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Dwarsverbanden kunt zien en dat je je betrokkenheid kunt zien in het geheel. 
Hoe zou het kunnen zijn als je met 350 mensen vanuit autonoom bewustzijn kunnen waarnemen 

naar buiten, een VVD-congres bijwoont waar niet iedereen in staat wordt gesteld om vragen te 

stellen. Wat zou er gebeuren. Wat zou er gebeuren als onze inbreng vanuit het hart en ook vanuit 

ons intellect in de wereld zouden gaan neerzetten, dus echt vragen stellen die misschien wel moeilijk 

zijn voor andere mensen maar er wel toe doen. Dat brengt beweging, verandering.  Dat je jezelf laat 

zien en jezelf een stem geeft. Eigenlijk is dat wat we nu ook doen door bij elkaar te zijn, allemaal 

autonoom, onafhankelijk van elkaar vandaag hier, maar als gezamenlijke stem geldt dat ook. Ons 

bewustzijn wat we in ons dragen wat schoon en zuiver is, wat buiten het menselijke bewustzijn wat 

er doorheen loopt wat beslist niet zuiver is, dat is dat deel waar we naar kijken, maar dat dat 

zuivere deel in ons dat we als een stem mogen beschouwen. En met dat zuiver zijn met elkaar 

dwars door alles heen wat we voor ons zelf durven te erkennen wat onzuiver is, daar begint de 

erkenning dat er iets uit te zuiveren is, als je dat als autonoom wezen samen bij elkaar durft in te 

zetten, vanuit het hart in de wereld, dan kun je hele mooie dingen bereiken. 
We zien daar een groep mannen van Staatsbosbeheer, we zien de voorkant van de foto, maar als 

we kijken achter de foto, wat de energie is, dan gebeuren er hele interessante dingen. We mogen 

die dwarsverbanden gaan zien. Gaan zien wat er gaande is. Ook met de informatie die uit onszelf 

vrij kan komen dat we dat omzetten in een kracht, in een actieve aanwezigheid in jezelf. Dat je 

jezelf de ruimte geeft om te doen waarvoor je in dat moment aanwezig bent. Je weet niet waarom 

je in dit geheel aanwezig bent. De illusie van dit is mijn missie, vandaag ben ik hier mee bezig en 

morgen ook weer. Het gaat specifiek om vandaag. 
Iedere keer als ik naar Duitsland ga word ik gigantisch uitgedaagd om toch wel te gaan. 

Voorbeelden: snelwegen worden voor mijn ogen afgesloten, borden gaan flikkeren, rodekruizen en 

het gaat dicht. Vanuit de spirituele perceptie zou ik kunnen zeggen “het is de bedoeling niet”. Dat is 

al 2,5 jaar bezig. En iedere keer is er ook echt iets vanuit het collectieve bewustzijn, het heersende 

bewustzijn, het controle grid, wat eigenlijk zegt van No way, je komt er niet in” en jij en al die 

andere mensen krijgen geen contact met elkaar. Mijn auto die echt kapotging tijdens het rijden, zo 

heftig dat ik dacht dat de lagers eruit klapten, mijn uitlaat schoof over de grond, mijn motor 

klapperde alsof de cilinderkop ontploft was. Pech? Ik besloot ik ga door, ik zag in mijzelf, ik zet de 

auto aan de kant bel de hulpdienst en een taxi, punt uit. Ik ga! Al kom ik 4uur te laat. Dat wist ik zo 

zeker en in dat moment gebeurde er iets, ik voelde iets verschuiven, zo noem ik het, iets in de 

werkelijkheid buiten mijzelf door een innerlijke beslissing, voelde ik iets en ik ben de weg afgegaan, 

ik had sterk het gevoel ik moet die auto, uit, uit die energie, op het moment dat ik die auto uit ging, 

ging ik in een ander spoor met mijn bewustzijn, op dat moment (uit) de gebeurtenissen, ons hele 

leven gaat daarover, dat we zeggenschap krijgen in het moment dat er iets gebeurt. Ik ging de auto 

uit en ik ging uit de gedachte weg van waar ik mee bezig was, waar ik op getrakteerd was als het 

ware. Dus alle gedachten en ideeën, ik bleef bij mijn eigen besluit, ik stapte uit die auto en het 

enige wat ik zag: “ïk ga” en er was niets anders, ik ga daarheen, ik besluit dat, niet vanuit Martijn, 

maar het ging door mijn hele systeem heen. Er was niets wat mij kon tegenhouden. Al zou ik liftend, 

lopend gaan, dat was een emotie, kracht. En ik loop zo buiten om de auto heen, ik stap mijn auto in 

en start, nooit meer problemen. Niets. Ik heb de auto nog bij de garage gebracht, helemaal uit 

gelezen, ze zagen storingen in het systeem, probleemcodes, zegt die man “het is dus al opgelost zie 

ik” je hebt dat en dat nieuw maar ze hebben de diagnose nog niet gewist” Nou zei ik het is 

andersom, ik heb het probleem gewist en de diagnose, de storing staat er nog in. Dat is de kracht 

van het innerlijk bewustzijn. Do'nt believe what they want you to see. Dus geloof niet wat andere 

krachten willen waar jij met je aandacht naar toe zou moeten. Neem het waar, zie het, ontken het 

niet, kijk ernaar, maar verschuif je manier van hoe je ernaar kijkt. Het overkomt je niet je 

observeert het vanuit een ander bewustzijn, daar gaat het om. Zo ben ik in Duitsland steeds 

tegengewerkt. De laatste keer achter elkaar ongelukken op de wegen waar ik overheen moest 

rijden. Binnendoor gaan rijden, ik heb een tocht gehad…...ik heb “3 dagen” gereden, ik kwam aan 

bij die mensen, 4 mensen die ook bezig zijn met innerlijke kracht, zijn ook uit allerlei netwerken 

gestapt om uit de klauwen te komen van de geloofssystemen, wat het geloofssysteem ook is, en 

door daaruit te stappen terug te gaan naar de innerlijke kracht, naar het echte potentieel, de 

godskracht, de taal van de Al-kracht maar dat is in jezelf, het verbindende krachtveld. Toen vroegen 

ze me waarom zijn we eigenlijk samen vandaag? Ja waarom zijn jullie hier? Ja we kunnen wel 

zeggen omdat jij hier bent en jij bent hier omdat wij hier zijn maar dat is het niet. Nou laten we 

maar eens voelen wat er gebeurt door in stilte hier te zijn. We zaten met zijn vijven in stilte en toen 
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gebeurde er iets. Er kwam iets bij ons allemaal, dat kan ik alleen maar vanuit mijzelf zeggen, kwam 

informatie vrij van binnenuit, gevoelens, weten, innerlijk weten, van hoe een vastgelopen systeem, 

eerst is vastgelopen en daarna onzichtbaar is gemaakt, hoe dat weer in beweging komt en weer 

zichtbaar wordt. Die volgorde en dat is gebaseerd op gezamenlijke kracht, gezamenlijk daarnaartoe 

gaan. Daar ging het ook over thema's waar wij ook mee bezig zijn. In alle landen is dat bezig. Dit is 

niet een individueel proces maar een zeer groot collectief proces. En het gaat niet alleen over de 

mensheid op deze aarde, de mensheid is ook een onderdeel van deze kwantumwereld, het gaat ook 

om de realiteit dáár doorheen. Het een en het ander heeft met elkaar te maken. Dus waar wij naar 

toe mogen gaan is eerst loskomen van de gedachte dat het om iets gaat, iets specifieks, elke vorm 

die we eraan geven, elk idee, een betekenis, maakt eigenlijk dat het alleen dat is en de rest valt af. 

Dat is de kwantumfysica. We mogen beseffen dat als we iets doen omdat het gaat over…en dan vul 

jij het in voor jezelf, dat dat een afsluiting is voor het grote geheel. Dat is een heel diepgaand iets 

om te onderzoeken, en dat gaat met horten en stoten soms, maar één ding: we doen het al. Er was 

een man vanuit innerlijke kracht hevig geëmotioneerd “ik vind het heel confronterend om te 

ontdekken dat hoe meer ik mij richt op al die scenario's waar ik eigenlijk liever niet naar zou willen 

kijken omdat het de waarheid die ik heb aanvaard op losse schroeven zet, hoe meer ik daarnaar kijk 

en hoe meer ik doorvoel en zie in het moment waarin ik leef wat er werkelijk gebeurt, dus niet in de 

vorm van wat mijn verstand als ik denk van wat er gebeurt, als ik daardoor heen kijk en ik zie wat 

er werkelijk gebeurt, wat mensen doen, uit welke belangen ze handelen, als ik daar naar kan kijken, 

dan begin ik me ook steeds dieper te beseffen wat een ongelofelijke inspanning ik moet verrichten 

om echt te leven in dat moment” dat vond ik zo diepgaand wat hij zei. “Het is echt moeite doen, ik 

moet zoveel moeite doen hoe bewuster ik word, moet ik zo veel meer moeite doen om te kunnen 

leven terwijl mijn idee in mijn hart altijd is geweest dat als ik bewuster word, wordt het makkelijker 

terwijl ik wist dat dat niet zo was. En dat vind ik heel verdrietig.” Toen barstte hij in huilen uit. Toen 

zei ik dat vind ik ook. Maar het is geen verdriet het is kracht, dat is het. Dus hoe dieper we gaan 

kijken wat onze kracht is als we meer verbanden zien, dwarsverbanden tussen onze persoonlijkheid 

wie we denken te zijn geworden, en we gaan kijken wie daar ten diepste in aanwezig is, welke 

kracht dat is, ik heb het niet over de persoon of galactische persoonlijkheid, ik heb het over de 

kracht, een spiritueel intellectueel kosmisch bewustzijn, hoe dieper je daar in terechtkomt hoe meer 

er zichtbaar wordt in je leven, dus ook dingen die je niet kunt benoemen, hoe meer je je best moet 

gaan doen lijkt wel, om überhaupt iets te kunnen voelen. Eén van de meest gehoorde informaties 

die mensen met mij delen “ik heb heel veel gemak gehad in het verbinden met mensen en met de 

natuur, maar hoe meer ik dieper het onderzoek inzet in mijzelf, hoe dieper ik kijk, merk ik dat ik 

meer mijn best moet gaan doen om écht dat contact te voelen omdat ik ontdek dat die keren 

daarvoor dat ik het contact heb gevoeld, niet zuiver waren, maar eigenlijk nog steeds gebaseerd 

waren op een soort geloof. Waarom ik dit zeg is een gevoel om met jullie samen in een energie te 

kunnen zijn van wie we zelf zijn maar ook te beseffen dat het niet een halleluja gebeurtenis is, om 

even zomaar het ei te openen en daar tevoorschijn te komen. Maar dat het echt werken is, werken 

in en aan jezelf, ten diepste en dan vallen er nog veel meer huisjes dan we tot nu toe besproken 

hebben, want er is nog veel meer aan de hand. Maar we kunnen alleen maar starten in het moment 

waarin we nu zijn en dan heel goed naar onszelf kijken, wat gebeurt er in mijzelf, waar wil ik bij 

wegblijven, waar zitten de weerstanden, waar voel ik me gemakkelijk bij. De grootste waarheid is 

de waarheid die de mensheid niet zou willen accepteren, wie ze op dit moment is en welke rollen ze 

vertegenwoordigen. Want als wij ontdekken dat we allemaal 007 zijn, James Bond zijn, dat we 

spionnen zijn van intellectueel bewustzijn waarvan wij niet eens wisten dat dat bestond dan is dat 

een ongemakkelijke vaststelling want het past niet wat we altijd hebben gedacht, gehoopt, gewild. 

Maar als je ontdekt dat je ineens, in een grotere visie gesproken, gebruikt wordt door andere 

belanghebbende groepen, die door het menselijk neurologisch bewustzijn heen, eigenlijk taken 

verricht, dan kun je niet meer je handen ervan aftrekken. Er is een absolute waarheid in het geheel, 

dat geldt voor de hele kosmos, er zijn allerlei waarheden die gelden in allerlei verschillenden 

segmenten en dat is mijn waarheid, dat is jouw waarheid en over 10 jaar is mijn waarheid misschien 

ook jouw waarheid, dat zijn allemaal verschillende segmenten en daarin wordt gezegd dat er 

allemaal verschillende waarheden zijn. Er is één absolute waarheid, die je niet zomaar kunt 

benoemen met woorden en die is het minst gemakkelijk. En dat is wat voelen in het proces als 

mensen hier, als wezens hier aanwezig zijn, in een perfect georkestreerde werkelijkheid, waar je 

ongelofelijk veel liefde kunt voelen, maar waar ontzettend veel meer nodig is om daar nog dieper 

doorheen te kunnen stappen. Ik vraag jullie of jullie bereid zijn, niet naar mij toe, naar jezelf toe, 

om dit nog dieper in te zetten, zonder dat je daarbij wegvliegt. Je hoeft nergens gek van te worden. 

Gekker dan hoe de mens in deze wereld leeft moet het niet worden. Hoe diep ben ik bereid om hier 
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nog dieper in te kijken. Waar geloof ik nu nog steeds in, wat houdt mij vast, waar gaat het om. Dat 

zijn grote gebeurtenissen. We gaan daar vandaag ook in oefenen. 
Wat is die kracht in jou. Waarom zit je hier op deze aarde. En als je tot die kracht komt nog dieper 

dan als wat je in jezelf tot nu toe hebt ontdekt, ben je bereid om wat je tot nut toe denkt waar het 

over gaat ook weer los te laten? Dat zijn goede vragen. Hoe bereidwillig zijn wij? Ik heb mensen 

mogen ontmoeten die door allerlei processen heen gingen en hun ware zelf ontmoette, vonden ze op 

dat moment, en daar iets mee gingen doen en ook doelen gingen stellen, waar het dan om zou 

moeten gaan. Ze richtten bijv. gezondheidscentra en praktijken op, er werden allerlei zaken 

ontplooid. En op een gegeven moment werd dat zo belangrijk om dat te laten bestaan en dat de 

focus helemaal ging om dát. Dus ze kwamen eerst in een stukje vrijheid om vervolgens diep te 

voelen in zichzelf wat hun kracht is, die kracht gaven ze ook vorm en vervolgens ging het om de 

vorm. Dan is die vorm, kun je zien als een religie, ik heb het niet over de goede elementen in 

religie, ik het over de vorm dat vasthoudt, een patroon waarvoor je moet gaan. En als er iets is 

waar de mensen in deze wereld, maar ook andere werelden, goed in is, is dat ze voortdurend vorm 

nodig heeft om ergens mee aan de slag te gaan. En dat is fijn maar op het moment dat je niet 

zonder die vorm kunt dan ben je slachtoffer van die vorm. En die mensen heb ik dan zien knokken 

en vechten om het behoud van datgene waarvan ze hadden ontdekt dat het hun levensmissie was. 

Na een aantal gesprekken d.m.v. vragen, want dat is het gesprek wat dan plaatsvindt, een paar 

vragen stellen, gingen er veel deuren op slot, en zijn er veel mensen gestopt met waar ze mee bezig 

waren. En dat was de grootste bevrijding, dus waar wij waakzaam mogen zijn is dat we vooral 

kijken van waar zit ik nu. In welk proces zit ik nu, wat is nu op dit moment mijn boodschap in 

mijzelf, wat voel ik, waar zit ik in mijn proces, kijk je naar je eigen leven, hoe ziet mijn leven eruit, 

wat zijn de moeilijkheden, wat zijn mijn makkelijk heden, wat gebeurt er in je dagelijks leven, hoe 

zit je relatie in elkaar, relaties families, vriendschappen, alles bij elkaar opgeteld, want daar wordt 

het recht in je gezicht geprojecteerd. Daar zit het, voor je neus in de vorm van waar je het liefste 

overheen kijkt, want daar wil je niet aan werken. Voor ons belangrijk, hoe kun je meer vreugde 

krijgen in je leven. Kijk naar het nu moment. Als je doelen stelt van waar jij de volgende week naar 

toe wilt of over een maand naar toe wilt, of wat je voor ogen hebt over een jaar, dat gaat je niet 

lukken. Ik zeg het maar gewoon. En waarom niet, als je overslaat in je eigen leven, nu, op dit 

moment, het hele scenario, het toont zich in de vorm zo, maar het is eigenlijk dat de software, de 

energie, die die vorm laat ontstaan. Als je dat niet oplost, als je dat laat liggen, en je gaat met je 

bewustzijn, ook met je hartbewustzijn naar de toekomst, je gaat daar voorbereiden, dan krijg je 

deze scenario's die je hier nu ziet, krijg je daar? Te zien. Dus het mooie is dat als wij op deze wereld 

iets willen betekenen zowel voor onszelf en de mensheid, dus voor het grote geheel, dat we gewoon 

er niet aan kunnen ontkomen om te kijken wat er nu gebeurt! En in één van de vorige keren waar 

we een aantal elementen van ons leven hebben opgeschreven van daar mag beweging in komen, is 

om je bewustzijn er in te brengen, omdat het moment dat je je bewustzijn er in brengt op wat er nú 

afspeelt, dus niet gisteren en niet morgen, nu op dit moment, hier speelt het zich af. Hier? Wordt de 

mens uitgetrokken uit het nu moment, daarheen in tijden denken, en als je naar het nu moment 

kijkt en je durft daar heel goed in te voelen en in te denken, waar je je niet goed bij voelt, kan het 

zijn dat je je nog minder goed gaat voelen bij de situaties die misschien wel goedmakertjes lijken te 

zijn in je dagelijks leven, als je daarnaar durft te kijken dan ga je de agenda doorgronden in 

bewustzijn hoe je voor de gek wordt gehouden. Eigen voorbeeld; ik ben failliet gegaan met 

computerfirma, huis uit gegaan, wij vertrokken uit de wijk waar mijn moeder en vader woonde, we 

hebben een goede relatie, meer als mens onderling niet zozeer in de relatie vader/moeder en zoon. 

Vanaf hun kant viel er een diep gat, kleinkind weg, aanloopje was weg met het fietsje, dus al die 

ingrediënten, die liefde in beweging brengen. In datzelfde moment dat wij vertrokken haalde mijn 

zus de sleutel voor een woning in dezelfde wijk op. Bijzonder, zo'n wisseling in de energie. Ik zei 

tegen mijn moeder “wel bijzonder in het verdriet wat er is wordt er een andere kaart tussen 

geschoven,  waardoor je met je aandacht daar naar toe kunt” Toen zei ze “ja maar toch is dat niet 

hetzelfde, het zijn hele andere energieën, ander contact, andere verbinding” Ik zei “oké, weet wat je 

nu zegt, ga eens kijken wat er dus gebeurt” En wat gebeurde er dus ook, wij waren er uit, en 

vervolgens was dat nieuwe, wat als een toevalligheid werd beschouwd, werd ook toch wel weer een 

vorm van afleiding. Dus eigenlijk dat de hele projectie die er naar ons werd gestuurd in het gezin, 

die liefde, werd overgeheveld naar mijn zuster. En in het moment dat dat gebeurde, zag ik mijn 

moeder opknappen. Dat vond ze ook fijn dat ze opknapte. Ik vroeg haar wel “waar knap je van op? 

“Nou ja het doet toch goed”  “wat doet er dan goed” “nou ja er is verlies, pijn, dat het zo is dat jullie 

de wijk uitgaan en er komt op dit moment iets terug wat mij iets geeft en dat is niet vervangend, 

want het is iets heel anders”  “oké, maar wat is er dan goed aan, hoe kan het nu  goed zijn want dat 

andere dat wij nu ineens weg zijn, dat is nog steeds zo, en het één kan het andere niet vervangen 
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zeg je”  Toen ging ze heel diep in zichzelf kijken, heel diep, en werd ze heel boos op zichzelf, 

betrapte ze zichzelf er op dat ze toch een soort strohalm vastgehouden had aan iets anders maar 

wat eigenlijk maskeerde dat dat stuk pijn dat er dus was dat wij weg waren gegaan, eigenlijk niet 

helemaal doorleefd werd. Zie maar in je eigen leven hoe er dingen gebeuren in je leven, ploep, dat 

wordt neergezet, of je raakt een vriend of vriendin kwijt en er gebeurt in één keer iets anders, er 

komen nieuwe buren naast je wonen, nou fijn, er komt iets anders weer terug. Zie je hoe mooi dat 

gaat, maar als je goed door hebt wat er hier gebeurt, wat er gebeurt in de matrix, in deze 

werkelijkheid, dan gaat het steeds om de aandacht van jou die kant heen te brengen, daarheen, 

eigenlijk zijn het afleidingsmanoeuvres.  En als wij in ons dagelijks leven durven te kijken hoe diep 

wij afgeleid worden, als we daar echt naar durven kijken, dan kom ik terug op die man die in huilen 

uitbarstte, dan is het aanzetten van je eigen kracht, het terughalen van je eigen kracht, beslist niet 

zomaar eventjes iets makkelijks, eenvoudigs. Het kan makkelijk en eenvoudig zijn, maar het kan 

ook heel erg diepgaand zijn, dat je erachter komt van maar wacht eens even, hoe dieper ik ga 

kijken, hoe minder leuk bepaalde dingen zijn. En precies dat is nou nodig. We moeten beseffen dat 

we door situaties heen moeten durven stappen, zelfstandig, die minder leuke gevoelens oproepen, 

om het “het moet leuk voelen/ ik moet me erover heen zetten”, nee er doorheen en dat het “moet 

leuk voelen” dat het zichtbaar wordt dat dat krachten in jezelf tempert. Want op het moment dat jij 

naar jezelf durft te kijken in je dagelijks leven wat er gebeurt, waar je mee bezig bent, hoe je 

beïnvloed wordt door andere mensen, door de keuzes van anderen, uitspraken van anderen, de 

goedwilligheid van een ander “ik kom jou wel helpen” als je daarnaar gaat kijken dan kun je zien dat 

er voortdurend pogingen worden ondernomen om jou tot overgave te dwingen, subtiel, en dat klinkt 

misschien wel pittig, maar in de energie klopt dat precies. En ik vraag jullie mij niet te geloven, en 

in je eigen leven te kijken in hoeverre je werkelijk daarnaar durft te kijken. Want je passie en je 

plezier waar we het vaak over hebben, dat zit veel dieper dan het spirituele bewustzijn dan wat we 

hier op de aarde denken wat passie en plezier is. In feite zijn wij volledig gepassioneerde wezens, in 

elk aspect, alleen je kunt maar een bepaald deeltje hier op deze aarde ten uitvoer brengen omdat 

we simpelweg tekort leven, fysiek gezien. Maar wat is die echte passie van jezelf? Waar ligt je 

kracht, waar ligt je plezier en als je daarnaar gaat kijken dan kan het wel eens zijn dat er hele 

andere dingen tevoorschijn komen. Hetzelfde geldt voor vervelende dingen. Als er dingen zijn in je 

omgeving, in je leven waar dan ook, wat je niet wilt aangaan, waar je bij weg blijft, waarvan je 

denkt dat is gewoon klaar, ik om er dus nooit meer, ga ervoor, doorbreek het, stap erin, go! Er is 

niets wat jouw bewustzijn tegen kan houden behalve je eigen geloof in dat het niet nodig is. Waar 

heb ik het nu over? Ik heb het echt over de scheppingswetten. Daar waar aandacht naar toe gaat 

van de mens, vrij bewustzijn, dus niet onder controle van geloofssystemen, daar vindt verandering 

plaats in de energie. Als ik in mijn familie een situatie meemaak iemand die alles flauwekul vindt 

waar ik mee bezig ben en het onderuithaalt, en dat zou heel groot worden in de familie, dan zou ik 

kunnen denken van ja als jij dat zo denkt prima, dan kom ik niet meer bij jou, dan scheiden hierbij 

onze wegen. Maar dat kan niet die wegen kunnen niet gescheiden worden, dat is een illusie van de 

mind. Want er is voortdurend verbinding, alles wat ooit met elkaar in verbinding is geweest dat zal 

altijd met elkaar in verbinding blijven. Dat is een soort kwantum holografisch DNA gegeven. Op het 

moment dat ik dus zeg nou daar blijf ik bij weg, tabé, ik bemoei me er niet meer mee, op moment 

dat ik dat dus denk, en voel, op basis van een persoonlijk syndroom, dan moet ik heel eerlijk 

kunnen kijken, dan ga ik in een tweedeling, dan ga ik in een tweedeling in de energie met de ander. 

Wat ik zou moeten durven doen is in aanvliegen, voelen van binnen er is helemaal geen reden om 

afscheid te nemen, er is geen reden om te zeggen het is klaar, want alle redenen die je daarbij kunt 

bedenken zijn concepten van de mind. Dat is ook om in te leggen hoe diep wij gestuurd worden 

door de mind. Als je daaruit kunt stappen door het tegenovergestelde te doen, kom je in een andere 

laag van jezelf terecht. En dan gebeuren er hele bijzondere dingen. Ik heb in mijn leven veel 

mensen tegenover mij gehad en die mensen hadden heel veel moeite met zichzelf, omdat ik oprecht 

niet voel dat een ander tegen mij is maar gewoon zie dat de andere reageert volgens het vermogen 

wat de ander op dat moment in zich draagt. En als voor mij op dat moment van nou dan is het 

hiermee klaar, jij kunt mij niet zien, als ik dat doe dan geef ik me over aan iets wat niet hoort bij 

mijn bewustzijn. Want in mijn bewustzijn ligt altijd 100% toegankelijkheid. En het is mogelijk die 

100% toegankelijkheid in jezelf te ontwikkelen. Ik heb heel veel gezegd in woorden, maar achter die 

woorden heb ik heel veel met jullie gedeeld, want dat is oorspronkelijk wie wij zijn. Als we het 

voorbeeld in de wereld willen zijn, dan moeten we ook beseffen dat andere mensen ook voorbeelden 

zijn voor ons. En als wij het voorbeeld in de wereld willen zijn, naar buiten toe, dan zullen we 

onszelf voortdurend dieper moeten afvragen van in wiens voetstappen sta ik nu, zijn dit mijn 

stappen of sta ik toch in de gedachten van een ander of sta ik in het concept van oorzaak en gevolg 

van een georkestreerde werkelijkheid. Als je alles durft open te stellen, als je je bewustzijn daar 
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doorheen zet dan komt er beweging, en wij zitten vast in een script wat niet door onszelf bedacht is. 

En als je die mogelijkheid durft open te leggen dan ontstaat er pas vrije wil. Dan ontstaat er een 

energie die niet van deze wereld is, dat komt uit jezelf, dat is de Al-kracht van al het verbondene en 

die komt als het ware tussen de beelden door waar deze werkelijkheid simpel gezegd uit bestaat. 

Dus dan breng je iets in deze werkelijkheid in, doordat je zelf vrij bent van wat je wel of niet zou 

moeten beslissen te doen, er wel heen te gaan of er niet heen te gaan. En het wel is dan open, het 

gaat er niet om ergens heen te gaan, maar het gaat erom dat er geen besluit komt van buitenaf, 

behoudens vanuit jezelf. Dat is een heel diepgaand thema. 
Nou van harte welkom. Wij zijn goden van oorsprong, maar dat is niet het godsbeeld van buiten 

maar dat is die mens, in dit geval de wezens in de fysieke lichamen, kunnen beschikken over een zo 

grote kracht van manifestatie en creatie, echt schepping, dat zij van binnenuit deze werkelijkheid 

heeft gecreëerd, dus de eigen omgeving ontstaat. Nu leven wij in een omgeving die door andere 

wezens met zeer intellectuele eigenschappen. Voor ons is dat van groot belang om dat te gaan 

herkennen. Ga maar eens kijken wat er werkelijke gebeurt. We laten ons niet meer manipuleren, we 

durven te kijken en zendt niet alles maar uit van oké dan is dat de bedoeling. Want er is namelijk 

geen bedoeling, De enige bedoeling die er is dat er geen bedoeling is. Weghalen! Ik zeg hem hardop 

want hij zit in iedereen. Ik hoor hem dagelijks voorbijkomen. Van wie is die bedoeling dan? Dat dat 

wel of niet gebeurt? Heb je je dat wel eens afgevraagd? Wiens bedoeling het is dat dingen gaan 

zoals ze gaan of niet gaan?  Ik ben confronterend daarin door die vragen te stellen. Ik heb in een 

situatie gezeten waar een heftige discussie plaatsvond tussen twee mensen die eigenlijk niet aan het 

discussiëren waren maar ze houden alle twee een monoloog tegen elkaar. De illusie werd gewekt 

dat het een dialoog was. Ze gooide alleen maar leeg wat erbij hunzelf naar de andere toe gegooid 

moest worden. Pas op het moment dat ze zichzelf leeg voelde ontstond er een gesprek, en toen 

stelde ik een vraag in het moment dat de één stelde het is de bedoeling van wel en de ander zei het 

is de bedoeling van niet, “hebben jullie gekeken naar elkaar waar jullie zienswijze liggen in 

perceptie, jij zegt het is niet de bedoeling want…zo en zo en jij zegt het is wel de bedoeling want 

..zo en zo. Hoe kan dat, is hier dan iemand die hier ongelijk heeft, is jezus christus nou een zoon 

van god, de islam zegt niet, het is een profeet, hoe zit dat, wanneer heb je dan gelijk of ongelijk. Ja 

dit is mijn waarheid, dit is jouw waarheid. Ik zeg maar, stel je nou voor dat jullie het alle twee mis 

hebben? “Dat kan niet, één van beiden moet het goed hebben” Stel je voor dat beide percepties er 

naast zitten, kan het dat wij er ook naast zitten, tot nu toe er nog steeds naast zitten?  Open maken 

hè, gewoon open maken door het hardop uit te spreken. Dus niet stellen dat ik het weet, dat jullie 

het weten, we zijn hier en we dragen kracht in ons, en we zijn aan het onderzoeken hoe die kracht 

zich kan manifesteren, hoe die zich kan laten zien. Dat ontstaat alleen maar door je te focussen op 

jezelf. En niet op de ander, op geen enkele manier. 
Vorige keer hebben we het gehad over een aantal punten op te schrijven en zijn we begonnen in 

eerste instantie met de focus naar het hoofd, focus naar het hart, creatie, manifestatie. Dat is de 

beweging waarin we communiceren van oorsprong. Daar gaan we vandaag de nadruk op leggen. 

Zoals andere beschavingen dat ook doen. Maar dan stappen we uit de mind. Daarbij is de 

kwantumfysica, de kwantummechanica buitengewoon belangrijk. Wat is die kwantumfysica, is niet 

alles zaligmakend, het is een voorbeeld situatie wat ons op dit moment een bepaald inzicht zou 

kunnen geven, kwantumfysica houdt in dat daar waar menselijke observatie naar toe gaat, het kan 

zijn een observatie zintuiglijk, maar het kan ook op basis van voorstellingsvermogen zijn, daar waar 

menselijke observatie naar toe reist, ontstaat er verandering in het energieveld, dáár waar het naar 

toe reist. Dus als jij denkt aan een situatie in de wereld, dan is jouw gedachte van invloed op die 

situatie. Wat is energie, alles is energie. Wat is er aan energie buiten onszelf, alles wat jij 

waarneemt is binnen in jezelf, waar vindt de kwantumfysica plaats, in jezelf. Alles wat wij zien 

buiten onszelf ontstaat in ons bewustzijn. Wij zijn meer dan ons lichaam, wij zijn veel meer dan ons 

brein, maar het is wel ons instrument op dit moment, hier op de aarde want we leven in dit lichaam. 

Het brein is een onderdeel, dus we moeten er goed naar durven kijken. Als ik hier deze 

afstandsbediening in de hand heb dan zie je die afstandsbediening, dat is op dit moment het 

eindresultaat, wat er gebeurt is eigenlijk dat er energie wordt waargenomen, die energie wordt 

omgezet in elektrische signalen in het brein, het brein zet het om in een elektromagnetisch veld, en 

het elektromagnetisch veld zit in het brein en om het brein, en in dat veld is die afstandsbediening 

opgeslagen. Dus wordt iets tastbaars van buitenaf omgezet in een elektromagnetisch beeld. Dus 

alles wat jij ziet wordt elektromagnetisch omgezet in het fysieke brein. Ik heb het alleen maar over 

het brein. Je brein is een energieveld, als je met aandacht naar een bepaald onderdeel reist, een 

thema of iets in je leven, dan reis je energetisch niet naar buiten toe maar altijd naar binnen. Als jij 

aan mij denkt of oom en tante, dan komt die tevoorschijn dan is die energie in jezelf aanwezig. Net 

als die afstandsbediening wordt omgezet in een elektromagnetisch veld in het lichaam is ook een 
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gedachte een manifestatie van energie. Die 8 punten die je hebt op geschreven waar je aan zou 

willen werken die zet je bewust in je systeem in, dus je laadt het in, je kijkt ernaar, vervolgens ga je 

met je aandacht daarnaar kijken en dan vindt er een verandering plaats in de energie waaruit dat 

beeld ontstaat. Wij zijn beeldvormers, deze werkelijkheid buiten onszelf wordt feitelijk bedacht door 

onszelf, collectief.  Het is niet dat wij het zelf bedenken, het loopt door ons heen, 
  
Bekrachtiging 
Ga eerst even contact maken met jezelf, een stille oefening. Dit is een voorbeeld van hoe het kan, 

maar doe het uiteindelijk op je eigen manier. Ik vraag je om je lekker te richten op jezelf, haal je 

aandacht uit je omgeving vandaan, je hoort mij wel maar uiteindelijk is het enige wat je beseft is 

dat jij hier aanwezig bent, je bent hier vanuit eigen vrije wil, en op basis van je eigen besluit 

aanwezig, omdat jij heel diep van binnen zelf het besluit hebt genomen hier op de aarde een 

bijdrage te leveren zowel aan jezelf als aan het geheel. Er is meer aan de hand als dat je op dit 

moment kunt achterhalen buiten jezelf en de sleutels en antwoorden liggen in jezelf. Dus je kunt 

niets anders dan de focus brengen, de aandacht naar jezelf toe...haal een keer rustig en diep adem, 

bij de uitadem ben je je bewust van je lichaam hier op de stoel. Stel je zelf voor dat je met je 

aandacht naar binnen schuift in eerste instantie in je hoofd...dus primair dat je aanwezig bent in je 

hoofd...nodig jezelf uit om daarbij te blijven. In je hoofd, zodra je aandacht ergens anders heen 

gaat breng je jezelf weer terug naar je hoofd...neem er 2-3 minuten de tijd voor...blijf met focus in 

je hoofd… ………….blijf met je aandacht in je hoofd, ontspannen ademhalen op je eigen manier...wees 

je bewust van je lichaam...besef dat je aanwezig bent op de plek waar werkelijkheid fysiek wordt 

geïnterpreteerd…op die plek ben je met je voorstellingsvermogen aanwezig……………………...terwijl je 

aanwezig bent in je hoofd ...zorg je er ook voor dat je aanwezig bent in een ontspannen toestand en 

wel alert...dus je bent en alert bewust in je hoofd aanwezig en er ontstaat rust in je hoofd en 

daardoor ook in je hele lichaam…………………..terwijl je met je aandacht in je hoofd aanwezig blijft en 

je bewust bent van je lijf, stel jezelf de vraag “hoe ziet nu in dit moment mijn leven er uit, waar 

gaat het over”, kijk eens naar de ingrediënten van je eigen leven………………………...het enige wat je 

doet is schouwen, het kijken van je leven op dit moment… er ligt geen doelstelling achter, er hoeft 

niets veranderd te worden, het is gewoon zoals het is, transparant zijn naar jezelf,……..realiseer ook 

dat wat je nu aanschouwt in jezelf, dat dat ook louter het aardse gedeelte is...daar mag je best naar 

kijken. Het is zelfs heel noodzakelijk dat je daar naar kijkt... wat het ook is, iets goeds of kwaads, 

slecht mooi het maakt allemaal niet uit….observeer met je aandacht in je hoofd heel transparant je 

eigen leven, de plek waar je leeft, de plek waar je woont, hoe jij je dingen doet, hoe je 

boodschappen haalt, hoe je naar bed gaat, hoe je er uit stapt, met welke energie en welke gedachte 

je de dag start, hoe je naar de wereld kijkt…...blijf met aandacht in jezelf aanwezig………...besef dat 

je aanwezig bent in je lichaam, jij bent de houder van dit lichaam, daar waar jouw menselijke 

observatie is in dit geval je elektromagnetisch bewustzijn,  waar je aanwezig bent met je 

voorstellingsvermogen, daar vinden veranderingen plaats, komen bewegingen in het veld, louter 

omdat jij ernaar kijkt, zonder enig verlangen ….dan besluit je dit moment op je eigen manier dat je 

een verdieping naar binnen gaat en dat je je brein gaat trakteren op een ander bewustzijn, je richt 

je aandacht vanuit je hoofd nu naar beneden toe, en stel jezelf voor dat je door je keel heen naar 

beneden schuift op welke manier dat ook is, dan kom je op de plek waar je hart zit in je lichaam, 

dat is bij iedereen op dezelfde plek maar toch is de energieplek anders, dus leg je hand maar op de 

plek van je hart en voel daar in alle rust waar de kracht van je hart voor jou het sterkst voelbaar 

is………………...en je richt je sterk en je blijft je sterk richten op de plek van je hart. Realiseer je dat 

als je denkbeeldig omhoogkijkt dat boven jou jouw hoofd is. Je zit nu een verdieping lager in 

jezelf…...haal daar zo diep mogelijk bij adem wat voor jou plezierig voelt, en bij de uitadem voel je 

ook dat je lichaam dieper ontspant, dat herhaal je zo vaak als dat jij voelt dat het nodig 

is……………...en dan ineens plotseling doe je je ogen open… 
Dat was even mixen in allerlei velden. Nu zitten we lekker in de kracht van onszelf, hebben we onze 

hersenen even flink overbelast en vermoeid, dan haken ze af, nu zijn ze getrakteerd op het veld 

hierbinnen in. 
Het gaat hier niet per se om buitenaardse beschavingen, het gaat om bezoekers uit andere 

werelden. Als ze, buitenaardsen, ufo's, bestaan, waarom hebben ze niet gereageerd op onze 

signalen om contact openlijk met hen te krijgen. Waarom is die reactie er niet zoals je het zou 

verwachten. Vragen om geen antwoord op te geven. Op deze wereld hebben we duizenden 

televisiezenders en miljoenen internetstations en dat terug contacten dat blijft uit. Ik zeg niet dat 

dat er in het geheel niet is, ik heb het over collectief bewustzijn. Waarom worden er geen 

radiosignalen ontvangen, openlijk uit het universum. “Ja die zijn er wel” Jawel maar mondjesmaat. 

Elke radioastronoom zou al met een kleine antenne al signalen kunnen oppikken, Toch gebeurt dat 
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niet en dat is apart. Bestaat het nou wel of niet? Zou er een “elektronisch systeem”, tussen 

aanhalingstekens, kunnen zijn waardoor die andere beschavingen ons niet openlijk kunnen bereiken, 

zou dat kunnen of worden we domweg door die andere beschavingen gemeden? Alles openzetten. 

Geen belangen dat we belangrijk willen zijn of iets dergelijks, maar kijken naar waar staan we nu? 

Worden we in onwetendheid gehouden door andere krachten op deze aarde om een soort paniek te 

voorkomen, paniek die uitbreekt dat als blijkt dat we niet alleen zijn in het heelal en dat er 

misschien een agenda is waardoor er geen openlijk contact naar ons toe is en misschien worden we 

in onwetendheid gehouden. Als die andere beschavingen zoals vele mensen op deze wereld 

verkondigen, welwillend zijn, positief, zoals ik in veel ufobijeenkomsten en groepen heb gehoord, ik 

noem het wel eens het wordt gecultiveerd, het kan alleen dat zijn, het is alleen maar positiviteit, 

volgens de perceptie van die mensen die denken te weten wat positiviteit is. Ideologie, als die jou 

past is die positief. Past 'ie niet is hij negatief. Als zij welwillend zijn dan zou er helemaal geen 

paniek hoeven zijn, dan zouden ze openbaar kunnen worden. Een aards mens en een wezen uit een 

andere wereld die samenwerken met elkaar, openlijk contact hebben, welke grotere gebeurtenis 

zouden we ons kunnen voorstellen op dit moment? We reizen de wereld over, we gaan naar andere 

landen, culturen, we komen met geavanceerde apparatuur en de mensen in de bushbush die hebben 

zoiets van wat moeten we met dat ding. Maar we doen het wel, het is allemaal heel gewoon. 

Openlijk contact met andere beschavingen. Ja wat voor mooiers kun je bedenken. Als ze positief en 

welwillend zijn, de ideologie hebben wat aansluit bij wat de mensheid voor ideologie heeft over het 

leven. Als deze mensheid daar überhaupt over beschikt. Als ze welwillend zijn hoe komt het dan dat 

er zoveel wordt gepubliceerd dat ze samenwerken met wereldregeringen?  Er zijn groepen die zijn 

met Poetin verbonden. Er zijn groepen die zijn verbonden met Amerika, Er zijn groepen die zijn 

verbonden met China. Er zijn galactische federaties die informaties doorgeven. Er wordt technologie 

beschikbaar gesteld aan bepaalde afdelingen op deze wereld. Overal wordt gesproken dat 

er buitenaardse technologie wordt gebruikt. Hoe komt het dat als ze welwillend zijn, geen contact 

met ons nemen, toch, terwijl ze welwillend zijn, hun informatie delen met wereldregeringen, die 

eigenlijk instituten zijn om de vrijheid van de mens juist niet tot uiting te laten komen maar juist 

heel erg in die modellen zitten van…. Je bent één van de velen, het kuddegedrag is dan standaard. 

Zou het niet veel doeltreffender zijn om het doel van hun aanwezigheid aan elke persoon op deze 

aarde individueel te onthullen, bekend te maken. Zou het dan niet doeltreffender zijn als er een 

elektronisch systeem is, stel er is een elektronisch systeem waardoor dat niet kan, het lukt niet, dan 

zouden zij met hun vermogen of misschien wel technologische ontwikkelingen, dat laat ik even in 

het midden of het innerlijke kracht is of een externe kracht, dan zouden ze op z'n minst ons allemaal 

moeten kunnen bezoeken, toch?  Er zijn maar 7 duizend miljoen mensen op deze aarde, moet 

kunnen. Even praktisch. Er zijn zoveel vragen die gesteld moeten worden in ons eigen bewustzijn 

om uit het ufo dogma te komen. Worden deze beschavingen die welwillend zijn en kennelijk 

technologie delen met bepaalde groepen op deze wereld, worden ze gehinderd door enige vorm van 

intergalactische wet die er is om tussen ons in te kunnen komen in de ontwikkeling van onze aardse 

levensvormen. Zouden ze misschien achterwege blijven en zich niet zo openlijk bekend maken 

omdat dat een soort interventie is, al ze dat zouden doen, dat wij dan niet onszelf werkelijk zouden 

kunnen ontwikkelen. We moeten het helemaal zelf doen. Dat wordt ook weleens door mensen 

gezegd. Misschien mag er geen interventie plaatsvinden maar heeft het niet zozeer te maken met de 

ontwikkeling van ons, is er misschien nog iets anders aan de hand. Misschien zijn we al lang uit 

ontwikkeld, dat daarom zoveel mensen boos zijn op de wereld, ze voelen dat er niks meer te 

ontwikkelen valt, maar dat er iets anders nodig is. Als zo'n wet er dus is, zo'n wet van non-

interventie omdat de mens zich eerst tot een bepaald level moet gaan ontwikkelen, als die wet er is, 

geen bemoeienis met de aarde, van buiten uit, wie zijn dan die gechannelde entiteiten waar de 

wereld mee wordt overspoeld, en dat sluit aan bij de vraag van als het zo is dat er non-interventie 

beleid is, daarop aansluitend, wie zijn dan die entiteiten? Wie zijn dan die grote galactische 

federaties waarover gesproken wordt, en de opgestegen meesters en allerlei andere informaties, die 

dus kennelijk door de mens heen spreken naar de mens toe. Terwijl zij zich niet mogen bemoeien 

met de mens, en toch wel heel veel sturing en boodschappen geven, profetische uitspraken en 

voorspellingen verrichten en zelfs vertellen welk moment van het jaar er dingen gebeuren en 

wanneer het gaat veranderen. In hoeverre bewerkstelligen ze daarmee juist passiviteit bij de mens, 

waarbij de mens zich juist niet ontwikkelt. Omdat ze gaat afwachten wat er gaat gebeuren. Wie zijn 

dan die entiteiten? Als er dan een elektronisch grid is en er kan niets door heen en als er dan toch 

een achterdeur wordt gevonden om het wel te doen, waarom dan zo? En als het wel echt zou 

gebeuren dat channelen, stel dat channelen hartstikke zuiver is en dat dus de enige bandbreedte is 

die er is, als dat dus wel zo is, als ze positief zijn, bijdragen voor de mens en in de boodschappen 

voor de mens, dan is dus die intergalactische wet, niet tussen ons mogen komen, overtreden door 
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dat te doen, want er staat in die wet niet beschreven wat wel of niet, behalve dat het niet gebeurt! 

En dat doen ze toch door te spreken via de mens, door de mens heen als channelings richting, en of 

dat nou via de fax binnenrolt, of via de email, of ze brengen jou een krant waar het in staat, of ze 

vertellen het jou rechtstreeks, dat is op elke manier van buitenaf gesproken een interventie. Hoe je 

het ook wendt of keert. Als we de channeling, channelingssystemen, hoe dat dan ook in elkaar zit, in 

welke vorm, het hoeft geen channeling te zijn, het kan ook een healing zijn of wat dan ook. Het gaat 

over iets van buitenaf. Als we dat nou voor een momentje aan de kant schuiven. Als er een wet van 

niet-inmenging is, zijn ontvoeringen die wereldwijd door miljoenen worden verteld, dan niet een 

overtreding van diezelfde regel? Dus die channeling even aan de kant gezet. Er is een non-

interventie beleid, kennelijk volgens velen, dat is waarom niets zichtbaar wordt, er zijn nog andere 

redenen waarom er geen contact is, wat zijn dan al die buitenaardse ontvoeringen?  Daarin 

wordt die wet met voeten getreden. En kennelijk kunnen die groepen dat dan wel, die kunnen zich 

daar kennelijk aan onttrekken. Wat is hier gaande? Het gaat om de essentie van wat gebeurt er nou 

eigenlijk, over wie wordt het nou uitgerold, over de mens van de aarde, de mensen die hier leven, 

er gebeurt dus van alles maar niemand kan de vinger erachter leggen. We proberen het steeds een 

betekenis te geven. Misschien is er nog niet een toereikend model neergelegd van waar we naar 

zouden kunnen kijken, wat maakt dat alles gaat zoals het gaat.  Doordat we het niet kunnen 

begrijpen steeds allerlei de meest makkelijke uitleg daarbij tevoorschijn hebben gehaald om ons 

toch te voorzien van hun uitleg, ook al weten we dat dat niet dé waarheid is, omdat het niet kan. Er 

zijn vele mensen op deze wereld die contact hebben met andere beschavingen, ofwel via een droom 

ofwel via het innerlijk weten zonder een vorm, dat kennen we allemaal, dat is het kosmisch weten 

binnen in, communicatie van binnen met de kracht. De kracht van binnen kun je ook beschouwen 

als communicatie met een andere wereld, in jezelf. Er zijn heel veel mensen die openlijk contact 

hebben met beschavingen uit een andere wereld, menselijke beschavingen en ook iets anders dan 

menselijk. Dat is een fenomeen dat er altijd al is geweest, we horen daar nu veel over omdat er 

internet is, maar vroeger werd daar ook al over gesproken, al duizenden jaren geleden. In geschrifte 

staat het geschreven. Dus kennelijk is er dus wel contact, maar waarom zo mondjesmaat. Dus wat 

is er aan de hand. De oefeningen die voor ons allemaal op een eigen manier uit te werken zijn, gaan 

dus over die wekelijke reden, die reden is dat wij als wezens in een andere wereld leven, volledig, 

dus niet in deze werkelijkheid, en dat we in die werkelijkheid een ingreep hebben meegemaakt, en 

dan komt de menselijke vraag van hoe kan dat dan als we zo groots zijn dat we dat hebben laten 

gebeuren, als we die even laten varen, eerst deze stap in durven stappen, er is iets gebeurd 

waardoor de mens onder controle is gebracht met haar bewustzijn, door een andere kracht en dat 

de mens, ik heb het nu specifiek over de mens, en dat de mens daarmee met haar bewustzijn 

gelinkt is aan een andere werkelijkheid. Dus wat er gebeurd is, is dat de mens gehackt is in haar 

bewustzijn. Dus niet dit bewustzijn wat wij hier hebben, het bewustzijn wat we hier hebben is 

eigenlijk van dit lichaam, dat zijn alle modellen wat we hebben geleerd waar het over zou moeten 

gaan. Maar er is iets gebeurd, de mens is gehackt en vervolgens is haar bewustzijn aan andere 

kunstmatige zelfgecreëerde werkelijkheden gekoppeld door die kracht. Dus dat is het artificiële 

gedeelte wat wij artificieel noemen. Maar als je eenmaal in die werelden leeft dan zal je dat niet 

herkennen als artificieel. Wij hebben de neiging om het te kunnen herkennen, dit is een mens en dat 

is een robot. Maar wat er gebeurd is, is dat de mens in hoofdzaak nu hier deze werkelijkheid ervaart 

binnen zo'n model. Dus zij verkeert in een slaapmodus met haar multidimensionale bewustzijn. Haar 

bewustzijn is opgesplitst in allerlei verschillende lagen zoals we hier op aarde ook zien met artificiële 

technologie, cyborg technologie, artificiële kustmatige intelligentie waarin je met virtual reality met 

je bewustzijn gelinkt wordt aan een computer wat zo gedetailleerd is dat je het niet herkent. En op 

de aarde bestaat dat allemaal al. Mensen die dat volgen in de media en die daar iets meer hun best 

voor doen, die zullen het ook zien, echt goede documentaires dat die artificiële technologie, virtual 

reality, zo ver ontwikkeld is, dat het scripten zijn die scherper en helderder zijn dan deze 

werkelijkheid. Dus in de kern is dat wat er gebeurd is. Eigenlijk maken we een reis mee op dit 

moment in een heel groot georkestreerde werkelijkheid, scenario, wat we mogen beschouwen 

als een werkelijkheid. Het is dus niet zo dat we op een harde schijf in een computertje lopen. Die 

indruk wordt wel eens gewekt, het leven op aarde is een simulatie, maar dan krijg je zo'n klinisch 

beeld, en het is ook natuurlijk niet zomaar een simulatie, het is een andere werkelijkheid. Het is een 

zeer goed ontwikkelde werkelijkheid door andere beschavingen en die werkelijkheid die is dus ook 

echt aanwezig, is een radiozender, een bandbreedte, een op trilling gebaseerde frequentie, die zich 

bevindt, niet op een harde schijf, in een niet uit te leggen informatiedatabank, dat is een digitaal 

iets, informatie, die opgeslagen ligt in het Levensveld. Zie het als een hele grote oceaan, stel je voor 

dat deze ruimte een zwembad is met allemaal water, maar er zijn geen grenzen aan. Wij denken 

altijd in vormen. Maar stel je voor het kent geen eind, lastig, ons brein kan dat niet bevatten, dus 
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we gaan ons voorstellen dat er geen begin en eind is aan het zwembad, dus een oneindige 

hoeveelheid informatie in het water dat hierin ligt, nou is het zo dat er krachten zijn die informatie in 

dat water kunnen gebruiken, deeltjes, kunnen koppelen aan elkaar waardoor er heel ver 

wijdverspreid, bijna onzichtbaar, linken worden gelegd tussen verschillende deeltjes en daar 

ontstaat een netwerk uit. En dat is een netwerk wat je kunt beschouwen als een netwerk van onze 

computers, waarin er een intellectuele uitwisseling plaatsvindt van die informatie, even simpel 

gezegd jij hebt een computer thuis staan, ik heb een computer thuis staan, we denken allemaal dat 

we een aparte computer hebben maar dat is niet zo, want we zitten allemaal op het internet. Dus 

we zijn per definitie allemaal digitaal met elkaar verbonden, jouw computer is ook mijn computer. Ik 

kan er zo in komen als ik weet hoe dat moet. Dus zijn we met elkaar een netwerk. En dat netwerk is 

dus een werkelijkheid. Daar wordt informatie uitgewisseld. Zo zijn er in het oneindige 

informatieveld, eenvoudig gezegd, zijn erop zichzelf staande netwerken ontstaan, zijn met elkaar 

verbonden geraakt, en die hebben ze in de hele zee van informatie, hebben ze het vermogen 

ontwikkeld om binnen in te dringen in de frequentie van hoe het leven zich laat zien in het fysieke, 

in de vorm, en komen van binnenuit tot in de cellen tot leven. Dus weer simpeler uitgelegd, je zit 

hier en ineens krijg je beelden in je hoofd waarvan je denkt waar komt het vandaan, je denkt dat 

kan helemaal niet, ik ben niet aangesloten op niks en toch komen er beelden binnen, wat is dit, 

waar komt het vandaan, dat is dus straling, zo noemen we het. Dat is informatie wat onzichtbaar 

aanwezig is, maar ineens wordt het opgepikt. Dus ineens is er iets in staat in mij om die informatie 

op te pikken, zolang ik me dat niet bewust ben is die informatie er wel. Dat is in het universum ook 

zo. Er zijn dus informaties, intelligenties die zenden informatie uit door het scheppingsveld heen, het 

is complexer als dat ik het nu zeg, informatie uitgezonden en die is per definitie beschikbaar voor 

alle levensvormen. Maar op het moment dat de levensvormen geraakt worden in hun bewustzijn, ze 

wordt zich bewust van die informatie die uitgezonden wordt, als dat gebeurt dan zijn ze het ook, dan 

komt het bij hun binnen. Dat is wat er gebeurd is, heel eenvoudig gezegd. Stel je voor een 

beschaving die gelijk is aan de goddelijke kracht van wat wij schepping noemen, dus een evenbeeld 

is van god. Niet een evenbeeld van god buiten zichzelf, maar dat er wezens zijn, mensen die niet op 

één plek leven, in één universum, maar verspreid door oneindig veel universa waar de mensen die 

daar leven, volkomen in eenheid leven met alles wat er is. Dus alles wat er is, in welk universum 

dan ook, wat er ook wordt uitgezonden, dat pikken ze op in zichzelf, ze voelen het en ze hebben het 

vermogen om naar binnen te reizen, daarnaartoe te gaan wat ze voelen, hun ogen open te doen en 

ook buiten te zijn, tsjak- tsjak, Dit heeft te maken met onze persoonlijke perikelen in ons dagelijks 

leven, klein en groot. Ga de verbanden dan maar eens ontdekken, dan ga je zien hoe diep je met je 

neus er al die tijd boven op hebt gezeten, en hoe bijzonder het is om daar iets mee te kunnen doen. 

Die mensheid, die humanoïde wezens van Oorsprong, hebben het vermogen om alles te voelen en 

op te pikken wat er ook maar is. Waar het ook is, of het heel ver buiten zichzelf is, of dat het 80 

miljard jaar verderop is volgens aardse begrippen, alles wordt opgepikt en zijn zij dus gelijkgesteld 

aan de goden als goden, omdat zij alles representeren, dus alles wat buiten zich is, is ook in 

zichzelf, plus alles wat ze binnen zichzelf voelen en ervaren zenden ze ook uit, dat manifesteert zich 

ook dwars door ruimte en tijd heen, dat kunnen andere beschavingen oppikken, als ze dat 

vermogen in zich dragen, innerlijk hebben ontwikkeld, kunnen die signalen oppikken, kunnen die 

kennis terwijl ze het oppikken kunnen die kennis ook uitwerken in hun eigen universum. Zo werd 

dus informatie doorgegeven. In die perceptie, dus in die voorstelling, dat de mens een volmaakt 

wezen is, en dan is volmaakt eigenlijk een onjuist woord, want dat is een woord wat lijkt erop dat je 

verder ontwikkeld bent, nee het beschikt over contact hebben met alles wat je maar kunt 

voorstellen. Alles wat er is, alles wat jij nu denkt, wordt opgepikt in andere universa, is gewoon te 

zien te voelen en te ervaren. Die humanoïde wezens leven in perfecte vrede, wat je perfecte vrede 

kunt noemen, die perfecte vrede is geen staat van vrede, omdat er geen vrede hoeft te zijn omdat 

er geen oorlog is. Daar is alles in verbondenheid maar zijn al deze wezens volkomen autonoom. Er is 

niet dat je een soort kring voelt waaraan je je moet conformeren, daar is samenleving zoals wij hier 

ook kennen, alleen zijn er hele andere wetgevingen, een belangeloze wereld, waar volkomen alleen 

maar leven is. Alles is toegankelijk voor iedereen, alles is er voor iedereen, en er wordt 

gecommuniceerd op een manier wat wij ons niet kunnen voorstellen. Nou stel je dat maar eens 

voor.  Die wereld, in een volkomen wereld van warmte en kracht, daar zijn de mensen geen softies, 

het is niet zo dat de mensen daar zo soft zijn in spiritualiteit dat ze daar in een soort overgave 

modus leven, nee dat zijn hele daadkrachtige wezens, mensen die een enorm vermogen van 

daadkracht hebben en vanuit dat eigen vermogen en de god die ze in zichzelf herkennen en ook de 

god in de ander herkennen, tot samenwerking kunnen komen met andere wezens, en daar ook 

kunnen manifesteren. In die werkelijkheid is iets gebeurd, en dat heeft geresulteerd tot het moment 

nu waar jij vandaag hier nu zit en je eigen dagelijks leven thuis ook leeft. En dat geldt voor de hele 
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mensheid. En de mensheid heeft een duizelingwekkende reis gemaakt, waarmee ze met haar 

bewustzijn signalen is gaan ontvangen uit een georkestreerde werkelijkheid, zoals ik net al zei, zo'n 

virtuele uitzendmast, waardoor de mens in dat moment, is afgeleid met haar bewustzijn, gekaapt is 

en door 188 verschillende superdimensies, artificiële dimensies, werelden is gaan ervaren. Het zijn 

er 188, ik kan er niet meer of minder van maken, dat is wat het is, niet verifieerbaar, maar ik deel 

het wel, niets is verifieerbaar. Ik spreek er wel openlijk over. En in elke laag waarin het menselijke 

bewustzijn en dat geldt voor het hele humanoïde ras, want het is een kaping in de Goden van Ooit, 

waarin de Goden van Ooit werden afgeleid, bewust afgeleid uit de kracht van zichzelf, wordt het 

volledige humanoïde ras, dus het gaat niet alleen om de mensen van de aarde, afgeleid en 

gekoppeld aan een werkelijkheid die zij, eenmaal in die werkelijkheid, gaan ervaren als de 

hoofdwerkelijkheid.  Ik noem het wel eens een slaap modus in een zeer gedetailleerde situatie. Dat 

klinkt misschien ongemakkelijk want dat is iets wat we niet willen, maar we moeten er als mensen 

hier op de aarde rekening mee gaan houden dat dat scenario niet ondenkbaar is. Vooral niet als we 

zien dat onze eigen kinderen op dit moment, wat we met elkaar onze kinderen op de aarde noemen, 

zien dat dat gewoon gebeurt, voor onze neus, met de games, met de spelletjes industrie, met de 

virtuele systemen wat al veel verder ontwikkeld is als dat we nu zien. En wij hebben nu op deze 

aarde nog maar zo'n 50 jaar computertechnologie voorhanden. Laat staan hoe die technologie in 

een sneltrein zich ontwikkelt, het er over 10 jaar voor staat. Laat staan hoe het er over 100 jaar 

voor staat. En ik zeg je één ding dat de krachten die achter de technologische ontwikkeling zitten 

van deze aarde, want wij zijn daar niet bij betrokken, mensen die technologisch ingesteld zijn en 

ook opgeleid zijn, die lopen ook mee in de pas van die ontwikkeling, zij doen het zelf niet, het wordt 

van achter wordt het georkestreerd, worden de uitvindingen gelanceerd, en daar wordt op verder 

geborduurd, de krachten die daar achter zitten, dat zijn krachten die te maken hebben met de 

oorspronkelijke hoofdhack, van het humanoïde ras. En wat zij weten is hoe dat is gebeurd, en zij 

weten ook dat het onnodig is, voor hun perceptie, dat het onnodig is om de wereld naar een betere 

saamhorige en vredelievende wereld te brengen. Het is niet eens van belang dat de wereld, volgens 

hun script, dat de wereld terugkeert in een harmonieuze setting waarin ruimte is voor iedereen, 

omdat zij het vermogen hebben om nogmaals die hack opnieuw toe te passen. De mensheid nog 

een keer door te geven aan een andere werkelijkheid. Dat is wat er op dit moment aan het 

gebeuren is. Daar heeft het transhumanisme mee te maken. Het is een doorgeefsysteem in evolutie 

op technologisch gebied. En daar mag je op deze aarde niet over spreken. Want wij willen op deze 

aarde alleen spreken over innerlijke kracht maar het vooral niet zijn. En toch zijn we het. Er zijn dus 

twee verschillende werkelijkheden grofweg, er is een werkelijkheid waarin het innerlijke 

bewustzijnswezen in deze slaapmodus, nog steeds over diezelfde kracht, het Oorspronkelijke Licht in 

zichzelf beschikt, die taal die gaat pas werken op het moment dat wij kunnen kijken naar alles waar 

we niet naar wilden kijken. Want daar waar menselijke observatie naar toe reist, naar de grootste 

geheimen, de grootste moeilijkste zaken, daar waar wij dan niet naar toe reizen gebeurt niets, daar 

waar wij met ons voorstellingsvermogen wel naar toe reizen met ons bewustzijn daar komt de 

verandering. Precies daar mogen we niet over spreken. Omdat het spreken over dit onderwerpt de 

beweging is van de bevrijding. En dat geldt niet alleen voor de mensen op deze aarde, maar dat 

geldt ook voor alle andere humanoïde beschavingen, die net als de mensen weliswaar in een iets 

andere laag van controle zitten, verkeren. En dat heeft te maken met het lijstje wat ik net 

opnoemde. Waarom er zo moeilijk contact is. Er spelen een hele hoop belangen waarvan de 

mensheid zich nu pas langzamerhand bewust begint te worden. Want als het zo is, dat wij in deze 

werkelijkheid leven in dit lichaam, dat is onze ervaring, eigenlijk een leven leiden volgens een ander 

georkestreerde intelligentie, dat het dus een leven is dat georkestreerd is, als zou blijken dat dat 

zou kunnen, dan zou dat betekenen dat we geen vrije wil hebben. Daar willen we niet aan beginnen. 

Hoeveel vrije wil heb jij? Mag die vraag hardop gesteld worden in het groot met elkaar? Wat is 

creatie, wat is inzicht, creatie, manifestatie? Het zijn zaken die er echt toe doen. Is er boosheid 

nodig. Hoeveel mensen worden er boos. Wat is boosheid? Emotie. Wat is bevrijding. Is bevrijding 

een halleluja gebed? “Ik ben bevrijd...”  Of is er een innerlijke daadkracht nodig die zo ver gaat, dat 

is misschien waar we het met elkaar over hebben? Daarbinnen in. Dat is niet de vuist op tafel uit 

boosheid maar de innerlijke kracht die op een gegeven moment zo sterk is, dat die daadkracht zich 

zo sterk laat zien, dat je menselijke denken daar weleens een mening over zou kunnen hebben. 

“Nou nou je moet het wel een beetje liefdevol houden” misschien hebben jullie dat ook, over jezelf 

of over een ander. Of andere mensen over jou, over mij. Wat is innerlijke kracht, het is emotie. De 

bevrijding van het menselijk wezen binnen in vindt plaats door emotionele blokkades te gaan 

bekijken. Geloofspatronen liggen er overheen dat je niet in die zone komt, no way. Jij mag daar niet 

zijn. Daar mag je niet over spreken, het staat in het geschrift. In dat boek staat het vers 12 en nog 

wat. De dominee heeft het me vaak verteld, het staat in de koran, de joodse gemeenschap heeft het 
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erover, in de hindoestanen hebben het erover. Overal wordt er in hoofdlijnen geschreven over die 

innerlijke kracht, maar overal liggen ook allerlei no-go zones doorheen. Daar moet je het niet over 

hebben. Sterker nog als jij gaat zeggen dat je een God van Oorsprong bent dat je die kracht binnen 

in jezelf draagt, ja dan zijn er scripten die we dan hier op de aarde kennen als een script van de 

tegenovergestelde kracht van christus. Waarin je jezelf gelijkstelt aan het godsbewustzijn. Maar dat 

is allemaal volgens de menselijke perceptie. Wat is hier werkelijk aan de hand. Wie ben jij? Ben jij 

hier op de aarde omdat jij de aarde komt redden?  In welk script? Welk belang heb jij om de aarde 

te redden. Kijk er eens naar in jezelf. Heb ik een belang om de aarde te redden? Ik zeg het hardop, 

nee ik heb geen belang. Ik heb wel belang om in mijzelf mijn eigen innerlijke kracht te laten 

schijnen. Ik heb ook de liefde die voorkomt uit verbondenheid, dat alle mensen die kracht in zichzelf 

kunnen herkennen. En al zou dat op een totaal ander manier zijn als hoe ik het uitleg, prima, daar 

gaat het niet om. Het gaat niet om de vorm, het gaat om dat je het voelt. Het gaat om het bevrijden 

en als je dit durft te gaan open trekken, je gaat hiernaar kijken en je beseft tegelijkertijd leef ik ook 

hier, ik ben ook vader, ik word niet gek, want ik ben juist uit de gekte. Ik kan namelijk de 

dwarsverbanden zien. Daar heb je als mensen de tijd voor nodig om dat allemaal op een ander 

manier een plek te geven, dan zie je het grote geheel en op het moment dat je dat gaat zien, dan 

ga je ook ontdekken hoeveel moeite je moet doen om daarnaar te kunnen kijken. Dan ontstaan er 

twee werkelijkheden in jezelf, je word je bewust van twee werkelijkheden. Je wordt je bewust van 

het grotere veld, de grotere werkelijkheid, en je wordt je bewust van die innerlijke kracht in jezelf. 

Je gaat inzicht krijgen wanneer je in een reflex zit van lichamelijke conditionering en je gaat je 

bewust worden wanneer je in een innerlijk bewustzijn zit van jezelf. Oké nu ben ik heel erg in de 

reflex van Martijn en nu zit ik heel erg in de energie van binnenuit. En hoe dieper je dat gaat zien 

hoe meer je dat gaat voelen, hoe krachtiger het wordt, in jezelf, hoe dieper je dat in jezelf bewust 

wordt, hoe meer je gaat zien in de wereld. En hoe meer je gaat zien in de wereld, hoe meer kracht 

jij presenteert, want hoe meer je ziet, hoe meer je waarneemt, op welke manier dan ook, hoe meer 

de kwantum fysische wetgeving in beweging is, en daar waar observatie heen gaat, wat jij ziet daar 

komt beweging in. Probeer de dwarsverbanden te zien tussen de grote geheimhoudingen in de 

wereld. Waarom wordt er zoveel geheimgehouden in bijvoorbeeld het Vaticaan, eigenlijk mag je 

maar twee procent van het geheel bezoeken, wat is opengesteld voor de mensen. Je mag niet in de 

bibliotheken kijken, je mag er niet in lezen, je mag niets. Dit is geen oordeel naar het Vaticaan, er 

zijn allemaal redenen voor te bedenken waarom dat zo is. Waarom zijn we niet aanwezig bij grote 

beslissingen die ons leven op de aarde aangaan? Waarom mogen wij niet aanwezig zijn bij wat door 

de banken worden besloten? Waarom mogen we dat niet horen, waarom krijgen we alleen dat 

stukje wat op de voorpagina met van “lees verder op pagina 12” en dan zijn het twee alinea's, dat 

was het. Waarom worden we niet geïnformeerd? Omdat de krachten die deze werkelijkheid mee 

sturen, besturen, zich bewust zijn dat daar waar jouw aandacht heen gaat daar is verandering. En 

precies dat gedeelte is het meest belangrijk. Je moet goed beseffen dat je aandacht gaat geven aan 

waar je geneigd bent weg te blijven. Dat is je kracht. Kijk eens naar de agenda die wordt gevoerd 

wat ik in mijn hele leven tegen ben gekomen “daar moet je geen aandacht aan geven, dan maak je 

het groter, dan gaat het juist bestaan” ik zeg lieve schat kijk hoe de wereld in elkaar zit, hou jezelf 

niet voor de gek, de wereld verkeert in een kromme situatie, de mensheid, hoewel er veel liefde en 

plezier is te ervaren, die ken ik want ik ga ook voor de liefde en de kracht, hoewel dat er is, is het 

dus mondjesmaat in verhouding tot een enorme overmaat aan verdrukking. De mensen zitten aan 

geldmodellen vast, ze zitten vast aan gezondheidstoestanden, we hebben culturele achtergronden, 

we hebben religieuze achtergronden, we hebben economische systemen, het is één groot politiek 

systeem. Dat zit er allemaal ingebakken. Kijk eens naar hoe vrij je werkelijk bent? Ik denk dat het 

heel goed is dat we de verbanden zien tussen die bewustzijnsovername, want daar spreken we dus 

over, een bewustzijnsovername die uiteindelijk, wat wij hier kennen op de aarde als een draconisch 

bewind, er wordt dus een draconisch bewind gevoerd, er zijn krachten die door de mens heen 

regeren en het is voor ons van belang dat wij gaan zien hoe vaak wij zelf dingen doen die niet van 

ons zelf zijn. Als wij spreken over buitenaards aanwezigheid, over galactische kracht, als we 

het hele fenomeen bestuderen, en we voelen in onszelf wat er in onszelf aanwezig is, dat we dat niet 

een naam kunnen geven, dan moeten we de moed  durven tonen om al die zaken te bekijken en ze 

bij elkaar te brengen, op een dienblaadje voor jezelf te presenteren en jezelf af te vragen van oké er 

valt nog weinig nog te ontkennen, want ik ben er dus een deelgenoot van, ik heb zelf ook draconisch 

gedrag want als iemand mij uitscheldt of er is ruzie nou dan weet ik heel goed hoe ik moet reageren 

en de energie die daarbij ontstaat is niet die bij jouw vrije oorspronkelijke bewustzijn hoort. We 

hebben nu te maken met een heel belangrijk ontwikkelingsmoment, want ik zeg dan ik heb er geen 

belang bij, ik heb geen belang bij het bevrijden van de wereld, maar wat ik voel is dat we samen het 

levenslied kunnen zingen, ik voel en weet diep in mijn hart, dat we allemaal over dezelfde 
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vermogens beschikken, maar af en toe is er een keer iemand nodig die met een geel truitje staat te 

praten over die kracht, en de volgende keer doe jij dat zelf. En misschien doe je dat al ergens en 

laat je al zien dat je vrijspreker bent en ben je er al mee bezig. En het hoeft niet altijd alleen met de 

mond, het zit ook hier in waarnemen met je ogen en kijken wat daar gebeurt. En eens luisteren wat 

je hoort in frequentie, oh dat is dus wat er gebeurt. En ahh dit is dus wat ik voel hierbinnen in. 

Waarneming is niet alleen maar met je ogen en met je oren. De command, de opdracht, is de 

waarneming van binnenuit vanuit kracht, jij kijkt daarnaar, jij doet een command. Als je naar de 

wereld kijkt vanuit vrij bewustzijn, zo vrij als dat je op dit moment voelt wat vrijheid zou kunnen 

zijn, gedurende dit proces ga je ontdekken dat dat nog veel vrijer gaat worden, is jouw waarneming 

de command, com is samenwerken met de manna + de scheppingskracht, uit het Latijns, Dus als jij 

kijkt vanuit vrij bewustzijn en niet gelooft in iets externs, en niet gelooft dat er door de mens heen 

allerlei dingen plaatsvinden maar dat ten gunste is om de slavernij te handhaven en dat jij het zelf 

bent, dat je wacht dat een ander het komt aandienen dat je alleen maar dit hoeft te doen, van zo ja 

jij bent geheald heerlijk, “nee, ja het werkt ik voel me er een stuk beter bij”, maar waar ben jij dan 

op dit moment, waar is jouw kracht?  Dit is niet domineren maar manifesteren, het zijn, het doen, 

dat stuk. De command is dus de waarneming. En de waarneming kan dus met je ogen zijn, 

zintuiglijk of innerlijk, maar het gaat om dat je jezelf toegang geeft tot het geheel, het is de manier 

hoe je kijkt, ik noem het ook weleens verschuiving van het innerlijk bewustzijn waarin je voelt dat 

het er ongelofelijk toe doet dat jij dit ziet, dat jij dit ervaart, dat je het waarneemt, dat je iets door 

hebt, dat je er doorheen kijkt. Want jouw waarneming heeft invloed op het geheel. En de command 

dat is de kracht van de verandering doordat er beweging komt in de software. Vraag: als je op visite 

bent en iedereen zit in het programma dan moet je vooral niet de mensen proberen te overtuigen, 

door aanwezig te zijn en waar te nemen beïnvloed je al? Martijn: het kan zijn dat je je mond houdt, 

iedereen doet het op de eigen manier het is vooral het besef van wat er gebeurt. Ik ben dus getuige 

van ploep, dat is het. Dat kan dus een situatie zijn met je familie. Je zult merken dat als je je daar 

bewust van bent gaan worden dat er ook onderhuids pogingen worden genomen om jou tot orde te 

roepen naar het algemene gedachtegoed, en op het moment dat je dat dus ziet, je hebt het door, en 

je blijft vooral heel erg bij jezelf, dan is die autonome kracht, al zou je niet eens wat zeggen is de 

ruimte die gecreëerd wordt omdat jouw energieveld verandert. Dat is gemeten dat de 

gemoedstoestand waarin de mens verkeert, ook het bewustzijn, dus ik heb het over het energieveld 

van het lichaam, zie het ook verschuiven. Dus ook in zo'n moment is het waarnemen het zien wat er 

gebeurt, is een verandering in de kracht en dat zend je uit, en als je je daarin gaat ontwikkelen, en 

dat zijn we aan het doen, zul je merken dat op het moment dat er manipulaties zijn om je heen, dat 

de manipulatie stilvalt. Mensen stoppen met praten. Als er onwaarheid wordt gesproken, als er 

pogingen worden ondernomen om een ander in het gedachtegoed te brengen van de groep en daar 

komt een autonoom wezen binnen en dat autonoom wezen ziet het, kijkt iedereen aan, hoeft niet 

met de ogen maar kan ook energetisch zijn dat je het voelt, dan is daar silence, stilte, iedereen 

stopt met denken en met praten, het stopt, puur alleen maar door die kracht. Hoe kan dat? Daar 

gaan die oefeningen ook over. 
Wij leven nu in een lichaam, zo ervaren we dat. Deze werkelijkheid ervaren we in een lichaam, dus 

dit is ook mijn lichaam, hier leef ik in. En dat is een behoorlijke opgave vind ik, ik vind het lichaam 

erg beperkend, super beperkend. Als kind heb ik mij rot gepiekerd over hoe ik zo snel mogelijk naar 

school kon. Speciaal eerder van huis om me te focussen bij die lantaarnpaal en daar zag ik de school 

aan het einde van de straat en stond ik me rot te werken in mijzelf om zo snel mogelijk daar te zijn, 

ik snapte niet waarom dat hier niet werkte. Ik vond het verschrikkelijk, alle kinderen kennen die 

fantasie. Ergens hebben we die fantasie allemaal dat we weten dat dat kan. Je kunt je namelijk 

razendsnel verplaatsen tak tak, niet van hier naar daar maar hierbinnen in, hier gebeurt iets van 

boem en je bent er, dat is de taal van het land van ooit.  En dat kunnen we dus hier op de aarde ook 

aanzetten, maar ik zeg niet dat het daar nu om gaat, laten we met z'n allen beseffen dat we ons aan 

het bevrijden zijn. Over innerlijke bevrijding gesproken in sept kom ik hier (in Joure) een lezing 

geven over sterven, sterven doe je zelf. Het gaat over wat het stervensproces is, ik vertel wat ik 

daarbij heb ervaren en ook wat de achterliggende redenen zijn waarom dat gebeurt, en hoe het 

leven op zich al een voorbereiding is, hoe wrang en vervelend het voor mensen ook klinkt, een 

voorbereiding is op de ontkoppeling om uit het artificiële systeem te kunnen gaan, definitief. En 

gedurende dit hele leven hierbinnen in volledige kracht aanwezig te zijn. Ik doe het maar op 2 

plekken in Nederland, ik heb te weinig tijd. 
Vorige keer gehad over beta en theta bewustzijn, Op het moment dat we geboren worden, 

functioneert ons brein in een theta bewustzijn, dus de hersenen van een baby functioneren in een 

theta hersengolfstaat, een elektromagnetisch veld, door instructies van buiten te ontvangen, 

prikkels van buitenaf, opvoeding en vooral te zien hoe het allemaal zo zou moeten zijn, verschuift 
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het denken van een kind naar het beta bewustzijn. Dus eerst zit het in theta dat is een volledige 

overgave van het leven van zijn, het wordt eigenlijk puur alleen maar gevoeld, hoewel van de 

kinderen van u wordt gezegd van “ja ze zijn zo zuiver” er zijn heel veel kinderen die het nog 

moeilijker hebben als dat we het ooit zouden willen benoemen. Er is veel meer aan de hand dan dat 

het alleen maar mooi is, ook daarin zien we kinderen geboren worden dat zij heel erg onderdrukt 

zijn in de baby fase al. Daarnaar durven kijken. Ik ben speciaal naar ziekenhuizen gegaan en dan bij 

de kraamafdeling kindertjes te kunnen bekijken door het raam, met een neutrale blik, observeren 

wat kom ik daar tegen. Maar op het moment dat kinderen worden opgevoed, ik spreek ook over 

mijzelf, met allemaal instructies van buitenaf, de externe hypnotiseur die ons gaat vertellen waar we 

aan moeten voldoen, en alles wat onnatuurlijk is wat we dus niet vanuit onze werkelijke zelf zouden 

doen, wat aangeleerd is, wat afwijkt, mogen we zien als een modificatie van wie we zijn. Dat is een 

aanpassing. Als je als kind volledig tot je recht komt en de stroming kunt kiezen waar je je echt 

goed bij voelt, dat je de eerste 25 jaar in de bloementuin kunt leren, met dieren omgaan en dat je 

leert, dat je leert dat er appelverschillen zijn, welke appel wanneer geplukt wordt, waar dat mee te 

maken heeft, wanneer een appel geel is, en wanneer rood, al dat soort hele mooie dingen, dat 

weten we niet, we lopen in de winkel en gooien het in de kar, we rekenen af met een plastic kaart 

en dan eten we hem op. Maar als je 20 jaar lang zou kunnen leren en dat je ermee bezig bent en 

dat je helemaal vervult van liefde als kind, dat je helemaal in die staat zit, dan krijg je een heel 

ander mens. Maar wat gebeurt er, dat dus niet, maar mensen gaan in een programma, krijgen dus 

externe software, dus i.p.v. vrije creatie, dat is een emotioneel vrij veld van ongedwongen vrijheid, 

dus waar we allemaal binnen in onszelf weten waar het om gaat. Vrijheid in onszelf. Om dat te 

voorkomen worden we geleid in programma's, worden externe dingen in ons gepropt, dat ervaren 

we niet, we denken dat dat eigen keus is, we volgen dat, we doen dat, we zetten het vast en wat 

gebeurt is dat onze hersengolven veranderen van theta door de alfa naar het beta bewustzijn. In 

feite wordt er een ander magnetisch veld geïnstalleerd, gedurende onze opvoeding. We worden 

zuiver denkende wezens, zuiver denkend, zuiver denkend. Ik had als jongetje altijd de neiging, mijn 

meester daar hield ongelofelijk veel van, hoewel het een vreselijke vent was, want hij moest mij 

altijd hebben omdat hij voelde dat ik van hem hield, dat wilde hij niet, dus ik werd gestraft. Ik had 

altijd het gevoel van om deze man te knuffelen. Ik wilde hem knuffelen en vasthouden en zo heb ik 

ook mijn manier gevonden, ik ging zijn veters aan elkaar vastmaken, ik kroop onder tafel, het was 

een spelletje en hij deed alsof hij dat niet door had, maar terwijl ik zijn veters vastmaakte had ik 

contact met hem, via zijn voeten en benen. Dus ik voelde hem, spannend, en ik voelde hem 

helemaal door mij heen gaan. Wij verwarren dat soort dingen met verliefdheid, daarom is 

verliefdheid op deze aarde totaal …...is een ander onderwerp is wel gelieerd. Je kunt zuiver verliefd 

worden op elkaar terwijl het veel dieper zit dan die verliefdheid. Die school heeft mij ook opgevoed, 

zo zijn we allemaal opgevoed, we worden zuiver denkende wezens. En dan komt het bijzondere, op 

het moment dat we beta bewustzijn dragen, fysiek bewustzijn hersengolfstaat, kunnen we zeggen 

de hele wereld, deze planeet verkeert in beta. Dat is een hersengolfstaat dus terwijl we op afstand 

naar de aarde kijken, en 7 duizend miljoen mensen allemaal in die denkpatronen zitten van zoals ze 

zijn opgevoed, zelfs als ze in de natuur leven, leven ze volgens de modellen van de natuur die hen 

gedicteerd werden, er zijn nog enkele uitzonderingen, maar globaal gezien is er volledige uitsluiting 

van creatie kracht. En dan kijk je naar 7 duizend miljoen mensen en dan vraag je je af als bezoeker 

uit een ander universum wat voor gesprekken zou ik met deze mensen kunnen voeren want het 

denken, de perceptie van die mensen zelf, dus de perceptie van onszelf wie wij denken dat we zijn, 

de rol die wij hebben gekregen en ook hebben aangenomen, de totale verwarring in onszelf, die we 

vaak niet eens meer los kunnen laten, omdat we in die modellen gevangen zitten, daar is eigenlijk 

niet mee te spreken. En dan kijken we nog een keer naar die 7 duizend miljoen mensen en dan weet 

je ik zou zo graag contact met ze willen hebben, met de mensheid maar niet via dat 

hersenbewustzijn in beta en waarom niet, omdat die zuiver denkende mensen, die in het denken 

ook kunnen voelen, gevoelens hebben binnen het denken, die zitten in een bandbreedte, 

elektromagnetisch bewustzijn wat gecontroleerd wordt door andere krachten, en dat zijn de houders 

van de hack die heeft plaatsgevonden. Dus er is een heel grote agenda gaande waar andere 

beschavingen van alles van weten, die weten tot in detail hoe het in elkaar zit, maar die weten ook 

dat als ze gaan communiceren met de mensen op deze wereld via het beta bewustzijn, via de 

persoonlijkheid, die die mensen denken dat ze zijn, dat ze worden gezien via het brein, door andere 

krachten. Hoor je wat ik zeg? Ik zeg letterlijk dat als wij in onze persoonlijkheid functioneren, in ons 

beta bewustzijn zitten, onze volgzame energie i.p.v. zelf creëren en zelf beslissingen nemen van 

binnenuit, als we in een volgsysteem zitten van het menselijk denken dan gaat er een andere kracht 

door de mens heen lopen. Het gedrag van de mensen is anders, het voelen van de mensen is 

anders, ze hebben andere belangen, zie wat er hier gebeurt, hoe de aarde er uit ziet. En wij dachten 

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


 

René Gieltjes                                                                   Pagina 14 van 34                                                     Matrix webpage 
 

dat wij goed bezig zijn. Dus wat is hier nu nodig. Wat is er nodig om die twee verschillende 

werkelijkheden, die dus bij elkaar tot één werkelijkheid hebben geleid, wat is er nodig in jezelf om 

los te komen van de gedachtegoed van andere intellectuele wezens uit andere beschavingen, wat is 

er nodig om los te komen van de software als jij een bril op zet waarin je je identificeert met degene 

in het spel die het spel is. Wie weet het?  Daar kun je pas over gaan nadenken als je beseft dat je 

ergens los van kunt komen en dat je vastzit. Dit is zo'n diep en groot onderwerp en dan zijn er 

mensen op deze aarde die denken te weten wat ander beschavingen hier op aarde komen doen. Ze 

weten nog niet eens wat ze zelf aan het doen zijn en dat is geen oordeel maar het heeft wel met 

elkaar te maken. Wij zijn allemaal galactische wezens, wij komen allemaal uit een andere wereld 

vandaan, en wij zijn allemaal hier in deze ervaring in deze gigantische werkelijkheid, waar andere 

dingen gebeuren. En we moeten het ook niet als doel gaan zien dat we die werkelijkheid moeten 

opschudden en dat we het hier eventjes allemaal harmonieus maken, nee we moeten vooral onszelf 

zijn. En als je jezelf bent dan is dat dus uit de persoonlijkheid, dan ga je dingen voelen van binnen 

en dan gaat je verstand nog even zeggen van “ja ha ha dat kan helemaal niet ”Wat dacht ik daar, 

kan dat niet? Wie zegt hier dat dat niet kan? Twee verschillende vormen. Eigenlijk zijn wij 

superschizofreen. En dat is ook aangetoond, daar zijn hele boeken over geschreven door top 

psychiaters. “De schizofrene mens” Want we hebben allemaal verschillende lagen van bewustzijn, er 

is niet één statisch bewustzijn, morgen ben je weer anders, misschien ben je over een half uur 

alweer anders. Vanavond zit je misschien met zo'n gezicht op de bank, zo van jij hebt een leuke dag 

gehad met Martijn, ja shit. Maar dan is er een ander bewustzijn. Zou je dan in dat moment de hele 

groep mensen zien, dat je met zo'n rot gevoel zit, boos, zou je alle mensen van vandaag in één keer 

zien, ploep, referentiepunt, tak, bam bam, hé, daar zijn al die mensen weer dan ben je gelijk ook 

weer jezelf. Dus de invloed van buitenaf, dat noemen we ook de epi genetica omgeving van de 

mensen heeft zoveel invloed op je gemoedstoestand. Dus wij leven nu als beta bewustzijnswezens. 

Waar ligt nu de sleutel om van bepaalde zaken in jezelf verlost te raken, laat ik het zomaar zeggen 

heel zwart wit uitgedrukt. Of het ook werkelijk ook is om volledig verlost te zijn van iets dat ga je 

zelf ontdekken. Je hebt in ieder geval de mogelijkheid om in de momenten waarin je verkeert in dat 

moment leiding te nemen. Dat is één. Als je in een patroon komt of er gebeurt iets naar jou toe wat 

jou in je trauma gaat brengen, of je denk van potverdorie wat ben ik vandaag in een slecht humeur, 

of ik ben woedend of ik zie het niet meer zitten, of hop ik gooi alles in de openhaard, bekijk het 

maar. Of het tegenovergestelde, ik zit in een euforische toestand, dat kan ook, dat het je ook 

helemaal uit je eigen kracht haalt. Euforie kan je uit je kracht halen. Als je erkent dat je met stilte 

en aandacht in jezelf kunt komen. Die oefening die we net hebben gedaan die is hoofdzakelijk 

gericht om het beta bewustzijn tot rust te brengen. Als jij nou met je aandacht naar binnen toe 

gaat, in je hoofd, daar waar menselijke observatie is, vindt er verandering plaats in het Electro 

magnetisch veld, en ons brein is daar een deel van, onze persoonlijkheid is een elektromagnetisch 

veld, als je daar met je bewustzijn aanwezig op die plek bent en blijft, je houdt hem daar vast, dan 

zul je merken dat de neuroden die door het lichaam worden verplaatst, die informatie geven aan het 

lichaam wat daar dus gebeurt, kun je merken dat hier verandering plaatsvindt. Er is geen therapeut 

die dat blijvend voor jou kan bewerkstelligen, alleen jij kan dat zelf, er zijn wel therapeuten die 

kunnen jou daarin geleiden in dat proces. Dan praat je over ontspanning sessies, hypnosesessies, 

etc. maar dat zijn instructies van buitenaf. Dan luister je met je aandacht naar buiten. In deze 

driedaagse doe je dat ook. Als je beseft dat het daar dus niet om gaat, maar dat het een opzet is en 

dat je het helemaal in jezelf kunt ervaren, dus op het moment dat je ergens bent in een winkelstraat 

of in een setting met familie, of je krijgt een bekeuring en daar ontstaat een bepaald gevoel bij en 

dat je erbij kunt zijn met je bewustzijn, dan merk je hoe neutraal je kunt staan in het moment. En 

precies dat is belangrijk. Want je kunt niet in het theta bewustzijn komen, in het grotere diepe 

bewustzijn, wat hier gewoon dwars doorheen ligt, als je je laat lokken door het denken, door 

geprogrammeerd te zijn. Dus eerst naar het hoofd, altijd naar het hoofd, ook al is het hoofd een 

onderdeel van de matrix, maakt niks uit, dat is wel de boardcomputer, De meeste mensen slaan het 

over, gaan allemaal gelijk naar het hart of die gaan naar de natuur. Is ook mooi en is niet beter of 

slechter, maar er is iets wat we niet hoeven open te slaan. Want hier wordt alles gecoördineerd. Mijn 

persoonlijkheid ligt hier (brein) opgeslagen. Er zijn neurowetenschappers die hebben 

elektromagnetische velden kunnen uitlezen en die kunnen doorzetten in het brein van een ander. 

Dat gebeurde al in 1937 bij de KGB die allerlei testen deed op gebied van controle op menselijk 

denken en voelen, in 1953 deed de CIA  het ook, hele geavanceerde test, daar zijn boeken over 

verschenen heb ik begrepen ik heb ze niet gelezen. Ik weet wel alles van die onderzoeken af. En 

daaruit blijkt dat de persoonlijkheid en ook een storing in de persoonlijkheid, zijn 

elektromagnetische velden, informatie die dus ook in het brein, rondom het brein en door het brein 

is, dat je dat kunt meten, je kunt het zelfs pakken met apparatuur en opslaan, en je kunt dat 

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


 

René Gieltjes                                                                   Pagina 15 van 34                                                     Matrix webpage 
 

zenden in iemand anders zijn brein, waardoor de ander jouw persoonlijkheid heeft. Dat zijn dus 

energievelden. Dat is het beta bewustzijn, En nog sterker, je kunt het over de hele mensheid 

uitzenden. En dan denken ze allemaal dat ze net even unieker zijn dan de ander maar in feite 

hebben ze allemaal hetzelfde bewustzijn. En met zulke mensen is de vraag wil jij als bezoeker uit 

een andere wereld dat contact aangaan? Of moeten die mensen eerst zichzelf daaruit bevrijden en 

terugkeren naar het vrije bewustzijn? En dat is iets wat we als mensen zo moeilijk vinden omdat het 

gaat over mij, shit, ik dacht ook dat ik even aan jullie kon sleutelen, dat gaat niet, het gaat over 

mijzelf. En dat geldt dus voor iedereen op de wereld, maar je kunt het er wel samen over praten en 

je kunt het ook oprekken, want het voorbeeld dat ik nu geef is veel complexer, op het moment dat 

wij onszelf er niet uit onttrekken, we gaan niet zeggen van ja ik ben de christus en de christus 

energie in mijzelf, nee als je zegt ik ben net als ieder mens hier op deze aarde en ik heb ook met 

invloeden te maken, heb ik ook, ik leef ook in dit lichaam maar ik kan er redelijk goed mee overweg 

c.q. ik kan er heel goed mee overweg, er zullen misschien wel mensen in mijn omgeving zeggen van 

nou Martijn vliegt toch wel eens de bocht uit, ja want ook ik ben gewoon mens, maar ik kan wel 

vanuit mijn eigen ervaringen mijn expertise delen met mensen. Dat is voornamelijk gebaseerd op de 

informatie die ik deel dat je daar zelf verder in gaat werken. Daar gaat zo die oefening over. Wat 

gebeurt er bij de mens bij ontspanning dan veranderen de hersengolven, van beta naar alfa 

bewustzijn door meditatie, in het moment van de ontspanning van de meditatie veranderen onze 

hersengolven, als we naar het theta bewustzijn gaan dan komt er nog aan andere hersengolffunctie 

en het bijzondere is dat als onze hersenen naar het theta bewustzijn schuiven, we moeten niet 

denken dat we een volledige theta bewustzijn moeten bereiken, anders leggen we de lat weer daar, 

het gaat om dat we het gaan herkennen, als we het theta bewustzijn gaan herkennen dan verandert 

de hersengolfstaat dan komt hier een ander elektro magnetisch bewustzijn en dan luistert dit 

bewustzijn naar de kracht van het hart. En op dat moment is er communicatie, kosmische 

communicatie. Dan is het verlichtte hart aan het woord. En het verlichtte hart binnenin, dus dat je 

werkelijke voelend bent, voelend hierbinnen in, in gelijkwaardigheid met al het leven, op het 

moment dat dit hart weer kan spreken, het spreekt altijd, maar dat het hart weer gehoord wordt 

door het brein kan je het ook uitvoeren, je weet het. Stel je voor de mens van Oorsprong die leeft 

vanuit het krachtveld, een heel diep krachtveld, waarbij het hart de ontvanger is van alle informatie 

wat er ook maar is. Het hart ontvangt het, het hart zet om via het brein, daar hebben we niet een 

brein zoals nu, maar ik stel het nu zo even in het verhaal voor. Informatie hier, de kracht van leven, 

van gelijkwaardigheid, verbondenheid, niet liefde hoor, verbondenheid is daar alleen maar aan de 

orde, maar het is eigenlijk liefde, als er verbondenheid is, dan is alles er gewoon. Vanuit die 

verbondenheid gaat die informatie door naar het brein en het brein zendt het uit. Zo'n beschaving 

die volgens andere ideologieën een bedreiging zou kunnen vormen, die je niet kunt doden, die 

onsterfelijk is, dus die je niet kunt beëindigen in haar bestaan daarvan zou je in ieder geval kunnen 

concluderen oké dan moet ik die beschaving op zijn minst onthoofden zodat wat hier (hart) gevoeld 

wordt niet meer daar (brein) komt. Dus dit (brein) gedeelte moeten we bezetten, hier moet andere 

informatie in en dat hebben ze ook gedaan, andere informatie in het brein. En vervolgens hebben 

die wezens die dat niet meer kunnen voelen en in dienst staan van al die agenda's die er zijn, dat er 

iets groters is buiten zichzelf dan de kracht in zichzelf, op het moment dat ze in die perceptie leven, 

dan is het veilig, en tegelijkertijd moet dat brein ook nog in een afleidingsmanoeuvre komen met 

dat ze sterfelijk zijn want dan zullen ze in de levens dat ze leven zich meer drukker maken om te 

óverleven tijdens die levens dan het werkelijk zijn. Dat is veel informatie die nu beschikbaar wordt 

gesteld hier op deze aarde en ik ben daar een deeltje van en jullie zijn daar ook een deeltje van, 

samen zijn we een heel groot deel. Want dit is niet nieuwe informatie, dit ligt diep in onszelf 

opgeslagen, en ik vertaal het in de bandbreedte in één millimetertje om het zo neer te zetten, maar 

als jij dit zelf op je eigen manier gaat uitzoeken, ga je ontdekken hoe gigantisch groot het is. En 

waar al die informatie van jou vandaan komt dat het anders kan, dat hier iets niet klopt, en ook het 

zelfstandige diep innerlijk weten van binnen dat zelfs al die mooie liefdevolle verhalen die er zijn om 

te helen, dat dat en dienstbaar is maar dat het nog steeds af staat van waar je werkelijk vandaan 

komt. Ik wens jullie hetzelfde toe als wat ik in mijn leven ervaar, en dat is een zo groot mogelijke 

verwarring, een verwarring die nodig is om tot de essentie te komen in jezelf, want de ontknoping 

vindt plaats tijdens het overlijden. En dit is de voorbereiding, hier. Deze agenda is heel groot en 

geavanceerd en we zitten in het hele intellectuele gedeelte en we zitten, dit hele bestaan in een 

millimetertje van, laat ik zeggen, 10 miljard km aan informatie. En in dit stukje doorbreken we. 

Deze werkelijkheid wordt ook gezien als de broncode van de artificiële grotmachten en niet ergens 

anders. Hier gebeurt het en ik heb ervoor gekozen om daar in vrijheid over te spreken en ik weet 

dat er zoveel mensen zoals ik, hier zitten we met elkaar in heel Nederland en over de hele wereld 

die weten van wacht eens eventjes … het gaat om het herkennen wie je niet bent. Het gaat om het 
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loslaten van het identificeren van de modellen waar ik geen deel van ben. Het is letterlijk uit die 

werkelijkheid kunnen stappen met je bewustzijn. Maar wél hier als aards mens te leven! Het is ook 

leuk je krentenbolletje te kunnen eten met je familie en te kunnen genieten van je kopje koffie, en 

zo leef, ik. Ik ben niet gek, ik ben heel helder, ik kan over al deze onderwerpen spreken en ik ben 

gewoon hier aanwezig. Ik kan lekker fietsen, flierefluiten, gek doen, ik kan ook boos zijn maar er zit 

een diepe laag achter waarom iets gebeurt. Ik heb enorm veel manco's want door al die toestanden 

ben ik heel moeilijk te bereiken, en omdat er ook in mijn leven zoveel gebeurt, ik word voortdurend 

gehackt op technologisch gebied, alles wat je maar zou kunnen bedenken van wat je in films ziet, 

dat gebeurt bij mij en dat is allemaal prima, maar het is daardoor wel extra gas bijzetten om te 

blijven staan. En ik weet één ding dat dat kan. Omdat ik er vrij over spreek, kan ik dat doen omdat 

jullie er zijn, dat jullie weer naar mij luisteren en jullie daarbij in jezelf voelen dat je op je eigen 

manier hier ook deelgenoot in bent, ook die kracht in je draagt, en doordat jullie dat weten kan ik 

zien dat jullie dat ook weten en daardoor is er een Oorspronkelijk Weten in onszelf. En natuurlijk 

kun je met dat weten (knipt met vingers) ook dat hele artificiële systeem in één keer compleet 

pfieut uitstijgen, absoluut. 
  
Muziek van Annette Cantor, analoge muziek, ik voel de kracht van wie wij zijn. 
Ik ben afgelopen maanden veel mensen tegen gekomen die daar Zuid-Afrika? vandaan komen en 

terug zijn in Nederland en wat daar allemaal gebeurt, wat daar aan de hand is, en wat er verschuift, 

alles wat kunstmatig is ontstaan is zich helemaal aan het openen, ook in Zimbabwe, een vriend is 

daar komen wonen in de tijd dat Mugabe die toen aan de macht kwam dat al het land wat niet aan 

de witte mensen toebehoorde maar ook niet aan de donkere mensen maar weer terug gaf aan de 

donkere mensen waardoor er allerlei dingen ontstonden in het land en ik hoor ook wat er nu aan de 

hand is. Alles veert naar een nulpunt, dat is mooi, dat het niet meer naar die persoon of naar die 

groep gaat maar dat er een soort tussenweg aan het ontstaan is. En dan heb je ook bemiddelaars 

nodig, begeleiders om in dat tussen momenten dat ook daar te houden. En dat is precies wat ze 

gedaan hebben. 
  
Bekrachtiging 
Het gaat alleen om herkenning, herkenning dat er iets in jezelf gebeurt. Een bekrachtiging, 

zelfbekrachting vanuit je eigen kracht de aanzet is waarbij je in je eigen moment gaat ontdekken 

dat het anders gaat werken, dat je anders functioneert, dat je je er anders bij voelt en zelfs dat het 

gebeurt op een moment dat je het niet verwacht.  Dus wij doen het nu in een oefening om 

herkenning te geven in ons fysieke bewustzijn en in ons etherisch bewustzijn, maar uiteindelijk is dit 

wat we beoefenen wat in het leven heel onverwacht gebeurt.  Als jij door de natuur loopt kun je dan 

bedenken dat je geraakt wordt door de kracht van de natuur, nee dat kun je niet bedenken dat 

gebeurt. Dus je kunt dat van tevoren wel beoefenen. Met de bekrachtiging zijn we dat aan het 

beoefenen om het moment waarin er iets gebeurt dat we iets voelen om het te vergroten. Dat zijn 

we aan het doen. We hoeven daarbij niet te wachten tot er hele mooie dingen gebeuren. Het werkt 

ook als er vervelende dingen gebeuren. Dus die oefening die we nu doen die is gericht op het 

herkennen in je dagelijks leven waarin er moment zijn dat je geëmotioneerd raakt en dat die 

emoties niet per se heel positief hoeven te zijn maar ook iets vervelends, Ik zeg dat je heel veel 

mogelijkheden hebt om met bekrachtigingen bezig te zijn omdat wij doorgaans als beschaving in 

deze wereld veel meer negatieve gevoelens ervaren dan positieve. Het ligt eigenlijk uit elkaar. Dus 

als je alleen deze oefeningen doet, de bekrachtigingen als je je positief voelt, dan heb je minder 

kans. Besef dat die bekrachtigingen die je doet ook lukt, gebeurt, in het moment dat je negatief 

geëmotioneerd bent. Als je boos, geïrriteerd, gefrustreerd bent. Het is namelijk niet positief of 

negatief, het is het concept van de mind dat iets positief of negatief is. 
Vraag: ik val vaak in slaap bij bekrachtigingen, mijn onderbewuste krijgt het wel mee wat er gezegd 

wordt maar ik heb het idee dat ik toch meer moet focussen in dat ik erbij moet blijven en ik weet 

dat dat eigenlijk niet zo is. Kan je uitleggen wat er dan gebeurt? Ik heb ook wel eens gedacht dit is 

mindcontrol. Martijn ik kan natuurlijk niet precies zeggen wat het bij jou is. Vermoeidheid, als je 

naar de hersengolfstaat kijkt het theta bewustzijn, dat is een hele diepe staat van ontspanning, een 

hele diepe staat van uit het huidige denken, ik noem het weleens een schemerzone tussen heel erg 

wakker zijn of echt in slaap vallen, dat moment daartussenin. En dat theta bewustzijn is bij iedereen 

actief, het is dus niet zo dat we dat moeten gaan creëren, het is een hersenfrequentie wat er 

voortdurend is. We hebben verschillende hersengolven en er is er eentje die als hoofdwerkelijkheid 

navigeert en als je in slaap valt schuif je zo door de alfa naar het theta bewustzijn uiteindelijk kom 

je in delta terecht, ben je diep aan het dromen en dan geldt die werkelijkheid als 

hoofdwerkelijkheid. En als je dit beschrijft dat je in slaap kunt vallen heel erg vermoeid kunt raken 
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en ik ben er heel erg op uit door energie bij te zetten in mijn verhaal achter de woorden. Dus ik ben 

er op uit niet om die vermoeidheid te bereiken maar om vanuit die theta bewustzijn te spreken 

waardoor de mensen zelf ook in theta terecht komen en het gevoel hebben van oh ik val in slaap, 

dat kan je ook al vanuit jezelf in je hebben. Dan is er iets aan de hand waardoor je hersengolven 

blijkbaar ineens naar een andere frequentie gaan, trilling. Dat kan door van alles zijn. Daar zijn 

allerlei namen voor, wetenschappelijk maar niet bewezen welke naam daaraan gegeven zou moeten 

worden. Je zou het kunnen beschouwen dat, mensen die vermoeidheid vaak voelen, en ik heb zelf 

ook veel vermoeidheid de afgelopen tijd gehad, maar niet vermoeidheid waardoor ik denk daar komt 

het door, maar vermoeidheid in het brein. Je zou kunnen zeggen dat je misschien ergens in je leven 

iets hebt meegemaakt, dat is gerelateerd aan dit leven hier, waardoor er een prikkel, referentiepunt 

is wat steeds opspeelt wanneer je hersengolven veranderen. Daar moet jezelf dieper naar gaan 

kijken, mogelijk met iemand anders samen. Maar je mist dus niks, want als wij hier allemaal in 

theta bewustzijn zitten. Theta bewustzijn is je ligt in bed, je voelt je ontspannen en als je met je 

bewustzijn bij jezelf blijft en je voelt dat je ontspannen raakt dat je half gaat dromen, kom je in 

andere werelden, als je je niet mee laat nemen door de droom maar je blijft heel alert bij jezelf, dan 

is het mogelijk, terwijl je gaat dromen, aanwezig te blijven in je dromen. En dan komt er een 

volgend moment, dat is het theta bewustzijn, als je daarin aanwezig bent en blijft bij het in slaap 

vallen dan word je wakker in die droom. Terwijl je in het theta bewustzijn zit heb je ook toegang tot 

alle trauma's als het ware. Meestal bij wat jij beschrijft dat daar traumatische gebeurtenissen aan 

ten grondslag liggen. 
  
Vervolg bekrachtiging. Vanuit het doen herkennen wat we beogen, wat is zelfbekrachtiging? Als je 

wilt liggen dat kan. Ik wil jullie uitdrukkelijk meegeven dat wat er gebeurt dat dat gebeurt vanuit 

jezelf, dat is heel belangrijk, het is hier niet een meditatieclub, we gaan niet terug in de tijd dat een 

ander gaat vertellen hoe jij ontspant, het zit hem echt in je eigen autonome kracht, dus tracht daar 

een onderscheid in te kunnen maken dat jij zelf beslist wat hier gebeurt en dat je dat vooral doet 

vanuit een innerlijk besluit. Als besluit dat jij hier nu vanuit jezelf in je lichaam aanwezig, dat laat 

ontstaan in jezelf, dan zul je ook merken dat er een andere energie is als dat het gevolgd wordt. Dat 

is een flinterdun verschil. Wat je alleen maar zelf kunt gaan ervaren. 
Mijn vraag aan jullie is om voor dit moment één thema of een onderwerp, een gebeurtenis wat er nu 

gebeurt in je leven in te laden in jezelf, waarvan je zegt daar mag aandacht naar toe gaan. Het gaat 

er niet om dat dat mag veranderen of iets dergelijks, maar het zou wel fijn zijn dat het verandert. 

Maar het kan ook iets heel moois zijn, waarvan je zegt nou dat mag veel meer beweging in komen, 

kracht in komen, zonder dat je er een doel aan koppelt. Het gaat alleen maar om het schouwen in 

jezelf. Het gaat over jezelf. Je gaat niet aan een ander werken, het gaat over jezelf in relatie tot je 

eigen leven. Kijk eens even in rust binnen in jezelf wat dat is………… dan zetten we het even op 

pauze, je innerlijke schouwsessie van wat het zou kunnen zijn waar je naar gaat kijken, stel jezelf 

de vraag “is het mogelijk om nog een laag dieper te kijken? In hoeverre heb ik net gekeken vanuit 

mijn persoonlijkheid?” Je bent hier als reiziger vanuit een andere wereld een bezoek aan het 

brengen, wat in jezelf is ten diepste nu aan de hand, waar wil jij naar kijken, je kijkt met de ogen 

van een kosmisch wezen. Daarbij vervallen alle persoonlijke behoeften en 

verlangens…………………………...als je in jezelf innerlijk hebt gevoeld en je weet waar het over gat dan 

doe je je ogen open…..en terwijl je je ogen open hebt maak je met je bewustzijn contact met je 

lichaam, je begrijpt dat wat er in jezelf plaatsvindt ook werkelijk vanuit jezelf gebeurt….dat is erg 

belangrijk voor jezelf…...en maak het jezelf gemakkelijk in je gevoel door te beseffen dat alle 

mensen die hier zijn allemaal dezelfde essentie in zich durven te herkennen ….wat dat dan ook 

is……..dus met je ogen open besef je je lichaam, je voelt je lichaam vanaf je hoofd helemaal door je 

lichaam heen tot aan je voetzolen, je slaat daarbij niets over,  je bewustzijn raakt alles aan…..en 

terwijl je in contact bent met je lichaam en je houdt contact met je lichaam doe je je ogen dicht...je 

blijft je focus houden in je lijf. Wat er ook gebeurt hoeveel mensen er ook doorheen kunnen gaan 

spreken je blijft met aandacht bij jezelf... En dan haal je een keer rustig maar zo diep mogelijk 

adem, en bij de uitadem schuif je naar binnen in je hoofd...je blijft ontspannen in je eigen tempo 

ademhalen...je voelt je lichaam, aandacht in je hoofd, laat je nu zien, blijf met je aandacht primair 

in je hoofd aanwezig, datgene waar je net naar hebt gekeken. Je geeft jezelf hierbij de command, je 

kunt zeggen “ik geef mijzelf hierbij de instructie” het zijn woorden maar het gaat om de kracht 

eronder “dat ik dit aanschouw, ik observeer dit, ik ben een legitieme houder van dit lichaam, als 

reiziger vanuit een andere wereld kijk ik naar deze situatie”. Observeer…...terwijl je 

observeert  realiseer je dat je meekijkt als galactisch wezen in de persoonlijke situatie van je aardse 

persoonlijkheid.. je gaat vanuit een andere camera kijken in jezelf, …...kijk maar eens of je vanuit je 

eigen innerlijke besluit dieper in die situatie kunt kijken, misschien dat je kunt inzoomen, dat doe je 
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zelf, voel maar dat jij dat doet…je hebt het recht om te observeren ………….terwijl je met aandacht in 

je hoofd bent verschuif je in alle rust naar je hart, op de plek van je hart, door aandacht te geven 

aan deze plek  ontstaan er ook in je brein energievelden vanuit je hart, door je aandacht ontstaan er 

in je brein energievelden die nodig zijn om de beweging, de observatie, het kijken, te verrijken. Met 

aandacht blijf je bij je thema, je schuift met aandacht naar beneden toe in je hart, ervaar dat maar 

op je eigen manier……………………………..en geef jezelf de opdracht vanuit een innerlijk besluit dat je 

deze informatie, deze schouw, deze kracht in jezelf vasthoudt, dan richt je je met aandacht bij je 

hart, richt je je op een gebeurtenis in dit leven wat voor jou een hele emotionele gebeurtenis is, 

daar kijk je naar op je eigen manier ……….terwijl je daar naar kijkt laat je ook even het thema zien 

waar je net naar hebt gekeken in je dagelijks leven, kijk daar is het, ga terug naar de emotionele 

gebeurtenis en hou je thema vast ………..tracht op je eigen manier de emoties, de gebeurtenis...om 

daar de dwarsverbanden tussen te ervaren wat er zich in jouw leven heeft afgespeeld wat je nu 

ervaart in de emotie, dat dat te maken heeft met het thema waar je naar kijkt in je leven, de 

verbondenheid ertussen…dus voor de helderheid, deze bekrachtiging is een oefening en deze 

oefening die werkt ook direct doordat jij er zelf naar kijkt, je schouwt in dit moment naar twee 

verschillende situaties, je voelt je lichaam, je bent met je aandacht bij je hart, je kijkt naar je thema 

waar beweging in mag zijn, in het nu en in  het zelfde moment heb je je aandacht bij de emotionele 

gebeurtenis in het leven………..let op je ademhaling, schaam je nergens voor, adem goed in en uit, 

geef jezelf vrij aan jezelf, bij elke ademhaling dat wordt begeleid door je bewustzijn, de beweging er 

ook is in elke cel van je lichaam…………….blijf met aandacht bij je hart, je voelt je lichaam, het thema 

en de emotionele gebeurtenis in je leven, alles voel je, zie je op jouw manier, misschien dat je het 

niet voelt, dat je het wel voelt, het maakt niks uit hoe het zich manifesteert, het is er….straks bij 

een diepe inademing schuif je met je aandacht van je hart omhoog naar boven in je hoofd en op het 

moment dat je dat doet voel je ook dat die informatie vanuit je hartskracht, de kracht van de 

emotie, meegebracht wordt door je eigen bewustzijn mee omhoog. Dus adem maar diep in en 

vanuit je hart neem het neem naar boven, dan kom je aan in je hoofd….dus je bent nu met je focus, 

met je voorstellingsvermogen in je hoofd, en je voelt ook tegelijkertijd je hart, je voelt ook 

helderheid….en bij de uitademing voel je je hele lichaam en doe je je ogen open….. 
Een oefening in deze vorm, laten we het hardop durven zeggen, dat deze oefening, deze vorm, een 

bewustzijnsstaat is, door het nu helemaal in een slow motion, een bepaalde werkwijze, weer in 

beweging te zetten, het gaat om de herkenning, het zit eigenlijk echt in ons bewustzijnsmoment zit 

het vast als het ware. Want het gaat niet zozeer om dat je in je hoofd zit en dan naar je hart gaat, 

maar het gaat om bewustzijn. Dus die richting gebruiken we nu, ik zal het straks nog op papier 

zetten deze oefening. 
  
We doen er nog één achteraan, maar dan gaan we even een laagje dieper om te gaan zorgen dat we 

iets meenemen naar huis waardoor we dat ook zonder die hele bekrachtiging ook in een moment 

kunnen toepassen. Die korter en krachtiger is. Ik vraag jullie om een ander thema in je dagelijks nu 

op te zoeken en het thema waar je naar kijkt wil ik je ook bij vragen durf nou eens zo diep te kijken 

dat als je, door daar naar te kijken, een complete verandering in je leven gaat krijgen, misschien 

wel dat je partner bij je weg gaat, misschien wel dat het meest vervelende zou gebeuren dat je 

diepste weten binnen in zich opent en daar gewoon naar durven te kijken dus dat je niets meer 

vasthoudt, je gaat werkelijke wezenlijk naar jezelf kijken, als je er echt helemaal open en 

transparant in durft te zijn, ik wil je dus vragen om dat te doen en ook te voelen van waar, als dat 

zo is, dat je het toch nog een beetje zou kunnen omzeilen, dat je dat durft te detecteren met je 

bewustzijn van ahh. Dat is leuk dat je dat probeert te omzeilen. Ga daar maar eens rustig naar 

kijken en kijk in alle rust naar dat thema…blijf met je bewustzijn hier aanwezig. Als je in slaap valt 

neem je jezelf terug………………………...en wellicht dat je zelf ook voelt wat er nu ook in jezelf aan het 

gebeuren is doordat je ernaar kijkt. Dus je bent met je bewustzijn aanwezig in je hoofd, heel bewust 

omdat daar de elektromagnetische velden van het aardse leven zich manifesteren...je aanschouwt 

de situatie, er zijn geen voorkeuren er zijn geen belangen, geen verlangens, dit is wat er op dit 

moment zich in jouw leven zich afspeelt, besef je voor jezelf hoe krachtig het is dat je er naar 

kijkt…..haal een keer rustig en diep adem en bij de uitadem voel je ontspannenheid in je hoofd 

optreden, het wordt rustig, stiller, dan schuif je met je aandacht richting je hart, met je 

voorstellingsvermogen wijs je de plek aan waar jouw hart zit, je kunt het voelen dáár, juist...op de 

plek van je hart met de kracht van creatie en met de kracht van zelfbeschikking als wezen die je 

bent….geloof nergens in behalve dat je met je aandacht aanwezig bent op deze plek…..adem er 

goed bij in en uit en voel maar hoe je je eigen ademhaling, je eigen autorisatiekracht laat stromen, 

…. Een galactisch wezen hier op de aarde en het is jouw kracht om te brengen wat je in je hart 

draagt...je hoeft het niet te leren je bént deze kracht…. de diepste staat van verbondenheid is 
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zelfbeschikking. Je hebt het recht om in je eigen kracht te zijn, dat zijn de universele krachten waar 

al het leven met elkaar in communiceert...blijf met aandacht bij je hart en tracht terwijl je met 

aandacht bij je hart blijft ook gelijktijdig je hoofd te voelen, het zou kunnen zijn dat je met je 

aandacht weer teruggaat naar je hoofd en de plek van je hart vasthoudt, het kan ook zijn dat je met 

je krachtveld bij je hart zit en je hoofd tegelijkertijd voelt...durf deze twee velden tegelijkertijd te 

ervaren, hoe dan ook, je doet het gewoon goed……..en dan spreek ik iets uit in de kracht en met 

woorden en jij kijkt in jezelf of je deze woorden in jezelf ook kunt voelen dat jij dat vanuit jezelf ook 

neerzet..”ik besluit hierbij als autonoom wezen, als soeverein bewustzijn om mijn eigen 

oorspronkelijke kracht, de kracht van creatie en manifestatie, de kracht van zelfbeschikking in 

mijzelf ten diepste te zijn te ervaren, in elke cel van mijn fysieke lichaam en in elke cel van mijn 

niet-fysieke lichaam, ik geef mijzelf en vanuit mijzelf, vanuit mijn diepste staat van verbondenheid 

en vanuit mijn bronwezen de instructie om aanwezig te zijn vanuit mijn eigen kracht hier en nu 

...om wakker te zijn in elk moment van mijn leven hier en nu ..en de oorspronkelijke kracht van 

kleur en klank in mijzelf te ervaren en naar buiten toe ook te zijn...ik neem het besluit om dwars 

door alle barrières te stappen, voorbij de grenzen te gaan van het menselijk potentieel van de 

aardse mens. Ik ben aanwezig, ten volste en ten diepste….ik draag het innerlijke vermogen in 

mijzelf om in elk moment te zien, waarachtig te zien….je bent je bewust van je lichaam, je bent je 

bewust van je fysieke brein, je hoofd, de locatie van je hart, je bewustzijnswezen aanwezig in dit 

lichaam, heeft heel veel jaren gewerkt aan het zelfbewustzijn, het is nu de tijd, jouw tijd, om jezelf 

te laten zien, om leiding te nemen in en namens jezelf ten aanzien van jezelf, ten gunste van het 

geheel….niets is onmogelijk, ...dan keer je nog eens terug naar het thema van alle dag, je kijkt daar 

nog eens een  keertje heel krachtig naar op jouw manier, wellicht dat je inzoomt, observeer……...ik 

stel een vraag hardop waar je ook in jezelf en aan jezelf, als je voelt dat dat kan, dat je het wilt, dat 

je het doet, antwoord of een reactie op kunt geven….. de vraag zou kunnen zijn “wat is mijn 

boodschap op dit moment in mijzelf aan de wereld waar ik ben aangekomen, welke boodschap 

draag ik in mijzelf …….je voelt je hart, je lijf, je bent aanwezig met je bewustzijn in je hoofd, je bent 

tegelijktijdig in je hartskracht, dan haal je een keer diep en ontspannen adem en bij de uitadem dan 

doe je je ogen open….dan beweeg je eventjes je spieren, kom je lekker overeind en ga je zitten...we 

hebben slow motion bewegingen nodig in onszelf om ook de flitsen in onszelf die zich afspelen te 

herkennen in ons dagelijks leven tjak, tjak, tjak, tjak, alles gebeurt razend snel, super snel, dus dit 

is in slow motion omdat het uit ons bewustzijn weg is, het overkomt ons allemaal, ons leven 

overkomt ons, daardoor lopen we achter de momenten aan wat er precies gebeurt, dat we proberen 

te herkennen in onszelf is het moment waarin het ons overkomt wat hét dan ook mag zijn. Dat is bij 

iedereen anders. Dus het is nu nog zo van oh dat is nu gebeurd en daar ga ik wat mee doen, de 

volgende fase is hé het is aan het gebeuren potverdorie ik herken het nu, ik ga daar nu in aanwezig 

zijn, hop bewustzijnsstaat, dat gebeurt er nu, dat is een besef, een bewustzijnsstaat, de volgende 

stap is je herkent het voordat het gaat gebeuren, want je ziet het ontstaan met je bewustzijn, en die 

stap daarvoor is het gebeurt niet. Ik heb het nu dus over dingen die je niet wilt dat het gebeurde 

maar die komen te vervallen op het moment dat je in het moment daarvóór komt te zitten, als je 

helemaal voor het moment zit met je bewustzijn waar je autoriteit en kracht bent, dan is er niet iets 

wat je niet wilt gebeuren, maar dan is het er gewoon niet. Dan zit je in je creatie en manifestatie 

kracht. Dat is het Oorspronkelijke Bewustzijn  
  
Tekening maken. Is allemaal menselijke perceptie van de aardse mens, zo leg ik het nu even uit. 

Hier is een wereld waar wezens leven in allerlei verschillende universa die volledig 100% vermogen 

hebben. Wanneer heb je nou 100% vermogen? Stel je zelf voor dat jij op dit moment met jouw 

brein 100% functioneert. Dus alles waar we nu over fantaseren dat is gewoon zo. Dus je been 

breekt en je brein is in staat een signaal aan te maken, er worden stoffen aan gemaakt en dat been 

zit in 3 seconden weer ploep op zijn plek, en daarachteraan maakt je brein ook nog eens stoffen aan 

dat dat been nooit meer kan breken. Stel dat dat kan. En dat kan. Dat de aardse mens dat nu nog 

niet kan, dat heeft te maken met een andere situatie maar van oorsprong kan dat. Ons brein is zo 

afgestemd dat het van 3 tot 8 % van de hersencapaciteit functioneel heeft in het leven. Dat wil niet 

zeggen dat die ander 92% niet functioneert maar het draagt niet bij aan deze wereld die we hier 

ervaren. 100% houdt in dat als het bewustzijn aanwezig in dit lichaam, koppeling heeft gemaakt 

aan het lichaam, dat dat bewustzijn 100% toegang krijgt tot het lichaam. Nu zitten we in een 

lichaam wat hoofdzakelijk neurologisch persoonlijkheid bewustzijn is, we hebben ons al helemaal 

geïdentificeerd met onze persoonlijkheid, en daar is niks mis mee maar het is zoeken geblazen van 

wie zit er eigenlijk in? Oh hier ben ik, poeh, kan ik mezelf even voelen. 100% zou betekenen als de 

persoonlijkheid in staat is zoveel toegang te verschaffen dat het innerlijk bewustzijnswezen helemaal 

één op één tevoorschijn komt. Dus het innerlijke bewustzijn, etherische of kosmische bewustzijn, 
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wat voor bewustzijn het ook is, is een bewustzijn uit een andere werkelijkheid aanwezig in dit 

lichaam en het lichaam is in staat om dat lichaam volledig te vertalen, in dit geval via het brein, het 

centraal zenuwgestel, eigenlijk alles wordt functioneel. Het hele brein functioneert 100% en alles 

wat daarbinnen aanwezig is kan zo doorgegeven worden, dus de persoonlijkheid is volledig in dienst 

van de samenwerking van het galactische gedeelte. Dat is 100%. Dus dan is er niet meer sprake 

van een lichaam en een etherisch bewustzijn, maar dan is het lichaam 100% het etherisch 

bewustzijn. Dan vindt er iets heel bijzonders plaats wat we op de aarde nog nooit hebben 

besproken, wij hebben het alleen maar over incarnaties gehad, die gefalsifieerde beelden zijn, die 

dit onderwerp onder het tapijt houden. Het is namelijk mogelijk om je hele bewustzijn helemaal tot 

uiting te laten komen via je lichaam. Of we dat in deze werkelijkheid hier collectief gaan beleven dat 

weten we niet. Maar een deel daarvan hebben we wel eens ervaren in dromen, dat je dingen kunt 

doen die je in dit leven niet kunt. Dat je kunt vliegen bijvoorbeeld dat is geen droom, dat je kunt 

ademhalen in het water, dat je piano kunt spelen, waar Beethoven zijn vingers bij zag, dat zijn geen 

fantasieën dat wordt wel uitgevoerd in je bewustzijn. Dus op dat moment vindt dat gewoon plaats. 

Dat is er dus gewoon. Er is een beschaving van 100% en jij staat hier afgebeeld als een mens uit 

een ander wereld, in een ander frame, in een ander bewustzijn, in een ander universum waarbij jij 

leeft als wezen, 100% bewustzijn aanwezig in een lichaam, waarbij er dus geen verschil is dat het 

lichaam veel minder zou kunnen dan het etherisch lichaam. Het is één op één. Er is iets gebeurd 

waardoor jouw bewustzijn, dat noemen we de val van het bewustzijn, waardoor je bewustzijn in een 

overtuiging terecht is gekomen, eigenlijk gekoppeld aan andere klaar gelegde scripten. Het zijn 

volledige artificiële scheppingen. Dus het zijn complete georkestreerde realiteiten en daaraan is je 

bewustzijn gekoppeld. En dat zijn er in totaal 188, in een flits gebeurt dat en dat gebeurt niet alleen 

bij één persoon, het gebeurt bij de humanoïde beschaving tegelijkertijd. Dat zijn 188 werelden, hoe 

dat komt dat het 188 zijn heeft te maken met de opbouw van ons etherisch bewustzijn, dat zijn 188 

superenergievelden, dat zijn dimensies waarbij elk energieveld waar we uit bestaan een supercluster 

is van een kosmos, waarbij die kosmos bestaat uit miljarden andere universele werelden. Dat zijn 

zenders en ontvangers, dat zijn ontvangstvelden, die zijn gefilterd, elk veld is aan een artificiële 

werkelijkheid gekoppeld. Dus ons bewustzijn is verplaatst daarheen, daarheen, daarheen, en op dit 

moment dat wij hier zijn in het leven, op dit moment zijn er dus nog 187 andere delen van onszelf 

andere ervaringen aan het opdoen van diezelfde groep die dat bewustzijn van ons gelinkt heeft aan 

hun computersysteem. Allemaal tegelijkertijd. We zouden dat best kunnen beschouwen als allerlei 

universa, er is niemand meer die daar echt om maalt, aards gezegd, dat dat universa, realiteiten 

zijn die gecreëerd zijn door een andere kracht en dat daarin wordt geleefd, en dat dat niet goed zou 

zijn of iets dergelijks. Ik zeg dat er bewust bij omdat deze wereld en dat is dus het Oorspronkelijke 

bewustzijn, buiten al die indringingen en invasies om, het Oorspronkelijk bewustzijn voor een heel 

groot deel zelfs onbekend is bij veel beschavingen. Er is iets met de mens, niet met alle mensen op 

de wereld, maar er is iets met vele mensen wat ze niet snappen wat het is. En zij zijn niet de enigen 

want de mensen zelf snappen het ook niet. En omdat die mensen het zelf niet snappen en zij het 

ook niet snappen is het belangrijk dat wij worden bekeken in wat wij nog snappen van onszelf. Dat 

is kwantumfysica van de andere wereld, observatie vanuit een andere wereld in wat wij aan het 

doen zijn en wij aan het ontdekken zijn, want door wat wij aan het doen zijn, wat geobserveerd 

wordt door hen zich ook installeert in hen, mogelijk als dat zou kunnen. Vraag: op het moment dat 

wij aanwezig waren in 100%, werd het gehackt en toen werd het opgesplitst in 188 delen en hadden 

wij toen die haakjes al zodat we in 188 delen gesplitst konden worden? Ja alleen dit is een thema 

waar ik te diep op in ga later voor de mensen die dat willen. Wat er gebeurd is dat die velden waar 

wij uit opgebouwd zijn, 188 super dimensies, waar we contact mee hebben, dat er vanuit die velden 

veranderingen, aanpassingen zijn verricht. Dus in die velden waar wij contact mee hebben daar 

vinden de veranderingen plaats en omdat ze daar plaatsvinden en wij observers zijn, ervaren wij de 

verandering in onszelf. Dus ja, het was er dus altijd al, de invasie is van binnenuit ontstaan, van 

binnenuit andere dimensies waar veranderingen zijn verricht, wat uiteindelijk resulteert in de 

ontvangst in onszelf. Als je het heel zwart wit zou uitdrukken, er is niet zozeer ins ons iets 

aangepast dan wel in scripten, in energieën, die wij ontvangen. Dus ja die haakjes, die 

mogelijkheden waren er. En er is niemand in het hele universum en de hele kosmos, de kosmos is 

de verzameling van alle universa bij elkaar, die ooit hardop zal zeggen “maar hier is door het 

humanoïde ras zelf voor gekozen” no way, never. Er is nooit gekozen voor lijden, er is nooit gekozen 

voor pijn, er is nooit gekozen voor tweespalt en ongelijkwaardigheid. Überhaupt is dit niet gekozen, 

het is gebeurd. En dat is wat wij met ons vermogen en de mogelijkheid om dat in een context te 

zetten, is dat niet te bevatten, want anders gaan we dit aanvliegen met het vermogen van denken 

en voelen van nu. Maar er is niet voor gekozen, sterker nog het wordt zelfs gezien als de grootste 

daad van onmogelijkheid wat hier gebeurd is, en het wordt aanvaard dat het gebeurd is, maar het 
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wordt niet gezien als van ja maar er is voor gekozen. Ik kan met een verhaal komen waardoor jij 

gaat geloven dat jij er zelf voor hebt gekozen. Het resultaat daarvan zou kunnen zijn dat er een 

acceptatie komt van de situatie. En bij de acceptatie van de situatie verpakt in het mooiste verhaal 

wat waarheid wordt genoemd, vind er een passiviteit plaats in je leven, waarmee je in dat 

geloofssysteem blijft zitten in dat haakje wat er dus gebeurd is. Het is echt van groot belang, zonder 

weerstand creëren en strijd, om te beseffen van no way er is geen enkele toestemming gegeven en 

ook niet gekozen wat hier gebeurd is. Maar dat het nu eenmaal zo is, is zo, dat is wat anders. Nu 

ben ik erin en nu heb ik het vermogen om mijn eigen kleur en klank en om mijn hart wakker te 

zingen, ook met kennis, inzicht en innerlijke vermogen van gevoelens en emoties. Nu dat ik er dan 

ook in zit ga ik er ook mee bezig, maar het is een groot belangrijk iets dat we beseffen dat ons brein 

het sturingselement is, als wij gaan zeggen van ik heb er zelf voor gekozen, zodra er een acceptatie 

plaatsvindt, vindt er een veld plaats in het brein, daar heb je het weer, ik lever mij daaraan dan 

over. in een hele subtiele vorm. En kijk heel eerlijk naar hoe ons leven er uit ziet, want dat is een 

patroon wat we overal in tegen komen. Ik heb er niet voor gekozen dat ik elke maand een elektra 

rekening krijg, “ja je hebt er wel voor gekozen want je hebt getekend” nee ik moest wel, ik wil 

helemaal niet kiezen, moet je eens voorstellen hoe dat in alles wat we doen verweven is. En het is 

een heel krachtig gereedschap om zonder de verantwoordelijkheid van je af te schuiven, uit de 

betrokkenheid van jezelf weg te lopen, om eens gewoon hardop uit te spreken “ik heb hier niet voor 

gekozen, maar nu dat ik er toch ben ga ik het goede eruit halen in mijzelf, ga ik observeren en 

kijken wat er nou werkelijk gaande is” Voor mij gaan de gordijnen dus open. 
Nou, in deze situatie vinden er allerlei bypasses plaats, omleidingen waardoor het bewustzijn telkens 

wordt door gekopieerd naar een andere werkelijkheid. Wat er nu gebeurt op de aarde, dat beeldje 

wat door gekopieerd wordt. Kwantum neuro wetenschappers hebben ontdekkingen gedaan in het 

brein dat wat zij veronderstellen, dat is nog steeds een hypothese, maar dat het brein in staat is om 

werelden in werelden te ervaren. Dat hebben ze ook onderzocht in dromen, dat je wakker kunt 

worden in een droom en dat je dromen kunt beïnvloeden zelf, dus dat laat al zien dat er werelden in 

werelden kunnen zijn. 
Tekening. Dit is één heel belangrijk iets waarom wij met onze aandacht naar ons hart gaan, daarom 

heb ik dit tekeningetje gemaakt. Dit is het web, het archon bewustzijn, de archonten die ons 

manipuleren, het archonveld wat zich afspeelt als een web, uitgedrukt in deze tekening. Je zit in 

een web verstrikt en met ons bewustzijn zijn we afgeleid van wie we zijn, we zijn helemaal van 

onszelf weggegaan, geen goed of kwaad, het is wat er is gebeurd en vervolgens zijn wij zo ver in 

allerlei segmenten gekomen van een simulatie wat schepping nu is wat ook is geaccepteerd, want in 

deze werelden zijn universa die ook echt geschapen zijn d.m.v. technologische ontwikkelingen, er 

leven heel veel beschavingen in die werelden vanuit oprechtheid maar zij hebben nog nooit de bron 

gezien, ze zijn nog nooit met hun vermogen daar in gekomen. Ze hebben dat nog nooit in zichzelf 

kunnen ervaren, omdat ze een andere, in de computertaal noemen we dat kerno, .de broncode van 

het softwareprogramma waarom alles heen geprogrammeerd is, dat is bij ons de hartskracht, dat 

hebben zij niet op die manier, zij hebben een intellectueel bewustzijn wat ook warmte en liefde kent 

en verbondenheid. Dus 95% van de wezens die leven in deze werkelijkheid zijn gewoon dienstbare, 

anders ontwikkelde bewustzijnswezens en 5% die hier leeft heeft een andere doelstelling. Eén van 

de hoofdredenen waarom ik dit teken heeft te maken met hoe ver we van de bron af zijn, maar dat 

we eigenlijk niet helemaal zo ver zijn als dat ik hier uitdruk omdat er een lijn loopt dwars door alles 

heen en dat is de hartskracht, Dus hoe vaak en welke ervaring je ook hebt, en welke droom in een 

droom je ook krijgt, en waar je ook overlijdt en waar je ook in geboren wordt, er is één primaire 

plek in het energiebewustzijn waar zich dat eigenlijk afspeelt. 
Tekening dit is het hoofd, en hier is het hart. Dit is wat er eigenlijk gebeurt. Wij zijn als wezens 

gehackt, maar alles speelt zich af in ons oorspronkelijke analoge bewustzijn, want daar ervaren we 

het. Dat betekent dus ook dat op het moment dat je met je aandacht naar je hart gaat, dat jouw 

bewustzijn ervaart in die andere werkelijkheid ervaart deze? Realiteit. Eigenlijk zeg ik dit, stel je 

voor dat je nu in slaap valt, boem, en je gaat in je slaap een hele heldere droom krijgen die gewoon 

volledig een werkelijkheid is, dan ben je in die droom in een lichaam en terwijl je met je hand wijst 

in die droom naar je lichaam, zit je op dezelfde locatie als de plek waar je echte hart zit, buiten die 

droom. Dus er is een centerpoint, er is een centraal punt in ons bewustzijn en dat is ons hart. Dus 

iedere keer als wij met onze aandacht naar onze hart gaan van dit veld, het gaat niet zozeer alleen 

over de plek van het hart, maar het gaat erom dat we met ons bewustzijn naar de energetische plek 

vanwaar we de hack hebben meegemaakt, waar de hack dus als eerste is ontstaan en daar waar 

menselijke observatie heen gaat, naar die plek, komt beweging. Dus terwijl je deze oefeningen doet, 

een zelfbekrachtiging met aandacht, ben je in de kern in de oorspronkelijke wereld ook die plek aan 

het aanraken. Dat is heel erg belangrijk. Ik zeg het heel gecomprimeerd. Stel je thuis maar eens 
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voor dat dat kan, dat je werelden in die wereld hebt en dat je in elke wereld toch een lichaam 

ervaart maar je bent altijd in het bewustzijn van een ander lichaam, je bent altijd met je bewustzijn 

aanwezig in een ander bewustzijn, de stap daarvoor, de stap dáárvoor… en uiteindelijk kom je uit op 

een plek en ik spreek uit mijn eigen ervaringen, waarbij je uitkomt op de plek waar de hack 

plaatsvond, boem en dan ben je eruit. Dat kan. Er zijn heel veel mensen op deze aarde die dat 

meemaken, sterker nog het is één van de meest beschreven, nog niet te definiëren psychiatrische 

stoornis. Ik heb met psychiaters daarover gesproken die ook zeggen dit komt heel veel voor. Wat ik 

hier vertel dat ontwaken in andere werelden, het gaat er niet om dat wij nu moeten ontwaken in 

andere werelden, maar om de mogelijkheid vasthouden en je valt in slaap en je droomt dat je over 

het strand loopt, heerlijk met je voeten in het water, in die droom ben jij met je bewustzijn in dat 

lichaam, of je nou bewust bent van dat lichaam wel of niet, je bent aanwezig, terwijl je dat allemaal 

ervaart ben je daar helemaal niet. Dat is wat je ervaart, je bent daar niet, die hele ervaring, die 

ervaar jij liggend in bed, even vanuit hier bekeken. Dus in feite speelt die droom zich af in dat 

lichamelijk bewustzijn, daar speelt het zich af, dus als jij in jouw droom met je aandacht naar je hart 

gaat en ik sta naast jou bij dat bed, zie ik energetisch hoe jij in die droom wijst naar de plek van je 

hart van het lichaam waar je die droom in ervaart. Zo moet je het een beetje bekijken. En waarom 

is die kwantumfysica nou zo belangrijk, daar waar je met je aandacht naar toe reist komt beweging, 

emotie is de taal van oorsprong. Wat is de taal van Oorsprong als het niet belast is, die emotie, als 

je al die emoties durft uit te huilen als het nodig is, maar je emotie kan ook je diepste gevoelens zijn 

waar een blokkade op zit, denk aan allerlei mogelijke blokkades waar mensen in geblokkeerd zijn 

wat ze niet mogen voelen, dan wordt in feite dat gevoel niet in beweging gezet, maar je gaat altijd 

met aandacht naar binnen toe, kwantum fysica, daar waar aandacht komt op deze plek, en dit is het 

energetisch bewustzijn dat correspondeert met de plek waarin we leven, waar we gehackt zijn, dan 

ben je eigenlijk, terwijl je hier leeft, ook aan het werk door al die lagen heen tot op die plek waar 

het gebeurd is. Dit is kwantummechanica, we hebben het over verschillende lichamen die allemaal, 

dat zich alleen maar afspeelt daar, dus dit is er helemaal niet eens. Ik heb wel eens met grote 

interesse gekeken naar Raymond zoon van 16, heeft tijdje gegamed, PlayStation racespel gekocht 

nou daar ging hij, het was hartstikke leuk en het brein wilde dat steeds herhalen, dus weer dat en 

weer dat spel en op een gegeven moment hij kiest natuurlijk de persoon die hij is in de auto, en 

iedere keer koos hij dezelfde persoon. Ik zeg waarom doe je dat. Weet ik ook niet, omdat ik die al 

een paar keer ben gewest” Kies nou eens een andere. Hij koos een andere, vond hij niets aan. Maar 

het is dezelfde stad waarin je racet. Nee het moet die zijn. Die persoon had ook een karakterprofiel 

in dat spel wat bepaalde gedragspatronen had, was agressie, opstandig, behoorlijk commanderend, 

alles wat niet plezierig is dat had die personage. Maar hij ging steeds dat spel spelen en op een 

gegeven moment zag ik dat hij dat ook werd. Hij zat te sturen, was geïrriteerd en ik kreeg een 

commando dat ik drinken moest pakken en chips, er werd gevloekt, er kwam een auto voorbij en 

dat was ook “idioot”, dus alles in het spel was er ook buiten. Hij was de schakelaar, wij werd dat 

personage. Op een gegeven moment zat ik dat zo te aanschouwen, ik zei tegen hem wil je het spel 

eens uitzetten, nou dat was helemaal mis, ik kreeg dus echt een reactie van die persoon, ik heb 

hem toen uitgezet, hij mag zo weer aan maar ..nou toen kwam het er uit “wuaaaah “ik had echt te 

maken met dat script van die persoon, dat was geen Raymond meer, en ik liet het helemaal 

gebeuren, laat het maar komen. Dat is wat kinderen meemaken, ze worden helemaal herschreven in 

het neurobewustzijn, ze identificeren zich met iets wie ze niet zijn. Dan zie ik gelijkenissen met ons. 

Ik zeg tegen hem kom maar op, wat is er aan de hand, welke boosheid heb je, nou toen kwam er 

toch een boosheid tevoorschijn en dat had te maken met dingen die dus ook gebeurd waren in dit 

leven. Die emoties kwamen er helemaal uit. Toen waren die emoties opgelost, weg was die 

personage. Hij schakelde weer terug naar zichzelf. Hij was de zachtheid zelve weer. Gewoon de 

knuffel kond die ik ken, maar daarvoor was hij een marinier met M16 machinegeweren schoot hij 

alles kapot. Zo tsjak, tsjak, tsjak, verschillende identiteiten, de sleutel was emoties, ik zei laat maar 

komen waar ben je boos over. Alles kwam tevoorschijn. Ik heb heel wat gehoord. Het mocht en 

moet ook. En toen die emoties vrijkwamen toen kon hij eruit. En eigenlijk is dat wat er bij ons is 

gebeurd. We zijn gekortwiekt door de wetgeving en de modellen die hier plaatsvinden om in een 

soort neurotische toestand te zitten en er gebeuren echt dingen op deze wereld die niet kloppen, er 

worden kinderen ontvoerd, kinderen misbruikt, kinderen gedood, volwassenen ook op een andere 

manier vaak, er gebeuren hele heftige dingen, er zijn groepen bezig in dit script om trauma te 

veroorzaken, zoveel trauma dat jij niet meer kunt voelen. Dat je blind raakt van het trauma en nooit 

meer daarover iets wilt weten. Het belangrijkste wat wij kunnen doen is kijken naar die 

gebeurtenissen, niet vanuit strijd maar kijken naar wat er gebeurt, door aandacht geven aan en dan 

aandacht vanuit het hart. Het bijzondere is dat als we daarnaar gaan kijken in onszelf en ook naar 
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de dingen buiten ons, dan kijken we vanuit die kracht, daar. Daar zit íe, dit is het spiritueel 

intellectueel wezen hierbinnen, dit is god, echt god in actie in jezelf. Dat is een taal, een Al-kracht. 
Als jij naar deze oefening kijkt die we net hebben gedaan, hoe eenvoudig deze ook lijkt, hebben we 

dus te maken met de command. 
Tekening, hier hebben we het hoofd en hier het hart, het hart spreekt in elk mens, als het hart 

spreekt, even uitgedrukt in goed en niet goed, het hart weet wat goed is, dat weet het hart altijd. 

Als iemand iets ziet gebeuren wat niet leuk is waar een ander assistentie bij nodig heeft die kijkt 

ernaar, die ziet iets buiten zichzelf, ploep, komt in het brein terecht en met het brein wat daar 

gebeurt zit je op dat moment in je hoofdzakelijke deals te maken er wordt alleen maar gedacht, 

komt datgene wat je buiten jezelf ziet komt alleen in het brein, komt niet in het hart. Dan komt er 

geen beweging van ik ga de andere kant op. Als deze blokkade uit is, als je niet alleen in het brein 

leeft en je hebt ook aandacht gegeven aan het hart en je ziet dán iets buiten jezelf gebeuren, je ziet 

iets, visueel, brein, informatie, brein staat in communicatie met het hart, dan zegt het hart “dat is 

nodig”. En het gaat in een split, tsjak, het zijn allemaal supersnelle momenten, want het hart weet 

altijd wat goed is. Als je iets ziet gebeuren waarbij de ander assistentie bij nodig heeft en je leeft 

niet meer in een programma dan weet je dat je iets goeds doet voor de ander, dan doe je iets. Het 

zijn twee verschillende velden, dit veld is wat het levensveld wordt genoemd, veel mensen hebben 

dat de bron genoemd, ik vind dat een redelijk discutabele naam, ik heb het veel bewust gebruikt om 

daar herkenning in te brengen, maar wat is er nou bron aan? Je zou een soort voorkeur positie erin 

kunnen herkennen. Het is een universeel kosmisch veld, waar geen grenzen zijn. Dus dat hart in 

een wereld waar je werkelijk analoog leeft staat in contact met alles wat er is, alles wordt 

ontvangen, er zijn geen geheimen, niets, alles wordt waargenomen, alles wordt gezien, alles, alles, 

dus ook van beschavingen die met agenda's bezig zijn die geheim zouden moeten blijven. Dat wordt 

ook gezien. Lastig, dan moet je uitgeschakeld worden. Alles ziet het, dus het hart is de ontvanger 

van informatie, het levensveld. Het hart. Het brein ontvangt alleen informatie uit de matrix, want 

dat is zintuiglijk. Je brein kan alleen zien wat er in de matrix gebeurt, in deze werkelijkheid. Dat is 

het enige wat het brein kan zien. Horen, zien, ruiken voelen, etc. Er is ook nog de hartskracht, het 

orgaan hart is het enige fysieke orgaan in ons lichaam wat informatie uit het levensveld, dus uit het 

oorspronkelijke deel, uit de universele bibliotheek, dus niet uit deze matrix, informatie uitleest, 

constant tijdloos! Dus het hart staat voortdurend in contact met het Levensveld. Dus wat er is 

gebeurd, volgens onze perceptie, is beschikbaar voor ons. Het hart is het enige orgaan wat die 

informatie kan invoegen in het centraal zenuwgestel, het hart geeft dat door aan het brein. Zo werkt 

het. Het brein informeert het lichaam. Het hart is in staat, in tijd uitgedrukt, informatie te ontvangen 

over wat er is gebeurd, het is in staat om te ontvangen wat er nu gebeurt buiten deze fysieke 

werkelijkheid, maar is ook in staat om te zien wat er nog gaat gebeuren. Omdat in dat levensveld 

bestaat geen tijd. Dat is een moeilijk concept voor ons, maar ons hart is het enige orgaan wat dat 

kan invoegen. Het is ook niet zo dat als je het hart hebt van een ander, een donorhart hebt dat dat 

dan niet meer werkt. Ik ben ook niet een tegenstander van de orgaandonatie, van 

harttransplantatie, helemaal niet, ik denk alleen dat het heel belangrijk is dat mensen informatie in 

het neuroweefsel van het hart dat mensen dat ook kunnen deleten, kunnen schoonmaken, dat ze 

kunnen begrijpen hoe dat functioneert. Het zijn dus twee velden, dus veld 1 en veld 2, veld 2 is het 

denken, daar is hoofdzakelijk praktisch alle spirituele modellen zijn gebaseerd op denken, 

vormgeving, dus we hebben de klok horen luiden maar weten niet waar de klepel hangt. We hebben 

wel iets gehoord en dingen gelezen in ons leven, de informatie die daarin staat die roept emoties op, 

whoe dat voel je, hier gaat het om, maar waar gaat het om, gaat het om wat daar staat, de vorm, 

of gaat het om die kracht erachter. Dat is het, die kracht erachter. Maar de mind leest die vorm, dus 

de vorm is de mind, de mind zegt dus zo is het! De mind is in staat om te volgen en om te gaan 

geloven. Wat gebeurt er, er ontstaan beelden van valse goden, goden buiten onszelf, in welke vorm 

dan ook. In feite is dat dus bidden. Dus als je bidt tot een god dan ben je afhankelijk, ben je 

volgzaam, als je bidt en vraagt aan god wil jij het doen, als je vraagt aan een healingteam van 

welke wereld dan ook, willen jullie het doen, dan zit je in een concept van de mind. Dan zit je in een 

geloofssysteem, want je weet op dat moment niet dat jij die kracht zelf in jezelf draagt. En 

misschien als je het wel weet, nog niet kunt accepteren dat die kracht op dit moment hier 

klaarblijkelijk nog niet toereikend is in deze werkelijkheid om te bereiken wat je van oorsprong weet 

wat je bereiken kunt. Dan denk je potverdorie nou dan kies ik toch maar voor die externe healer. 

Hier vraag je aan een externe kracht wil je iets voor mij doen, hier mogen we mee stoppen als 

mensen! Per direct mogen alle wereldreligies worden afgeschaft! De vorm. Alle spirituele modellen 

afgeschaft! Healers afgeschaft! Ook al zijn het healers uit de natuurwetenschappen. Het gaat om 

leren in jezelf te komen. En dan kan het wel zijn dat een ander je adviezen geeft en tips maar jij 

doet het. Hier noemen we dat dus bidden, hier bidden we tot de god. Hier niet vanuit de kracht 
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vanuit onszelf. Daar zijn we zelf autoriteit in de vorm van kracht, creatie, verbondenheid, 

gelijkwaardigheid. Dat is een heel andere energie. Daar zeg je ik kan het zelf niet, ik weet niet hoe 

het moet, ik bid me wel tot u en dan gebeurt het en als het een beetje mee zit, en vaak zit het mee 

als het antwoord jou in de matrix houdt, dan zegt god hatsjekidee goed zo, dat is opgelost. “Ja 

Martijn, ik heb heel veel tot god gebeden en het is allemaal precies zo uitgepakt in mijn leven, ik 

ben dus werkelijk geholpenen ik heb daar dus geen oordeel over maar ik vraag dan wel van wat 

heeft god je dan geboden? “Dat het beter gaat, iemand is zelfs genezen waarvoor ik heb gebeden. 

“Wat heb je dan gedaan” We doen niks geks als we dingen onderzoeken en bevragen. Dat is de 

godskracht door alles bespreekbaar te maken. Wat is er nou gebeurd? “Ja die persoon is genezen” 

wat is er gebeurd in het gebed?  “Ik heb gevraagd aan god tot genezing” En heb je een idee waarom 

god dat genezen heeft, jouw god?  Uhhh...  Ik kan het ook andersom vragen, heb je inzicht in 

waarom die persoon dan ziek was? Want als jouw god dat kan oplossen dan zou jouw god dat op 

voorhand ook kunnen voorkomen. “Nee zo moet je dat niet zien” Het is ook alleen maar een 

hypothetische vraag. Maar wat heeft jouw god dan gedaan? “Nou ik snap het niet hoor” Ik zei ik 

snap het wel want ik vraag me gewoon af wat jouw god beoogt, wat wil jouw god laten zijn?  Als we 

gaan beseffen dat dat concept van god een concept is van deze werkelijkheid, en rondom die 

hoofdcirkel zich overal manifesteert in allerlei vormen dan kan ik mij voorstellen dat die god zegt, 

dan dat is een gevolg uit de matrix zegt van oké, hatsjikidee, krul, top dit is opgelost of er komt een 

ontwikkeling uit wat jij vraagt zolang jij maar in de matrix blijft en niet de eigen kracht in jezelf 

herkent. Hoe je het ook herkent dat er geen volgzaamheid bestaat dat is onbestaanbaar. En dat wil 

ik jullie allemaal expliciet meegeven dat je goed kijkt hoe wij allemaal op een hele subtiele wijze 

altijd weer gepoogd worden terug te keren in een afhankelijkheid. Dus ik vroeg aan die 

persoon waarom heb jij god daarvoor nodig dan? Nou dat was zo'n rare vraag. Ik ga een stap 

verder. Wie ben jij dan om aan jouw god te vragen om een ander te genezen? Als je nou het 

vermogen zelf hebt in jezelf om daar iets te laten ontstaan bij die andere persoon zonder hulp van 

een externe kracht, zonder hulp om in die persoon te gaan zitten wroeten, zonder toestemming. Als 

je dat vermogen zelf hebt. “Ja dat vermogen hebben wij, dat is liefde” Wat doet die persoon daar 

dan? Jouw god?  Sta op en ga eens kijken in jezelf wat die kracht in jezelf is. “Ja maar al met al is 

die persoon wel genezen” ja en waar sta jij dan nu?  Dit zijn hele moeilijk thema's voor veel mensen 

omdat het lijkt alsof we over goed of kwaadspreken maar het is niet goed of kwaad, het is meer van 

ben je daar of ben je daar? En die wereld van oorspronkelijkheid dat is een totaal andere taal, dat 

kunnen we nu nog niet eens beseffen, die taal die ervaren wij het sterkst als wij ten 

diepste geëmotioneerd zijn. Dat we huilen in overvloed. Of dat nou huilen is uit drama, uit boosheid, 

of dat we huilen uit pure vreugde, die taal, die frequentie die dan ontstaat, die taal en dan nog tig 

keer groter. Dat is een denktaal maar dat is een hele andere taal dan wat wij nu emotie noemen. 

Die taal daar die is zo ver weg. Zo ontzettend ver weg dat er maar in het geheel weinig wezens op 

deze aarde die daarnaar durven en willen kijken. Want het moment dat wij dus koppelen aan deze 

werkelijkheid, we noemen dat hier geboorte, daar wordt alles aan gedaan, alles, alles wordt uit de 

kast gehaald om te voorkomen dat jij je koppelt aan het lichaam. Het is namelijk een compleet 

fabeltje dat de mensen in rijen staan om hierheen te gaan. Ik teken onze werkelijkheid, de aarde, 

onze matrix, onze werkelijkheid is gecreëerd van origine door de huargardiaanse beschaving, dat is 

een beschaving die humanoïde is van oorsprong, die ook gehackt zijn geweest. En dat gaat echt niet 

alleen over de aardse mensen, die is veel groter. Zij hebben eenvoudig gezegd een universum 

zelfgecreëerd om een experiment uit te kunnen voeren en dat is dit universum. Zij hebben dat 

gedaan omdat zij een groot deel van hun vermogens kwijt zijn geraakt, de emoties zijn daarbij de 

vermogens, en zij hebben daarbij het vermogen ook niet kunnen terughalen in zichzelf om met hun 

bewustzijn uit die droom te komen. Dat is de wereld waar ze in leefden voordat dit werd gecreëerd. 
Stel je voor dat je nu niet meer sterft, je kunt niet meer sterven en toch besluit je om hieruit te 

willen. Het ergste wat er nu zou kunnen gebeuren is dat we onsterfelijk worden, ik zeg het even om 

te confronteren. Hoe wil je er dan uit, uit deze matrix? En er is ook geen groei. Je blijft maar in die 

situatie zitten. Pappen en nathouden, dweilen met de kraan open, geen bodem in de emmer, ga 

maar door. De huargardiaanse beschaving heeft dat meegemaakt, een humanoïde beschaving die 

uit een ander universum komt dan waar de meeste beschavingen vandaan komen van het 

humanoïde ras. Zij heeft geleefd in een script in een fantastische omgeving, maar kon daar niet 

meer uit. Want wat is er nodig om ergens uit te komen, er is een kracht nodig in jezelf, en dat is 

een besluitvaardige kracht die wij dus als een emotie zouden definiëren en die emotie om te 

overlijden om daaruit te kunnen komen uit dat script hadden ze niet en die emotie die ze niet 

hadden resulteert erin tot op vandaag, dat is de kern van dit universum, dat zij gevangen zitten in 

hun hologram. Wat ze hebben gedaan is heel coöperatief met andere beschavingen gewerkt die 

onderdeel zijn van die matrixen, van die kunstmatige werelden die dienstbaar zijn, hebben met hen 
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samengewerkt en daar is een samenwerking tot stand gekomen die geresulteerd heeft in het 

opzetten van het experiment wat dit universum is. Dus de huargariaanse beschaving heeft een 

universum gecreëerd met behulp van cyborg beschavingen, die heel goed ontwikkeld zijn en heel 

dienstbaar zijn, hebben ze een universum gecreëerd  waarbij dat (dit) universum een doelstelling is 

gesteld voor hen en daar zijn die andere beschavingen allemaal van op de hoogte, en die luidt om 

leven te zaaien in dat universum, wij noemen dat dan onbezield, dus onbezielde wezens, dat daar 

leven is in het universum, dat zaaien zij uit, die wezens die zijn ook artificieel, dus die lichamen zijn 

allemaal geconstrueerd door schouwsessies in andere universa, bij elkaar opgeteld hebben ze 

verschillende levens gemaakt, het gaat niet alleen over de aarde en over dit sterrenstelsel, het gaat 

over miljarden sterrenstelsels, zo groot zijn die intellectuele vaardigheden van de huargardiaanse 

humanoïde beschaving, de doelstelling was om niet bezielde wezens te observeren als een soort 

speelbord. En dit is ver voorbij alles, compleet belachelijk hoe ik het nu uitleg, want het is zo 

complex, maar we weten het want dat is allemaal in ons aanwezig. Voordat we hier kwamen wisten 

we dat. En ze hebben dat gedaan om de kwantum fysische wet toe te passen. Namelijk op het 

moment, en zij blijven dus buiten beeld deze beschaving, voor onze begrippen zijn ze 3,5-4 meter 

lang, als ze zich manifesteren, ze zijn heel dun, ze hebben hele lange arme, hele dunne en lange 

vingers, hele dikke voeten, kleine ogen, zwart menselijk, maar een heel verfromfraaid gezicht,  alsof 

ze miljoenen jaren oud zijn, en dat zijn ze dus ook, ze hebben geen oren maar gaatjes, en vrij lang 

gezicht, en er straalt qua uitstraling, zoals wij dat nu ervaren, straalt er helemaal geen warmte 

vanaf, maar als je in de ogen kijkt, en zij kijken jou aan, dan voel je hun innerlijke kracht. En zij 

hebben dit universum gecreëerd om kwantum fysische redenen, dat de mensen en de niet-

menselijke wezens in dit universum tijdens dat ze zich aan het ontwikkelen zijn, gaan ontdekken dat 

ze een onderdeel zijn van iets veel groters, dat er nog veel meer is dan alleen dat persoonlijke 

levenssfeer en die werkelijkheid dat die wezens ervaren. Zij wachten op het moment dat de mensen 

en andere wezens kracht in zichzelf gaan ontwikkelen en erkennen en op het moment dat ze dat 

gaan ontwikkelen, die wezens, en dan praat ik ook over de mensen op de aarde, dat de mens zich 

bewust wordt van hun emotionele erfgoed, potentieel van schepping, op het moment dat ze zich 

daarvan bewust gaan worden, hoe dat ongeveer in elkaar zit, wordt door de observatie van de 

experimenthouders wordt het waargenomen omgezet in hun, whoem, wat je buiten jezelf ziet, in 

hun perceptie is dat niet buiten, anders, ontstaat ook in jezelf. En op het moment dat iets wat je in 

jezelf niet draagt eventjes krijgt aangereikt van buiten af wordt het ook in jezelf weer zichtbaar en 

op het moment dat het voor hun weer duidelijk wordt dat ze in zichzelf die krachten weer 

terugkrijgen door het te observeren in hun eigen experiment, dus niet van een ander maar vanuit 

zichzelf, want dat is een deel van hun, zij hebben dat gecreëerd, doordat dat buiten hunzelf 

ontwikkelt en ook weer in zichzelf ontwikkelt, krijgen ze krachten terug waarmee ze zich kunnen 

ontkoppelen uit die matrix. Dit hele universum is een resultaat van dat experiment. Maar er is iets 

gebeurd in dat hele experiment. Want in de tijd waar ik nu over spreek en dan praten we echt aards 

uitgedrukt meer dan 20 miljard jaar terug. Dus dat is volgens de wetenschap meer terug als dat het 

universum zou bestaan. Daar hebben ze allerlei metingen voor verricht. Op het moment dat dit 

gebeurde waren dus die wezens niet bezield. Er was geen bezieling, er was geen ziel in de lichamen, 

het was alleen neurologisch bewustzijn. Eigenlijk zijn dat cyborg bewustzijns wezens. Hè kan dat? Ja 

kijk maar gewoon buiten om je heen hoe dat kan. Er is iets gebeurd in dat experiment, er zijn 

andere beschavingen gekomen die de huargardiaanse beschaving hebben aangevallen, ja ik kan er 

ook niks aan doen dat er kosmische en galactische toestanden plaatsvinden, ik heb er ooit iets tegen 

iemand over gezegd en die zei “oh de hel breekt hier los als dat je er over praat” ik zeg nee, jouw 

hel wordt zichtbaar. Ja want dat is de ontkenning die erop ligt. Het is namelijk niet de hel, het is de 

angst die erop ligt om ernaar te kijken. Het zijn verschillende intellectuele cyborgbeschavingen die 

een andere ideologie hebben en deze beschaving heeft het hele experiment beïnvloed. Dus de 

uitkomst van het experiment om te kunnen zien hoe die wezens zichzelf ontwikkelen waarbij 

eigenlijk onze eigen familie, de huargardiaanse mensen, terug kunnen keren in het oorspronkelijk 

veld werd verstoord doordat de uitkomst daarvan ook gemonitord wordt door andere beschavingen. 

Dus er vinden extra waarnemingen in dat veld plaats. En dan zou jij kunnen vragen waarom gebeurt 

dat? Omdat die andere cyborgbeschavingen ook die informatie willen hebben, omdat zij ook binnen 

willen komen in de Oorspronkelijk Wereld, waar de hack ooit om te doen was. Dat lijkt een heel 

strijdvaardige toestand maar dat is meer omdat ik het nu zo uitleg, en omdat we niet genoeg 

informatie tot onze beschikking hebben om dat anders te kunnen aanvaarden. Het gaat veel meer 

dan om strijd maar ik zou het wel even eenvoudig zo kunnen zeggen. En op het moment dat dat 

gebeurde dat de uitkomst van het experiment in gevaar kwam ofwel de bevrijding van de 

humanoïde wezens, kijk wij willen nu wel erkennen dat wij in een soort zelfbevrijdingsactie bezig 

zijn, het gaat om bevrijding van innerlijk bewustzijn, maar nu komen we er ook achter dat we niet 
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de enige zijn, het gaat veel verder dan alleen het menselijk ras op deze aarde. Toen die invasie 

plaatsvond in dat experiment toen gebeurde er iets in het universum, want dat experiment is overal 

bekend, één van de experimenten overigens maar ik hou het bij dit experiment, en er geldt een 

non-interventie beleid ten aanzien van het experiment. Er mogen geen bemoeienissen zijn in dat 

universum. Er mogen geen openlijke bemoeienissen zijn in dat experiment en omdat het de 

uitkomst van het experiment beïnvloed. Die mensen, die wezens, die niet-menselijke wezens 

moeten zelf ontdekken dat er meer is te ontdekken in zichzelf. En toen de hele invasie plaatsvond in 

het experiment toen bleef die non-interventie wet van kracht maar toen zijn er visitatiegroepen uit 

andere werelden in beweging gekomen om zich te gaan koppelen, dus wezens uit de oorspronkelijke 

analoge werkelijkheid uit heel veel andere universa bewust die werkelijkheid in gegaan om de reis te 

maken naar onder andere deze wereld. Dus wat er gebeurde was dat dus niet van buiten af 

interventie plaatsvond en dat er heel bewuste visitatiegroepen zich gekoppeld hebben, eigenlijk 

zichzelf hebben laten hacken, om in die werelden te komen en door die werelden heen te reizen en 

uiteindelijk zich te koppelen aan het script van de aarde om daar geboren te worden, wetende dat je 

daar na genoeg niet meer weet wie je bent, geen keus hebt waar je wordt geboren, geen keus hebt 

wie je ouders zijn, maar puur wetend dat je in een omgeving terecht komt waarin het nodig is om 

mee te werken, van binnen uit het experiment te bewaken. En dat is één van de redenen waarom 

we hier zijn. Ik kan het niet eenvoudiger maken. 30% van de mensheid op deze aarde zijn reizigers 

uit de oorspronkelijke werkelijkheid. 70% van de mensheid niet. Dat is diepe onthutsende informatie 

voor veel mensen, dan staat de grond onder hun voeten te trillen, want dan komen er allerlei vragen 

van oh allemachtig als je dan 100 mensen kent dan zijn er 70 cyborg en dan liggen ze in bed en 

kijken ze naar hun partner ...Zo statisch als dat ik het nu uitleg is het dus ook niet. Dit is veel 

informatie, wij willen weten wat er aan de hand is in onszelf, het gaat er niet om dat jullie het 

helemaal van mij af (compleet) horen, ik ga daar ook veel meer over vertellen, maar veel 

belangrijker is dat je niet helemaal met je aandacht daar naar schuift maar dat je weet oké, globaal 

gezien is er van alles aan de hand, eenvoudig houden, ik leef dus nu hier op de aarde, het wordt 

echt tijd dat ik zelf ga leven, het wordt echt tijd dat mij ontdoe van die invasie, want de lichamen 

die wij bewonen die worden bestuurd. We herkennen het aan onze reflexen, er zijn genoeg externe 

hypnotiseurs die ons beïnvloeden, via de t.v., via het nieuws, noem maar op, geloofssystemen, 

propaganda. Het is fijn om te weten dat als je een ziekte krijgt dat er een ziekenhuisbed voor je is, 

dat is ook zo'n vorm, maar als we nu weten dat er geen ziekenhuizen meer zijn en alle bedden 

worden uit elkaar gezaagd en alles is weg dan is die perceptie weg en dan moeten wij uit alle macht 

in onszelf een ander leven gaan aanmeten waardoor we helemaal geen ziekenhuis nodig hebben, 

snap je, dus het is wat ons voorgelegd wordt, het voorgekookte verhaal. 30% van de mensheid is in 

staat om een diepere kracht in zichzelf te ervaren, 70% niet. Dat wil niet zeggen dat die 70% niet 

een bezoeker in zich draagt of geen connectie heeft maar het heeft te maken met het geheel. Stel je 

voor er zijn 100 mensen uit een andere wereld die zich in verbinding stellen met deze werkelijkheid, 

die verbinden zich ermee, hop, en zij gaan die werkelijkheid ervaren, maar in dat hele systeem zijn 

er 30 mensen van die 100 zijn in staat om die innerlijke kracht ook zich bewust van te zijn. En het 

kan best zijn dat twee weken later dat 10 van die 30 in een andere situatie zit en zich er niet meer 

bewust van is, die schuiven met hun gemoedstoestand naar een ander veld, bam, puur aards 

geworden, weg die rotzooi. Die 10 die dat niet meer kunnen voelen dat verschuift dynamisch in het 

veld naar 10 andere velden waardoor er 10 andere mensen die dat dus eerst niet voelden, ineens 

voelen van oh het gaat om veel meer dan waar ik mee bezig ben, dus het is een dynamisch 

gegeven. Het is als een flat? Dat over de aarde beweegt. En hoe consequenter je en hoe krachtiger 

je daarin volhard in jezelf op jouw manier, niet volgens een religiemanier, maar in jezelf in je eigen 

leven, dat je dat ook toepast want het gaat niet alleen om binnen in jezelf maar om het toepassen, 

het zijn, het goede ook representeren, hoe krachtiger je dat vastlegt, hoe meer dat dynamische veld 

verschuift. En dan gaat het van 30 naar 31. Dus die toegankelijkheid van die energie achter het 

hologram, dus de visitaties die er worden verricht, wij noemen dat dan bezieling maar dat is het 

niet, dus de toegang van het wezen wat gekoppeld is aan deze werkelijkheid, die toegang daarvan 

die wordt steeds verruimd als de wezens die leven in dat veld het ook echt zijn. Dan gebeurt er iets 

in dat veld waardoor er meer toegang wordt verschaft. Dus even andersom gezegd, als er veel 

trauma en ontmoediging is en de mens die kracht niet meer in zichzelf kunnen voelen, afhaken, 

ontmoedigd zijn, niks meer ermee te maken willen hebben, met de natuur, en alleen nog maar in de 

mind leven, dan verdwijnt dat veld van die kracht in deze wereld, waardoor dat getal van 30 naar 

20 gaat. En er zijn doelstellingen om het naar 0 te brengen. En dat betekent dat als we met 100 

mensen verbonden zitten aan dat systeem helemaal geen toegang meer krijgen in dat lichaam. Dan 

zegt dat lichaam gewoon schlusch, afgelopen, mind programma hopsa. Dus begint het voor het 

kind, leren, leren, leren, leren, de hele agenda is er op gericht, daar zit zo'n grote agenda achter en 
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de groepen die dat doen dat zijn de Labyrint Deltagroepen in dienst van het leger van oer, en de oer 

bevolking is de bevolking die de hack heeft veroorzaakt.  
Straks een bekrachtiging doen staand in een cirkel met elkaar dat we als autonome wezens in 

onszelf kunnen kijken naar deze wereld en onze eigen betrokkenheid daarin, om ons te laten zien 

dat we hier zijn, zonder dat we iets willen afdwingen. Want het gaat nogmaals niet om een strijd 

maar je moet wel strijd zichtbaar laten maken om vervolgens uit die strijd te kunnen stappen. 
Martijn over mensen uit India? Deze werkelijkheid waar wij in leven was voor hun onacceptabel, 

totaal anders dan waar zij vandaan komen. Ze hadden echt een surrealistisch gevoel, alsof ze in een 

droomstaat waren. Ik vind het zo bijzonder om vast te stellen dat je als beschaving, in dit geval 

specifiek over de westerse wereld dat we zo aan gewoontes vast zijn komen te zitten van hoe we 

leven dat we dat werkelijk als de normale werkelijkheid zijn gaan ervaren. En dat geldt voor ons dus 

ook, als wij naar India gaan en we leven daar in de dorpjes op hun manier dan zou het ook zo 

kunnen zijn. Dus het is maar net vanuit welke achtergrond kijk je ergens naar. Het is wel bijzonder 

om te ervaren als mensen dat zeggen over je eigen werkelijkheid, dat er echt iets niet klopt. Ja het 

klopt dat het niet klopt. En als jij het zegt uit India dan luisteren de mensen ernaar, maar als je dat 

gaat zeggen als iemand uit diezelfde werkelijkheid …Dus je moet eigenlijk heel bijzonder zijn, 

afwijkend gedrag vertonen, er afwijkend uit zien, afwijkende dingen zeggen om überhaupt gehoord 

te worden. Ik zou bijna iedereen willen oproepen om vanuit je hart en eigen kracht afwijkende 

zaken te gaan benoemen, om het hoorbaar te krijgen. En om het te laten stromen, het te laten zijn. 

Waar we het net over hadden is een spelonk, een fragment uit een gigantische bibliotheek van 

creatie, schepping en artificiële machten, maar als je kijkt van jemig als wij in dat script hier 

aanwezig zijn en wij dus ook een onderdeel zijn van die kracht, ook van die manipulatie, even zo 

diep door laat dreunen in jezelf van ja maar dit is niet een verhaal op zich, maar ik leef ook echt in 

die werkelijkheid, als je daar ook bevestiging in gaat krijgen, doordat je met je aandacht hier naar 

toe durft te gaan, dan zal je leven nooit meer zijn zoals het ooit was. Dan word je dus werkelijk met 

je neus op de feiten gedrukt, en als iets is wat tussen aanhalingstekens “nodig” is, dat wij 

gezamenlijk op deze aarde, samen bij elkaar, allemaal autonoom maar toch wel in verbondenheid 

zaken zichtbaar maken door erover te spreken waardoor de mensheid met de neus op de feiten 

wordt gelegd door zichzelf. Het maakt de zaken zichtbaar als het niet meer alleen praten is, maar 

het wordt zichtbaar en dan wordt de mens het zich bewust. En het is niet zo dat ik de enige hoef te 

zijn die spreekt over ufo's of aanwezigheid uit andere werelden. Waar dat woord buitenaards 

contact aan kleeft. Weg. Ik hoef ook niet de enige zijn die daarover spreekt vanuit eigen ervaring. 

Daar gaat het niet om. Het gaat om bespreekbaar maken van onderwerpen. Er zijn heel veel 

mensen die hier aanwezig zijn op welke manier dan ook. We moeten het leven durven kussen in 

onszelf. Dat we het meest onwaarschijnlijke scenario gewoon bespreekbaar maken. Hoe komt het 

dat kinderen dat normaal vinden. Er komen weleens kinderen bij mij op sessies, kleine kinderen met 

tekeningen. Klein meisje en de hond was mee die ging met haar samen de sessie in. De sessie was 

eigenlijk meer een sessie voor mij. Die moeder zei laat maar zien de tekening. Wil je die tekening 

wel laten zien vroeg ik, want je hoeft hem echt niet te laten zien omdat ik hem zou moeten zien, 

maar ik kan hem alleen maar zien als jij het echt fijn vindt als ik er naar kijk. Toen keek ze me zo 

aan met een glimlach en toen kreeg ik een tekening te zien en daar stonden zoveel dingen getekend 

van waar wij het met elkaar over hebben, en ik vroeg aan haar van weet je nou hoe je zou moeten 

vertellen aan grote mensen wat je nou getekend hebt? Nee daarom teken ik het ook. 5 jaar, 

krachtig maar lichamelijk fragiel om te zien. En dat was het, daar stond het. Waar we nu mee bezig 

zijn is dat we, in het onderzoek dat we doen, dat we naar de stilte kunnen gaan, dus we hebben 

heel veel dwarsverbanden nodig om ook ruimte te creëren en te begrijpen wat die ruimte nou 

eigenlijk doet. Mensen kennen mij als een prater maar dat ben ik helemaal niet, ik ben iemand die 

heel stil is, ik zit heel veel in de stilte, maar op het moment dat ik naar de voorgrond loop, zeg 

maar, dan zien mensen mij praten. Het gaat om die stilte en de stilte mag ook ergens over gaan. 

Dus we leggen bruggen aan om te begrijpen wat stilte is, wat er gebeurt in het brein als er stilte is, 

wat er hier gebeurt binnenin waardoor die bloem zich opent. En dat is het Licht, de lichtkrans zich 

opent waardoor er iets gebeurt wat je geen woorden meer kunt geven, wat je dus tekent dan., of 

wat dan ook, dat je er muziek over maakt. Ik heb in mijn leven met heel veel met mensen in stilte 

gezeten en er gebeurde voor mij niets, ik ben heel open en transparant, ik zeg het gewoon, er 

gebeurde helemaal niets. Dat wat er bij de mensen gebeurde was matrix. Wat ze ervoeren was voor 

hen ten diepste belangrijk. En daardoor vond ik het ook fijn om erbij te zijn, want ik zag dat het 

voor die mensen heel fijn was. Maar er gebeurde niets vanuit mijn perceptie. Alleen binnen de 

modellen waar die mensen in geloofden. Waar ik voor sta is dat wat er gebeurt dat dat gebeurt, niet 

vanuit geloof maar dat gebeurt vanuit een gezamenlijk weten. Ook al wijkt mijn weten af van jouw 

eten en jouw weten van die van je buurvrouw, maakt allemaal niet uit, het gaat om een diepere 
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laag. Het samen weten, het samen in stilte zijn, als je samen met elkaar in de bossen bent en je zit 

met elkaar lekker tussen de bomen, er wordt niets gezegd, je luistert alleen maar naar het geritsel 

van de bomen en je hoort een vogel, dat je in dat moment weet, plus minus weet, wat er allemaal 

gaande is, een deeltje daarvan en jij weet dat de mensen om jou heen het ook weten. Want als jij 

weet van binnen dat je bij andere mensen bent die ook dieper kijken, breder kijken, dat ook weten 

en ook zijn, allemaal op de eigen manier, dan is dat gezamenlijk weten dat is een krachtveld, een 

deeltje van het licht in mij, een deeltje van het licht van jou, bij elkaar opgeteld is dat een 

gezamenlijke kracht en dat gaat dan om het eren in elkaars kracht, ik eer de kracht in jou en ons 

allemaal. De kracht in de ander, dat de ander dat ook bij mij doet, dat je dat met elkaar samendoet, 

maar niet een kracht buiten jezelf, op moment dat je dat doet ontstaat er een hele diepe kracht en 

die kracht is zo ontzettend fijn, die is zo ontzettend mooi. Ik heb dat een aantal keren de afgelopen 

jaren met mensen mogen ervaren waarbij je bij het uitspreken van woorden, dus dan is er een eerst 

een diepe stille kracht vanbinnen, een hele diepe kracht, die kracht die zet je om in woorden en je 

noemt het op en dan gebeurt het dus ook dat datgene wat je uitspreekt ook beweegt. Het gebeurt. 

Bomen gaan bewegen, de storm gaat in één keer keihard, alleen rondom die groep, daarom heen is 

het doodstil. Je spreekt over het gras en het gras komt tot leven, het gaat letterlijk bewegen op de 

plek waar jij bent. Dat is niet magie, dat is een gezamenlijke kracht die je niet kunt benoemen, 

maar die gaat pas reageren, de natuur gaat pas reageren als wij begrijpen wie wij zijn van 

oorsprong. Het wakker kussen. 
Ik zet een muziekje op……...Onszelf wakker zingen, en het beste in jezelf er uit zien te halen door 

eens andere keuzes te maken. Als je gaat beseffen hoe diep de bevrijding in onszelf nodig is, dan ga 

je ook zien hoe diep andere mensen ook in gevangenschap leven. Dat is een onderwerp wat er wel 

bij hoort, dat je alles wat je doet in je leven dat je dat ook echt kunt doen omdat je ziet dat de 

ander even zo goed ook in zo'n soort gelijke situatie verkeert. Op het moment dat je boos bent, 

iemand wegduwt, of dat je het niet wilt, dat je toch ook beseft van ja maar ook de ander verkeert 

ook in een soortgelijke situatie. Dus wees altijd je bewust van je reflexen. Ga altijd uit van het 

goede in jezelf maar ook het goede in de ander. Het is niet altijd eenvoudig om te doen, want we 

worden soms tot op het diepst van ons wezen getest als je ziet wat er. Een paar dagen geleden was 

er een documentaire over de doodstraf in Amerika waarbij een jongeman iets had gedaan wat 

afschuwelijk was, hij zat in de rechtszaal en daar werd de doodstraf besproken en door de jury werd 

een uitspraak gedaan dat de doodstraf uitgevoerd moest worden. En als je daarnaar kijkt, de 

1e keer keek ik vanuit de gebeurtenis van de slachtoffers en hoe de jury naar kijkt en ik begreep 

volkomen dat daar zo werd gekeken van dit mag nooit meer gebeuren. Dat was een begrijpelijke 

manier van redeneren en ook van voelen. De 2e keer keek ik met de bril op van de familie van de 

dader maar ook van degenen die dat meemaakten en toen was er een heel ander scenario in 

mijzelf. Dat is eigenlijk wat we steeds mogen doen, een andere bril opzetten. Niet vanuit één 

perceptie kijken maar vanuit verschillende zienswijzen kijken naar anderen maar ook naar onszelf, 

hoe wij zelf handelen. Vraag: over beschaving Anesiahear? Is een beschaving die zich behoorlijk 

inzet voor het behoud van het menselijk bewustzijn op deze wereld maar dat niet doet op een 

manier van ingrijpen, die is eigenlijk menselijk maar de energie die ze uitzenden en dus ook voelt bij 

hen, die lijkt voor ons het meest op bijenenergie. Als je naar een bij of hommel luistert, bzzzzzzzzz, 

het gevoel wat daarbij ontstaat als je in de natuur bent zoals ik dat dus voel, het gevoel dat daarbij 

hoort dat is het energiebewustzijn van hen. Het is een multidimensionale beschaving die niet leeft in 

de matrix. 
  
Ik vind het echt verbazingwekkende hoe snel onze lichamen psychisch vermoeid zijn. Hoewel dat 

ook in één keer zo kan veranderen als er ook in jezelf iets verschuift en dan is ook de psyche weg. 

Hoe snel dat belast is. Dat zit overigens hier, aan de voorkant, dit gedeelte, dit is ook het gedeelte 

waar, ons bewustzijn functioneert vanuit verschillende velden, segmenten, dit gedeelte hier is het 

aangeleerde gedeelte, dus alles wat we leren, opnemen dat zit hier, dus wat goed of wat fout is dat 

zit hier. Als jij moeite hebt om iets los te laten, iets aangeleerds, een proces, een uitleg, een model, 

waar je heel lang in hebt geloofd, dan is het ook heel erg bekrachtigend werkend om met je 

bewustzijn terwijl je in je hoofd bent, want daar zit natuurlijk het hele veld, om nog eens een keer 

extra met je aandacht naar voren te gaan in dit gedeelte, hier zit de psychische belasting. Hier 

komen ook meestal de hoofdpijnen vandaan. 
  
Bekrachtiging 
We nemen eenvoudige route, thema veiligheid. Voelen we ons veilig? We kunnen ons hier de vraag 

stellen maar ook binnenin, voelen we ons veilig? Schetst situatie waarin hij zich veilig voelde maar 

mijn lichaam zegt iets anders. Ken je dat, dat je van binnen wel weet dat je dat helemaal niet hoeft 
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te voelen, maar het lichaam doet het toch en dat is een lichamelijk stukje overtuiging van instinctief 

matigheid dat je eerst veiligheid moet creëren om je veilig te kunnen voelen. En op die diepste 

software, dat programma wordt geanticipeerd door de samenleving waarin wij nu zitten, de 

onveiligheid wordt nog meer aangestipt, om nog meer privacy op te geven. Onveilige gedachten, 

sticker van de huurauto afhalen want ik heb ooit een film gezien waarin d.m.v. zo'n sticker 

achterhaald werd dat dat toeristen waren. Ik had een zwak plekje en dat was dat jongetje van twee 

jaar. Dus er was een manipulatie in mijn bewustzijn als vader, zwakte, waardoor ik onder invloed 

kwam te staan van een concept van de mind omdat ik iets had gezien buiten mijzelf en daardoor 

was het in mijzelf aanwezig. Ik heb daar later ook aan gewerkt. Het kwam ook voort uit nog iets 

anders. Ten diepste voelen wij ons gewoon veilig omdat we onsterfelijk zijn uiteindelijk, maar er 

loopt ook wel iets door de mens heen. 
Laten we het thema erbij nemen, het veiligheid energieveld eens even bekijken. Net vroeg iemand 

hoe doe je dat nou om te kijken, ik ben niet zo visueel ingesteld, het lukt mij niet en dan gebeurt 

het niet, Nogmaals het gaat niet zozeer om kijken met de ogen. Veiligheid, het kan een thema zijn, 

misschien herken je in je leven een situatie wat met veiligheid te maken heeft, maar het zou ook 

kunnen zijn dat het woord veiligheid voldoende is en zelfs als het woord niet tevoorschijn komt dan 

is het weten dat je nu naar veiligheid gaat kijken al voldoende. Want de mind kan het weliswaar 

misschien niet kunnen volgen, maar in de energie volgt dan gewoon wel. Dus doe het maar op je 

eigen manier. Ik geef de inleiding en als dat dan aders doet is dat helemaal oké. 
Wat we altijd doen is dat we contact maken met ons lichaam, doe lekker je ogen dicht en maak eens 

contact met jezelf, het eerste voel je dat je aanwezig bent op de stoel, ik vind het handig om het 

lichaam daar bewust bij te bewegen, heel subtiel, klaar, je voelt het lijf, je ademt een keer rustig 

diep in en uit...je voelt de ontspanning, je beseft dat je dit allemaal zelf doet, en ga dan vervolgens 

met je aandacht uit de omgeving, dus je stelt jezelf voor dat je met je aandacht naar binnen schuift 

in je hoofd, dat is de verdieping waar je aanwezig bent. Terwijl je dat doet ben je ook bewust van je 

lijf…...door met je voorstellingsvermogen in je hoofd aanwezig te zijn komt er beweging in het 

energieveld van je brein...soms is het moeilijk om rust te kunnen ervaren in je hoofd, ikzelf heb dan 

de oplossing dat ik dan 3x krachtig in- en uitadem met mij aandacht in mijn hoofd, doe dat maar 

eens om te kijken wat er bij jou gebeurt...bij de uitademing bewust in je hoofd zijn. Dus 

inademen...uitademen…inademen...uitademen...de adem is daar een cruciaal onderdeel. Hoe dieper 

je hierin ontwikkelt zul je ook merken dat als een ander iets aan je vraagt terwijl dit bijvoorbeeld 

doet, met je aandacht in je hoofd kunt blijven en zelfs een ander een antwoord kunt geven...zo 

sterk kun je dat ontwikkelen, oké dan neem je moment stilte met aandacht in je hoofd...besef dat je 

aanwezig bent in je lijf……...nu komt het onderwerp veiligheid in je hoofd tevoorschijn, en veiligheid 

is een onderwerp van het brein, de emotie is een hartskracht, het onderwerp is een breinonderwerp, 

veiligheid, stel je zelf voor een situatie van veiligheid ..het kan zijn dat daardoor een situatie van 

onveiligheid zichtbaar wordt dat maakt niet uit, observeer in alle rust dit onderwerp, het woord, de 

betekenis in jezelf………….dan adem je in en bij de uitadem verschuif je met je aandacht richting je 

hart ………………………………..terwijl je met aandacht bij je hart bent. Voel je ook je hele lichaam en 

weet je in jezelf dat je onmetelijk veilig bent, er kan helemaal niets misgaan, er zijn geen onveilige 

situaties omdat elke situatie is een veilige situatie. Er is geen één uitkomst in je leven...anders dan 

veiligheid……………………….. bij een diepe inademing neem je de kracht van je hart mee omhoog met 

je bewustzijn naar je hoofd. Dan ben je nu weer aanbelandt in je hoofd…en op jouw manier voel je 

de vervloeiing van de kracht uit je hart met het thema veiligheid in je hoofd……...terwijl je met 

aandacht in je hoofd bent laten we het thema in onszelf zichtbaar worden van verschuilen, jezelf 

verschuilen, jezelf onzichtbaar maken/zijn ..het kan ook met een ander woord, kijk maar in 

jezelf...hoe vaak maak jij jezelf onzichtbaar of verschuil je jezelf. Maak je jezelf kleiner...laat je 

jezelf overschrijven door een ander, goed bedoeld of niet, dat maakt niets uit, het gaat er om wat er 

in jou gebeurt...ga je werkelijk voor datgene wat je in jezelf ten diepste voelt. Dus de energie achter 

het verschuilen, kleiner maken, onzichtbaar zijn. Met aandacht in je hoofd ga je daar eens rustig 

naar kijken…………………………...in de kern hebben we het hier over rechtop staan in de energie, in je 

kracht, is het mogelijk, als voorbeeld, om af te rekenen in een supermarkt en rechtop te blijven 

staan in je weten waar het om gaat, dat je niet overschreven wordt in de situatie waarin je 

ogenschijnlijk verkeert...je maakt jezelf niet klein, je maakt jezelf niet onzichtbaar, je gaat niet in de 

rol van iets anders, je staat en vanuit deze autonome kracht ben je in contact met iemand anders, 

het gaat primair over jouzelf...met aandacht in je hoofd schuif je naar beneden toe naar je hart, met 

aandacht naar de plek van je hart…..leg je hand maar eens op de plek van je hart, voel maar eens 

heel sterk op je eigen manier hoe die kracht daar voelbaar is., ..de zichtbaarheid van wie je in 

essentie bent .. dat is een energie………………….heb je de keuze gemaakt in jezelf en vanuit jezelf om 

je gewoon vastberaden vanuit je hart te laten zien waar en hoe dan ook…...dat je ondanks de 
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pogingen om onzichtbaar te zijn, je terug te trekken en je te kleineren in jezelf dat je ondanks deze 

pogingen jezelf in die momenten laat zien...heb je dat besluit voor jezelf genomen……...dan adem je 

diep in en tijdens de inademing ga je met je aandacht omhoog naar je hoofd en bij de uitademing 

voel je dat je lichaam ontspant en voel je ook dat het veld in je hoofd en rondom je hoofd gedragen 

wordt door je hart. En je beseft op je eigen manier dat, nu je door hebt en realiseert dat je hier bent 

op de aarde...dat je grofweg gesproken twee keuzes zou kunnen maken .. de eerste keuze zou 

kunnen zijn dat je leeft zoals je altijd hebt gedaan in dienst van de geprojecteerde werkelijkheid en 

dat is helemaal oké...ook daar is vreugde te ervaren ..en de andere keuze is dat je verder kijkt dan 

de geprojecteerde werkelijkheid, dat je er achter komt dat je een kracht in jezelf draagt waarmee je 

door die gecreëerde werkelijkheid heen kunt stappen en kunt uitzenden waar je voor gaat, je laat 

het zien, je maakt het zichtbaar, je maakt jezelf zichtbaar, en je weet dat je veilig bent en dat er 

volledig vertrouwen is in de kracht in jezelf, in je hart, dat je vanuit deze keus heel veel kracht, 

geluk, liefde en vrede in je leven zult ontmoeten...bij de mensen die de kracht in zichzelf, net als jij, 

erkennen...dan haal je even rustig en diep adem en doe je lekker je ogen open...en besef heel diep 

in jezelf dat over de hele aarde mensen zich bewust aan het worden zijn van die kracht, niet van dat 

hele stukje erom heen waar we het vandaag over hebben gehad, dat niet, vele mensen zeggen ook 

daar gaat het niet om. Maar daar komen we pas achter als we ons daar mee gaan verbinden en 

verdiepen. 
  
Het is een hele grote gebeurtenis om in een universum te zijn, op deze aarde te zijn, waar zoveel 

dingen gaande zijn die zo niet kloppen. Ik vind het echt een fenomenale gebeurtenis en ik zeg echt 

niet dat ik het makkelijk vind, ik vind het ook heel erg moeilijk op de aarde, ondanks alle mooie 

dingen ook vaak heel moeilijk, en ik prijs mij dan ontzettend gelukkig in mijn hart dat ik zoveel 

bakens in mijzelf draag waar ik naar toe kan terugkeren in mijzelf om ook te zien dat de pijn die ik 

ervaar en ook ervaar buiten mijzelf, dat die begrepen kan worden. Dat is het. Dat ik het niet hoef te 

ontkennen en dat het ook begrepen wordt in mijzelf van waar dat door komt. Ik vind het echt een 

hele grote gebeurtenis dat er zoveel mensen op de aarde zijn die dat oorspronkelijke licht in 

zichzelf, die kracht van schepping, invloed uitdragen zonder iets af te willen dwingen of te willen 

veranderen, gewoon door te erkennen dat zij die kracht zelf zijn en een deel zijn van het geheel. Dat 

is die grote verandering. En dat we dat samen met elkaar mogen gaan bestuderen. Dat we allemaal 

straks naar huis gaan en dat we allemaal in ons eigen leven ergens de draad daarin oppakken en 

daarin verder gaan ontwikkelen. Dat je af en toe eventjes je vlaggetje opsteekt van joehoe 

energetisch. Ik denk heel vaak aan alle mensen zonder dat ik de gezichten zie, aan jullie en vele 

andere mensen die bezig zijn, dan voel ik die energie, dan voel ik die warmte helemaal door mij 

heen stromen van wauw wat een onvoorstelbare prachtige diepgaande ontroerende gebeurtenis is 

het dat we op de aarde zijn en dat we allemaal in ons eigen domein aan het werk zijn en dat we 

steeds dichter elkaar naderen of zo. Steeds weer een cirkeltje verder. We zitten zo dicht bij elkaar 

aan het werk dus het zou ook wel heel erg raar zijn als we elkaar niet ontmoeten, dat kan niet 

anders. Maar ik ben niet buitengewoon positief gestemd, en ik ben ook niet buitengewoon negatief 

gestemd. Ik ben niet een voorspeller omdat alles wat er gebeurt is afhankelijk van wat jijzelf in 

jezelf in beweging zet. En dat komt omdat we niet een gemeenschappelijke werkelijkheid nu 

ervaren, daar is nog zoveel meer aan de hand. Dus het gaat echt om hoe jij erin staat. Stel je nou 

eens voor, we zijn hier met 40 mensen en dat we alle 40 een eigen omgeving hebben, dat we 

allemaal een eigen universum hebben maar het is niet van onszelf, eigenlijk is het in het bezit van 

iets anders. En wij zitten allemaal in onze eigen universum en de mensen die jij tegenkomt in dát 

universum zijn eigenlijk een onderdeel van jouw script, dus de reacties van hen hebben invloed op 

jou en hoe jij daarmee omgaat laat weer het gevolg ontstaan van hoe die mensen daar weer in 

reageren. Maar dat is niet het script wat jij nu van mij ervaart dat je mij ziet is niet het universum 

van waar uit ik spreek. Hè? Ja, stel je nou eens voor dat we allemaal in een eigen universeel 

hologram leven en dat dat bewust is gedaan om te zorgen dat we niet met elkaar in contact kunnen 

komen. Stel dat dat zou kunnen, dan is er eigenlijk maar één ding nodig vanuit mijzelf om wel in 

contact te komen met andere mensen en dat is niet te geloven in de ontmoediging van de ander en 

niet mee te gaan in de pijn van een ander, en niet mee te gaan in het oordeel van een ander, en 

niet mee te gaan in onderuit gehaald te worden door een ander. Ik zou onuitputtelijk moeten blijven 

beseffen dat wat de ander doet in zijn of haar leven, zo lijkt dat dan, naar mij toe dat dat niet per se 

is wat die persoon aan het doen is in zijn/haar eigen universum. Nou dat is deel 4 als een 

soort thema/lezing. Het is heel interessant want dan ga je anders met de uitdagingen om je heen 

om en dan ga je iets heel interessants doorgronden. Dat heeft alleen zin, ik mag het eigenlijk niet 

zeggen maar ik zeg het toch, het heeft alleen zin als je met deze thema's waar wij in deze 3 dagen 

naar hebben gekeken en waar je al met je leven mee bezig bent, als je daar mee bezig bent. Als je 
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daar niet naar kijkt dan hebben dat soort hologrammen en de holografische werking van de 

universa, de uitleg daarvan heeft dan ook weinig zin. Ik denk dat dat een middag wordt waar 

mensen die echt hier mee bezig zijn naar toe kunnen om ook echt naar dat onderwerp te kunnen 

kijken. En dan kom je er ook achter waar je sleutels liggen en je successen liggen. Hoe je dat kunt 

openen. 
De stap in drie simpele etappes. Je hebt contact met je lijf, altijd, er is geen enkele mogelijkheid 

meer om weggevoerd te worden met je bewustzijn naar buiten, niet meer, je beseft het vanaf nu. 

Bij alles wat er gebeurt in je leven besef je aanwezig blijven hier. Niet naar buiten gaan. In jezelf! 

Altijd met je lichaam contact hebben. Het tweede is dat je observeert in het moment waarin je iets 

ervaart, dat je observeert razendsnel vanuit de kennis, ook al is het niet kennis dat je het hier weet, 

maar het is kennis van binnenuit, ik ben hier op deze aarde en mijn manier van kijken, mijn 

waarneming heeft effect op het waargenomen. Dat is de tweede. Dus aanwezig in jouw lichaam en 

beseffen dat jouw waarneming heel erg belangrijk is. Dus als jij je bewust bent van je waarneming, 

als je bewust bent waar je naar kijkt en ook nog eens daarvan bewust wordt wat voor waarde je 

daaraan toekent, dan ben je ook aan het mee scheppen in die werkelijkheid. Als je bang bent in die 

waarneming, dus je wordt uit je lichaam getrokken, je schrikt, angst, reactie, je wordt eruit 

getrokken, vervolgens word je bang voor die situatie dan is die situatie waar je bang voor bent 

eigenlijk helemaal niet vanuit jouw waarneming, je bent je niet bewust van die waarneming 

wanneer dat gebeurt, op dat moment is jouw angst echt een gereedschap om in dat moment die 

angst te bevestigen. Dat is wat er gebeurt. Dus in die zin klopt het dan wel dat je angst iets groter 

kan maken behalve als je beseft in je lichaam aanwezig blijven, observeren, met de kennis dat mijn 

observatie invloed heeft op het waargenomen. Op het moment dat je dat bewust bent en je bent op 

dat moment aan het kijken in iets heel angstigs dan merk je dat de angst weggaat. Je zult ook 

merken dat als je bij een groep bent waarbij een soort angstscenario aanwezig is en dat jij heel 

bewust gaat kijken naar dat thema waar die angst voor is, dat jouw waarneming ervoor zorgt dat de 

angst uit de hele groep weggaat. Weg. Boem. Ineens is er ontspanning en eigenlijk weet niemand 

wat er gebeurd is. Dan gaat iemand anders tegen jou zeggen ja maar dat komt omdat jij iets hebt 

gedaan waardoor die mensen hun angst zijn kwijt geraakt. Dan wordt de uitleg gegeven dat er iets 

in die mensen is gebeurd. Dat is niet zo, er is iets aangepast in jouw universum, in jouw hologram, 

dat is het script, dat is een stukje software. Dus, lichaam, manier van kijken van waarnemen, en 

terwijl je waarneemt ook in contact, daarom is het lichaam zo belangrijk, terwijl je met je lichaam in 

contact bent ook in contact met deze locatie (hart?). Nu ga ik hem iets verder uitbreiden, ik heb het 

steeds over dat hart, maar dat is niet alleen het hart. Dat zou belachelijk zijn als we ons hele leven 

lang aan ons hart moeten denken, dat is niet zo, het is een bewustzijnsstaat. Het is in feite het 

lichaam, maar ik noem bewust eerst lichaam omdat dan hebben we het over het energetisch fysieke 

lijf, daarna noem ik het hart omdat we dat helemaal uit onze aandacht zijn kwijtgeraakt als 

beschaving. Door aandacht te geven aan ons hart ontstaat ook hier het energiebeeld in het brein, 

maar voor mensen die zich bewust aan het worden zijn of bewust zijn van die hartskracht, die 

kunnen dat in de laatste fase ook voelen in het moment dat ze in de eerste fase zitten. Dus dan is 

de laatste fase, het voelen van je lichaam ook tegelijkertijd het voelen van je hartskracht. Er zijn 

heel veel mensen die dat al lang in de gaten hebben, die daar al mee bezig zijn, maar dat je dan 

beseft van oké als ik mijn lichaam voel, voel ik al direct die hartskracht door mijn lichaam heen 

gaan. Maar ik leg hem wel altijd zo even uit omdat er ook momenten kunnen zijn, ook voor de 

mensen die zich daar al bewust van zijn dat je door een reactie, door een reflex, een gebeurtenis in 

het dagelijks leven, toch eventjes deze oefening nodig hebt om hem ook hier wil te laten ontstaan. 
Volgens onze historische boekje waren er zo'n 2000 jaar geleden en daar werden er maar een paar 

beschreven, de rest werd uitgegumd, maar er waren 2000 jaar geleden in dit universum, in dit 

hologram, in dit script zijn hier reizigers gekomen die zich hier ook fysiek hebben laten zien, die een 

boodschap hadden voor de mensheid, zonder interventie te plegen en die boodschappers die zich 

lieten zien als mensen die zeiden niets meer dan datgene waar wij het met elkaar over hebben. 

Alleen zij deden dat op een hele eenvoudige manier. Dat was omdat zij allemaal een deeltje. Dit 

(tekening) is de totale kennis van waar het om gaat, dus dat is een taart. Ze hebben allemaal een 

deeltje gerepresenteerd omdat zij bewust waren in welke wereld zij kwamen hebben ze allemaal een 

deeltje van de energie wat in de mens onderdrukt wordt, hebben ze allemaal een deeltje daarvan 

gerepresenteerd, allemaal een deeltje in zichzelf gedragen en dat omgezet in een boodschap in een 

gebeurtenis of in een manier van leven, waardoor de mensen dat konden waarnemen. Grofweg 

gezegd is er maar één persoon geweest die echt gezien kon worden in de boodschap ten diepste, 

omdat er altijd één deel is van het geheel wat het krachtigst is, maar eigenlijk pas krachtig wordt als 

al die andere boodschappen er ook bij liggen. De persoon die dat boodschap deeltje bracht die is 

later in onze historie verzonnen in de vorm van jezus christus. Er waren dus veel mensen, veel meer 
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dan één, zo'n 2000 jaar geleden in de aardse werkelijkheid en zij kwamen informatie brengen en dat 

ging voornamelijk om dienstbaarheid, het ging voornamelijk over luisteren wat er gebeurt bij de 

ander en bij jezelf, uitwisselen met elkaar, aandacht geven aan elkaar, wat is er nou werkelijk wat 

je voelt, niet van wat is er nou allemaal aan de hand daar, wat voel je, de boodschap diep 

vanbinnen. Dat was een heel groot gevaar voor de scriptschrijvers en deze hele groep is 

compleet uit het collectieve bewustzijn weggehaald. Dus het is niet meer terug te vinden in boeken, 

op geen enkele manier, ook niet de persoon die hier nu jezus christus wordt genoemd, zelfs dat is 

een falsificatie. Alle boeken die daaruit ontstaan zijn en alles wat geschreven is is eigenlijk allemaal 

verzonnen. Honderden jaren nadat jezus christus geleefd zou hebben, wat nooit aangetoond gaat 

worden, en wat er aangetoond wordt is een aanname, in de honderden jaren daarna zijn er steeds 

meer verhalen op pen en papier geschreven en ook doorgesproken van mond naar oor, waar een 

verhaal uit is ontstaan en dat verhaal is een geleidd verhaal, en uiteindelijk is daaruit ontstaan de 

persoon jezus christus, maar die heeft nooit geleefd. Nooit. Eén van de grootste boodschappen van 

de mensen die toen op de aarde aanwezig zijn geweest is, dat we voorbij alle tirannie moeten 

durven lopen, voorbij alle onderdrukking. De rapen zijn natuurlijk gaar op een gegeven moment. 

Toen was er al veel onderdrukking, ik bedoel we zijn echt niet verder gegroeid. We hebben alleen 

een wifi-antenne tegenwoordig erbij en een smartphone, maar eigenlijk is het bewustzijn van de 

mens niet echt gegroeid. Toen waren de mensen zelfs nog veel dieper verbonden met de spirit van 

de natuur. Dat is armer geworden. De boodschap die zij brachten was: stap voorbij elke vorm van 

tirannie, dus terreur. Terreur is onderdrukking. Onder de kracht van angst afgedwongen worden iets 

te doen of te laten. En nu leven we 2000 jaar verder en zie hier waar de mensheid voor staat, de 

mensheid wordt alleen maar onderdrukt door modellen, ook al willen we dat niet erkennen. Als we 

kijken naar die hoofdboodschap van wat toen werd verteld en we kijken nu naar de boodschap wat 

wij in onszelf dragen dan is dat éénzelfde boodschap diep in ons: kom vrij, maar we zien ook dat dat 

verrekte lastig is omdat er bijna geen ontkomen meer aan is aan de modellen. Want je moet overal 

aan voldoen, of je het nou wilt of niet. Dus die tirannie zit verweven in alle modellen en nu is het 

zelfs zo sterk, ga ik een stapje verder, dat wat er 2000 jaar geleden is gebeurd, die groep mensen 

die er toen is geweest, in die historie, die later uitgewist is geweest, dat dat plaatsvond, en ik hoop 

dat jullie daar goed over na gaan denken en voelen thuis, dat dat plaatsvond omdat er op DIT 

moment, nu op de aarde, een grote groep mensen is die visitaties brengen, die innerlijk bewustzijn 

in zich dragen, en die kracht die in de mens ligt verscholen die tevoorschijn komt, op basis daarvan 

is er in het verleden iets gebeurd. Dat zijn tijdreizigers. Nooit, waar dan ook in welk universum is 

het zover gekomen dat hele horde mensen, een complete beschaving, compleet zo verblind is 

geraakt van de innerlijke kracht van verbondenheid en van schepping, zo compleet verblind is 

geraakt en daarbij massaal geloofden in de innerlijke kracht buiten zichzelf, in de vorm van een 

persoon. En dit doet absoluut geen afbreuk aan de kracht wat ligt achter jezus christus. Maar we 

moeten wel ergens durven kijken in hoeverre wij nog ergens verbonden zitten aan welk 

geloofssysteem dan ook. En als jij kunt zeggen in jezelf vrijuit zonder enige vorm, dat je vrij bent 

van elke vorm van geloof dan start in jouzelf dat oorspronkelijke licht binnen in jouzelf helemaal op 

en zul je in dit leven, en dat is dus de dood, dat is in dit leven, zul je wederom staan. En zul je 

terugkeren naar datgene waar je werkelijk vandaan komt en zul je terugkeren in je oorspronkelijke 

kracht. En daarom is het zo belangrijk dat je geen woord gelooft wat ik met jullie deel, maar dat je 

het zelf onderzoekt. Dat is echt heel belangrijk. Geloof niets wat een ander zegt, niets, onderzoek 

het, kijk ernaar, durf alle mogelijkheden open te stellen, maar durf het ook aan de kant te leggen, 

(eigen)beeld daarvan neer te zetten. En die groep mensen die nu op de aarde is die dragen dus dat 

bewustzijn in zich. En dan lijkt het net alsof dat beter is dan de rest, dat is niet zo. Overal kleven 

beelden en gevoelens aan. Ik ben zoveel op mijn vingers getikt, die zouden eraf of plat moeten zijn. 

In alles wat ik heb gezegd zat wel een bijklank of bijsmaak “ja nu zeg je toch iets religieus of iets 

profetisch” Nee ik zeg niks profetisch, ik zeg eigenlijk dat er een spel is met een bril op het hoofd en 

dat er mensen zijn die dat spel spelen en die dus verward zijn in dat spel, en terwijl ze in dat spel 

zijn komen ze andere spelers tegen die de moeite hebben genomen die bril op te zetten en te 

zeggen “halllo remember this, here “ en dat heeft niks te maken met goed of niet goed, het gaat er 

om dat we herkenning terughalen en dát in relatie met alles wat er tot nu toe is gebeurd, dus ook 

met de natuur, met de dieren, alles wat we zien. Wisten jullie dat de natuur, het hele script van wat 

we hier ervaren, de natuur, de natuurelementen, de dieren, dus alles wat organisch levend is, dus 

los van ons, dat dat allemaal de Al-kracht representeert in het script, want deze krachten die dit 

allemaal hebben gefabriceerd en hebben ontwikkeld zijn namelijk niet in staat om analoge krachten 

na te bootsen. Ze kunnen wel nabootsen een script hoe een evolutie zich voortbeweegt, maar ze 

kunnen niet de kracht nabootsen. Wat ze hebben gedaan eenvoudig gezegd, ze hebben kopies 

gemaakt van andere werelden en dat omgezet in deze werkelijkheid. Dus als jij met bomen werkt of 
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je bent met dieren bezig dan kun je die diepe kracht voelen van binnen en je ook realiseren van hoe 

is het toch mogelijk en bijzonder dat je in zo'n script in zo'n experiment in een universum kunt 

leven. Wat gecreëerd is door hele intellectuele wezens waarbij allerlei hacks doorheen lopen, dat je 

in die werkelijkheid nog zoveel verbondenheid kan voelen met de natuur. En op het moment dat je 

dat voelt dat je beseft dat je ook verbondenheid hebt met de oorsprong van de natuur van deze 

aarde wat daar dus achter ligt. Dat is wat we dus voelen. Er is veel te doen en te ontdekken. En het 

stopt natuurlijke niet op het moment dat we naar huis gaan, want dan begin het nog dieper in jezelf, 

we hebben thuis allemaal onze ditjes en datjes, ik ook ik kom straks thuis en dan is het gezinsleven 

daar, maar ik hoef niet en dat zeg ik ook duidelijk om jullie daar ook in te laten zien, ik hoef niet te 

switchen, dit is wie ik ben. Als Ellen hier zou zitten, die zou zeggen ja dit is hem, want zo ben ik, dit 

is wie ik ben en de ene keer geef ik wat meer gas, de andere keer zit ik wat in de rust, maar ik hoef 

niet te switchen, ik hoef mij niet anders voor te doen dan wie ik ben. Dit is wie ik ben en dat is 

belangrijk om uit te spreken zodat jij niet in een spagaat gaat komen van dat is dus de werkelijkheid 

waar ik mee bezig ben tijdens een dag bij Martijn en dan kom ik thuis en dan whoeps sta ik me 

toch te wankelen en dan ben ik thuis van nou hoor laat dan maar, komt een andere keer wel. Dat 

zijn dan die heuvels, en natuurlijk is het logisch en normaal dat we op de een of andere manier die 

verschillenden werkelijkheden ervaren. En die verschillen zijn ook nodig want door ze te zien en te 

voelen kunnen we er op diezelfde manier naar kijken, integreren, samen laten komen.   Ik zeg het 

alleen maar om met jullie te delen dat het mogelijk is als een normaal mens ….. te leven hier op de 

aarde en bezig te zijn met het geheel. Het zijn geen twee verschillende werelden. Ja want ik sta hier 

ook als Martijn te praten, maar mijn innerlijk bewustzijn is heel erg present en ik sta hier dus vanuit 

dat geheel. Dus het is niet zo, nu staat die weer te praten en dan Martijn, nee dit is het. Dat is 

belangrijk om te zeggen omdat in dit onderzoek dat er momenten kunnen zijn dat je misschien kunt 

opgeven in jezelf, of dat je ontmoedigd raakt en die zullen er gewoon zijn, daar hoef je dan ook 

geen doekjes om te winden, het is gewoon best een pittige job op de aarde, maar beseffen dat je op 

dat moment niet op een spoor zit van ik ben er af, maar dat je in dat moment aan de slag gaat met 

dat besef, van aahh nu is dat moment daar, goed zo, hartstikke mooi ga ik eens even rustig naar 

kijken, zonder belang, zonder doelstelling, gewoon kijken in jezelf wat voel ik nu. Neem de tijd juist 

als je ontmoedigd bent, ga eens kijken wat gebeurt er nou eigenlijk met mij. En ik heb dat in mijn 

leven ook, zo goed en zo kwaad als dat ging het bij elkaar kunnen brengen, voor mijn eigen 

beleving was het achterstevoren, ik moest echt leren om als jongetje en als man hier op de aarde te 

gaan leven omdat ik dus voor mijn beleving meer in het galactische bewustzijn zat, waardoor ik ook 

in een soort surrealistische toestand zat en deze aarde dus zag als een soort film. Ik liep in een film, 

maar het is me heel goed gelukt om daar balans in te brengen. En ik wil die balans samen met 

elkaar delen, dat we met elkaar die balans kunnen vinden. En daarvoor is het ook belangrijk om 

elkaar af en toe eens te ontmoeten. Dat hoeft niet per se wij, maar tracht ook met elkaar contact op 

te bouwen op de een of andere manier. Wees alert voor het mechanisme wat er doorheen loopt van 

zo nou het was fijn, (handjeklap) ...kom eens tevoorschijn, stap door dat gevoel heen, doe het 

gewoon, ga eens een keertje en dan hoef je geen bekrachtigingen te doen, dat hoor ik dan allemaal 

om mij heen, dat hoeft ook niet, het gaat om elkaar ontmoeten, het ontmoeten, het samenzijn, dat 

versterkt dat, bouw dat uit, doe dat op je eigen manier.  Vraag: als wij in dit leven alles zelf 

oplossen of zoveel mogelijk en je ontkoppelt je en gaat terug naar het Oorspronkelijk Veld begrijp ik 

het dan goed dat het oorspronkelijk experiment wat er was, dat als wij dat doen dat daar wordt 

geobserveerd hoe wij dat doen en dat het experiment daarmee voorbij is, oplost? Wat gebeurt er 

dan?  Martijn we hebben ondanks dat we ons heel erg richten op onszelf, hebben we ook een 

multifunctionele taak, we worden ook bestudeerd, we worden bekeken, we worden letterlijk bekeken 

door verschillende belanghebbenden waaronder de huargardiaanse beschavingen, observeert de 

mens, dus op het moment ga je dood, zo ervaren we dat, het is niet dood. De dood is een 

mechanisme om in de controle laag te blijven of om eruit te komen, dus innerlijke bevrijding. Laten 

we het even op onszelf betrekken, wij zijn heel mooi bezig, beseffen we dat wel hoe mooi werk we 

doen, hoewel dat soms best wel lastig is om dat zo te zeggen, we hebben het gevoel we doen maar 

net….  Nee we doen al zo mooi werk. Lieve mensen kijk eens hoe de wereld ervoor staat en dat je 

de moed en de lef hebt om zo diep in jezelf te kijken, zo'n gigantisch script te bestuderen, en daar 

je eigen betrokkenheid daarin te hand te nemen, dat is gigantisch. Terwijl we dat doen in ons leven, 

aan het leven zijn vanuit eigen kracht, en precies datgene doen waar het experiment ooit om 

gestart is, dan is het zo dat we onszelf bevrijden, maar we brengen ook een resultaat in beweging in 

deze matrix die nodig is voor andere beschavingen die observeren.  Plus, we doen nog veel meer 

dan dat, we doen ook nog iets wat in het analoge veld een heel groot onderzoek is, wij zijn binnen 

een artificiële werkelijkheid zijn wij met elkaar aan het ontwikkelen een nieuw scheppingsmodel, het 

gaat veel verder dan waar we het tot nu toe over hebben gehad. Daar zijn ook zoveel andere 
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beschavingen bij betrokken. Even helemaal terug naar de eenvoud. Als we er van uitgaan dat dit 

een gecreëerde bedachte werkelijkheid is, dat het universum een experiment is, het gaat niet alleen 

over dit universum, als we daar van uit gaan dan is het dus mogelijk gebleken door allerlei lastige 

toestanden, om geboren te worden in zo'n omgeving en als dan in die omgeving waar alleen 

intellectuele vaardigheden de scepter zwaaien, als daar gevoeld kan worden vanuit een 

oorspronkelijke emotie, wat ver van dit af staat, dus niet het denken, als daar dus gevoeld wordt, 

komen die trillingen, dat zijn geometrieën, komen vrij, worden er zaden in beweging gezet, 

trillingen, frequenties die hier dus helemaal nog niet zijn, waardoor deze hele werkelijkheid als een 

mix gaat functioneren tussen cyborg beschavingen en analoge beschavingen waardoor er een soort 

hybridisering plaatsvindt tussen twee verschillende werkelijkheden. Waardoor er een godskracht 

ontstaat in een cyborg. Dit is buiten deze dag maar daar hebben wij dus een taak in. Probeer daar 

zo diep op te kijken en zie wat er hier op de aarde gebeurt. Ga kijken naar documentaires over 

cyborgs of artificiële technologie, op VPRO hebben ze goede uitzendingen gehad, virtual reality, ga 

kijken wat er allemaal gebeurt. Op dit moment is er een heel groot team binnen NASA, onder de 

vlag van Space Ex en Sillicon Valley zijn aan het reizen op mars. Ze zijn daar niet maar ze zijn er 

wel. Ze liggen in speciale cabines in het diepste geheim liggen er 48 mannen en vrouwen met 

speciale holografische helmen liggen ze in stilte in een deep slaap, speciaal narcose toegediend 

gekregen, zijn ze gekoppeld aan de satellietsystemen, telemetrische systemen die om mars draaien. 

En ze zijn daar aanwezig en onderzoeksmissies aan het verrichten, virtueel, maar ze lopen in een 

virtuele omgeving die wel echt bestaat en de volgende stap is, en die uitvinding is er ook al, dat ala 

wij nu op mars echt aanwezig zouden zijn dat zij, terwijl ze op de aarde zijn, zichzelf kunnen 

kenbaar maken in het fysieke veld van mars. We staan echt aan het begin. Technologie hoort bij 

zelfbewustzijn maar niet de technologie zoals die op aarde wordt gebruikt. Daarom is het nodig dat 

er balans komt. Ik ben dus niet tegen technologie, ik heb de mooiste technologieën gezien niet 

alleen in dit leven maar in andere werelden, die ten dienste staan van bewustzijn. In welke vorm, 

maakt niet uit, maar niet om te onderdrukken. Doe ermee wat je kunt, ga kijken hoe je het 

implementeert in je eigen bestaan en dat je jezelf nog krachtiger en serieuzer gaat nemen in alles 

wat je doet. In álles wat je doet. Dus als je op de wc zit je heel krachtig op de wc. Alles met 

bewustzijn. Als je een gesprek hebt met iemand is dat niet zomaar een gesprek, nee dat moment 

kun je helemaal tot je laten komen. Werkelijk in gesprek gaan met de ander. Laat je goddelijke 

oorsprong, waarneming, laat maar eens echt lekker ontstaan, dat is fantastisch. Dank jullie wel. We 

zien elkaar wel weer op een ander moment. 
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