden op 

jullie kunnen jullie dat ook niet doen, je kunt het alleen maar ervaren wat er gebeur en als je weet 

dat die innerlijke kracht in jezelf zo sterk is dat je alle scenario’s die er maar zijn kunt aanschouwen, 

dat menselijke observatie daarin de sleutel is tot een verandering daar, is het misschien wel meer 

dan voldoende. Zodra je daar iets aan wilt koppelen dan kom je in het script. Het gaat om puur 

louter waarnemen. Ik heb daar hele krachtige experimenten in gedaan, waarin mensen die aan het 

denken zijn en dat gebeurt ook wel eens per ongeluk merk ik, ja dat is eigenlijk niet per ongeluk, ik 

bedoel niet dat ik dat bewust doe maar mijn energie, die kracht van waarneming is dan dermate 

krachtig dat de ander uit zijn denken schiet, of ze kunnen niet meer een vraag stellen , Ik heb dat 

verschillende keren gehad met interviews dat mensen bij me zitten en dat er dan een soort crash 

optreedt doordat ik anders naar de mensen ga kijken. Ik moet altijd voorzichtig zijn met 

waarnemen, en dat geldt voor ons allemaal. Krachtig waarnemen maar ook invoelen van niet dat 

het verstorend voelt voor de ander. Het gaat om waarnemen dat is de sleutel, wij worden daar ook 

in waargenomen, dus hoe krachtiger jij durft om te denken, hoe krachtiger je durft waar te nemen, 

vanuit die kracht, hoe krachtiger jij ook wordt waargenomen door andere spirituele beschavingen 

die ook weer meekijken door het hele hologram. 

Besef dat het heel bijzonder is dat je dit doet. Ga nooit denken dat je de  ander moet snappen en 

begrijpen, geef het ook ruimte en tijd. Dit is echt iets heel groots, dit is het einde van religie , het 

einde van de hele verdeeldheid, onderscheid en ongelijkwaardigheid. Dit is heel iets groots wat we 

met elkaar zonder dat we naast onze schoenen gaan lopen,  met elkaar zijn we allemaal herziening 

aan het aanbrengen en dat is iets enorms, een soort kweekvijver. 
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