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20181217-MvS-Bewustzijnsverruiming-1-3-Baarn 

  
Deel 1-4 – (Heeft een nieuwe andere Monnik uitgewerkt 11 maart 2019) 

Was best wel bewogen rit en moest ontzettend veel remmen op de weg en heel veel rem-partijen. 

Bijzonder. Waarom ga je zo hard remmen? Ja, omdat de voorganger zo hard remt. Ik reed op de 

rechterbaan en ik keek op de linkerbaan en dan zie ik en dan zie je dat op de weg geremd wordt en 

dan zie je 1 en ander auto ook remmen en dan word de rem steeds forse ingezet. Dan kijk je na de 

eerste schakeltje voor die persoon remde redelijk rustig eigenlijk maar de achterste die overdrijft. 

Door elkaars gedrag te kopiëren gaan we overdrijven. Dat is een heel interessant thema. Dat is 

eigenlijk wat we doen we ook op bewustzijn gebied doen we dat ook. Ook In verhalen elkaar na 

praten en de verwijdering van krachten van onszelf doen we ook. Het is heel belangrijk om daar 

eens naar te kijken. Hoe werken mechanisme. Wat is mechanisme? Dat zag ik, zal niet overdrijven, 

dat heb ik minimaal 10 keer gehad. Heel Veel file gehad en zat ik in mijn auto, headset in mijn oor 

en telefoon ging. Goede vriend belde voor mij, die belt s morgens zo af en toe als ik op weg ben en 

dan belt tie, Fred heet tie en zit in een rolstoel en zo is hij geboren en dan vraagt tie aan mij. Hoe 

voel je? maak je er een mooie dag van en ik ben bij jullie ook. Kan bijna nooit met ons meedoen. 

Fijn om contact te hebben  

Hij vroeg aan mij, hoe gaat het met je? En op dat moment verslikte ik mij direct. Ik kwam eigenlijk 

in een hoest terecht en waar ik al 2 weken lang mee uit probeer te zijn en uit ben. Kwam direct in 

het moment waarop hij vroeg was die er. Ik zeg FRED…., wat doe je nu? ja, ik zet je aan het denken 

he en begon te lachen,  ja precies. Dus jij, iets wat in mijn systeem zit, nog het kribbeltje wat we 

kennen in deze tijd, dat er iets blijft doorrommelen, dat zit aan mijn bewustzijn, dat zit in de 

stofkern fysiek bewustzijn. Jij zegt iets, jij vraagt iets, hoe gaat het met je, in een super snelheid, zo 

snel dat is niet in tijd uit te drukken, word door jouw vraag, tegelijkertijd in het veld wordt 

aangeraakt en heb ik gelijk respons. Hoesten, hoesten.  Nou, dan weet je gelijk waar jullie het over 

gaan hebben vandaag. Dank je wel, gelach, dat klopt ook precies dat is ook het thema. Wat gebeurd 

er buiten onszelf en wie zijn wij in dat verhaal. Waar worden we in meegenomen en waar nemen we 

de leiding in. Hoe gaan we dat neerzetten en wat zijn daar de valkuilen in. Waar worden we nog een 

beetje in meegenomen door goede hoop. Waar zitten we op het spoor wie we werkelijk zijn en waar 

zitten we in ons spirituele  zweem als het ware. Het zit toch nog behoorlijk in en dat zit in ons 

geprogrammeerd. He, wat ik de laatste tijd vooral meemaak dat mensen tegen mij zeggen, nou ben 

ik al jaren lang bezig met dit onderwerp en niet alleen omdat zij mij kennen, dat staat los ervan. Net 

als jullie zelf bezig zijn met wat werkelijke bewustzijn is, innerlijk kracht en toch merk ik dat ik zo nu 

en dan in gedachtengoed terecht kom wat de ander verteld en wat een ander schrijft en ik kom 

weer met mijzelf weer in een stroming en toch eig. ik dan heel subtiel, maar subtiliteit maakt niet 

uit het systeem kent wel of niet, daar is het weer, zit het weer in een systeem, waar ik in geloof 

eigenlijk in geduwd en dat gebeurd zo slim en ik baal daar gewoon van. Ik denk dat het goed is om 

daar in deze 3 dagen door heen te gaan om maximaal lo te kunnen halen wat nog in ons zit en daar 

maximaal in kunnen zetten wie wij zijn. Wat bewustzijn is, wat kracht is van binnen. Daar gaan we 

lekker met elkaar bezig. Laten we dat met elkaar in beweging kunnen zetten. Ik neem er ook geen 

leiding in, maar ik hou wel een vinger aan de pols. Dat we wel met een rode draad door de dagen 

heen fietsen.  

Het gaat om bewustzijn. Wat is bewustzijn? Jij hebt een keuze gemaakt om hier nu te zijn. Begint 

nu lekker warm te worden, misschien moeten we even een rooster open zetten. Als het warme 

wordt geef dat even aan. Ik heb er nu geen last van.  

Wat is bewustzijn? Je hebt een keuze gemaakt. de keuze is dat je hier vandaag bent. Je bent hier 

niet voor de groep, je bent niet hier voor mij, je bent hier omdat het aansluit bij jouw eigen proces. 

Je bent ergens mee bezig en dat er dingen ontrafelen en je merkt dat er veel ontrafelt moet worden 

in jezelf dan dat er tot nu toe aangeraakt moet worden en dat is ook logisch want binnen ons 

onderzoek wat we aanraken zullen we ook merken dat we steeds meer onszelf gaan begrijpen in dit 

stukje en vervolgens nog meer vraagtekens gaan krijgen over wat er voor in terug komt. Je gaat 

iets snappen iets begrijpen en iets krijgt betekenis en Sjoek daar is tie. Aha….. dit is wat er gebeurd 

is dat is waar het verbonden mee is, daar gaat het om en vervolgens komt er een enkele vragen 

tevoorschijn. Je bent hier op eigen basis van eigen keuze. Niemand heeft je gedwongen om hier te 

komen en dat is bewustzijn.  

 

Bewustzijn is keuze maken.  

Bewustzijn is leiding nemen 

Bewustzijn is vooral keuzes maken op basis wat je ten diepste in jezelf voelt  
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Die keuze die je in jezelf voelt, dat je die, nu komt het, ook werkelijk  leeft. 

 

Dan komt het er wel op aan, dan betekend het gewoon dat je daar in gaat bewegen en in je diepste 

voelt en dat je dit in beweging gaat zetten dan kom je in een heel arsenaal van allerlei obstakels, 

die dus kloppen, want het klopt. Als jij iets wilt doen wat helemaal afwijkt van datgene waar je mee 

bezig bent, dan kom je dus in allerlei mogelijke……, mind zegt mogelijke, echte gevolgen terecht.  

Dat moment is de gevangenis van de mind, dat is eigenlijk de matrix ons veld waarin wij leven 

functioneert op basis van ons denken. Er wordt alles uit de kast gehaald en in onszelf, zou niet 

zeggen dat wij het onszelf zijn of denken, maar alles wordt uit de kast gehaald en in feiten om ons 

binnen de grenzen te houden. De hele mensheid inclusief ikzelf, ik zit ook in een menselijk lichaam, 

ik ben een onderdeel van deze mensheid. De hele mensheid verkeerd in een hele mooie innerlijke 

beweging. Dat is fijn om het zo even te zeggen he. Een mooie innerlijke beweging. De enen mens 

ervaart dat bewust ten opzichte van zichzelf wat er gebeurd in zichzelf. Dat jezelf aan het begrijpen 

bent en zelf aan het repatriëren bent en er zijn zelfs mensen die dat niet in de gaten hebben en op 

een of andere manier toch een stukje bijdrage aan de samenleving, dat is ook bewustzijn. Alles 

hoort erbij. Er is geen goed of fout. Er is een hele beweging van bewustzijn gaande binnenin de 

mens en dan stopt het voornamelijk. Het zit vooral in de mens. Wat zo belangrijk is, is dat WIJ door 

de barrières van de mind heen gaan. Belangrijk is dat wij van binnen voelen daar ook voor gaan. 

Dat is de grote doorbrak van de mens en dat wij dat moet gaan nemen. NU BOEM. Er staat heel veel 

op het spel wat er gaande is. Het spel wordt harde gespeelt ik weet niet of jullie dat door hebben. 

Dat er heel veel harde kaarten op tafel worden gelegd. JA, dat heeft vooral te maken dat jij degene 

bent die de kaarten hebt opgepakt. Dat heb ik altijd al jaren lang gezegd, als je met deze velden 

bezig gaat jouw oorspronkelijkheid, waarin je van binnen voelt,  dat het water echt stroomt niet 

letterlijk stroomt en dat je de energie voelt stromen en dat je de kippenvel van krijgt en dat je 

geraakt wordt door wat allemaal gaande is en dat je kunt voelen dat je van iemand houdt die je niet 

kent. DAT! Als je daar mee bezig gaat dan komt er zo’n krachtig vibratieveld van binnenuit, dan pak 

jij in feiten de kaarten op die gespeeld zijn en neerlegt zijn, waar je naar moet kijken en die pak je 

op en je zegt….. ik ga het anders doen en je schud de hele bende door elkaar heen. WHOEP,WHOEP 

Alles, alles word anders en dat is in jezelf en dan word  er heel hard gewerkt om te zorgen dat er  

andere kaarten spel neergelegd word. Dat klopt. Er word met jouw meegespeeld mee gekaart in wat 

jij voelt en wat jij denkt.  

Waar wij nu staan op dit moment. Is eigenlijk wel, ik word nu echt serieus, op de hele wereld waar 

eh en dat komt vooral door de mensen die nu dieper in de lagen van zichzelf kunnen komen. Dieper 

echt  in de laag van wat je voelt van binnen en niet wat je denkt en in het begin is er nog wat 

schaamte wat wij voelen, wat het gevoel ook is, het maakt niets uit. Kan ook schaamte zijn dat je 

anders gaat denken dan je familie en dat je daar misschien daarover misschien over schaamt en 

niet durft te zeggen. Niet eens een bewust schaamte hoeft te zijn of verborgen schaamte zijn of een 

vorm van een dubbel leven lijdt of geïsoleerd en dat je dit toch niet gaat delen, maar dat veld wordt 

nu doorbroken. We kunnen nu niet anders, want de mensen zoals jullie en ik bij elkaar komen over 

de hele wereld, die gaan nu zeggen wat wij nu van binnen voelen ook werkelijk uitdragen en als ik 

als persoon failliet moet gaan, dan interesseert mij dat geen barst. Ik ga ervoor! 

Ik druk het even in een faillissement uit in geld uit omdat het grootste zwaard van Damocles is. Ik 

ben zonder 1 euro en zonder iets ben ik op de wereld gekomen. Mijn moeder was gisteravond bij 

ons en ik keek zo naar haar buikje en we waren met zijn 5 aan het sjoelen, ja wij sjoelen nog, die 

heb ik gekregen van mijn oma, de moeder van mijn vader en wij waren lekker met elkaar aan het 

sjoelen en Ramond vind het ook zo heerlijk om te sjoelen, ik zie daar gewoon van zie je, je hebt 

alleen maar een stukje hout nodig en zaagsnede en plezier met elkaar. Hoe heerlijk is dit toch. Wat 

fijn.  We waren aan het sjoelen en er stond zo’n, ik zat naast mijn moeder zo, en ma wordt wat 

ouder fysiek wat ik zie en ik keek naar haar lichaam en zag dat ze wat boller werd. Ik zag dat en 

voel zoveel liefde, niet omdat het mijn moeder is.  Ik keek naar haar en ik voel zoveel liefde en jij 

bent hier ook op deze wereld, jij loopt ook jouw hele sporen traject. Jij loopt ook alles door. Hoe zou 

het zijn als ik even met jouw mee zou kunnen kijken en wie ben jij. Als ik maar even jouw zou 

kunnen zijn. Wie zou ik op dit moment zijn. Jij jouw met mij erbij. Om te voelen, zeg het een beetje 

in woorden alleen maar om te voelen ohhh. Ik keek dus naar de buik en wat bijzonder dat dit 

lichaam volgens dit hologram in dit systeem wat we nu zien, wat bijzonder dat dit lichaam daarin is 

gekomen. Zo zit ik dan, zo ben ik met bewustzijn bezig en dan kom je tot essentie uit dat je dingen 

moet gaan doen. Kijk ik naar mijn moeder en dat ik zie dat ze dingen veel weet en zij doet het niet. 

Als zij bij ons is gebeurd het wel. Na het sjoelen en halverwege het sjoelen, werden we 

toegesproken door Ramond dat wij aan het sjoelen waren. Dat gebeurd dan toch, we zijn nu aan het 

sjoelen. Tijdens het sjoelen ontstond dat gesprek, hoe komt het nu dat jij helemaal geen last hebt 
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van je rug, rugpijn en heeft zij zoveel last als mijn moeder bij ons is, is de pijn soms weg halve 

minuut of helemaal weg of 2 a 3 uur en thuis niet. Heeft zij bij ons 2 nachtje geslapen en heeft zij 

helemaal geen pijn. Hoe komt dat? Ja inderdaad en dan gaat het bewustzijn erheen en dat weet zij 

het  van binnenuit en kan ze het zeggen. Dat ging ook over bepaalde onderwerpen dat zij ging 

praten en bewustzijn is dan aan is het aan. Ineens is het aan en dan gaan zij naar huis toe, ik zeg 

niet dat het zo is, maar dat het tot nu toe steeds gebeurd en dat kan in processen dat het hologram 

valt weg. Opmerkelijk als mensen bij elkaar zijn dat ze dan elkaar kan openen. Je opent elkaar. Je 

herinnerd elkaar wat een bijzondere wezens. Je herinnerd elkaar wat de kracht is van wat het leven 

eigenlijk is. Toch op een eenvoudige manier met elkaar over te spreken. Ja ja zegt mijn moeder, 

dan zal het dus betekenen dat ik altijd in jouw omgeving zou moeten zijn. Als jij dus niets doet wel. 

Ja precies, als jij niets doet wel. Daar hebben we Jezus voor, gelach, wij zijn zelf die kracht en 

hebben dat niet nodig je bent het zelf die kracht 

De moed opnemen om niet in stramienen te gaan vervallen. Je moet in jezelf vinden,  binnen alles 

wat je doorloopt daar zelf steeds ook steeds weer in te zien, denk maar gewoon aan dit moment, 

aan dit referentie punt. Wat is dan het bewustzijn in ons? In feiten is bewustzijn sterk, is de mind 

nog veel sterker en nu komt het op aan gaan we het echt voelen en ook echt  inzetten. En dat is wel 

een spannend moment want als je het gaat inzetten, dan kan je geneigd zijn om dat te doen vanuit 

het doel vanuit je mind. Ja, je kunt informatie verzamelen vanuit je hoofd, denken kennis en ook 

voelen en naar het brein gebracht, dan weet je dat, dan komt er een moment dat je een stap gaat 

zetten, van binnenuit ook echt, de ervaring van binnenuit omzet in hoe je leeft. Hoe je met mensen 

omgaat. Hoe je dingen doet in het dagelijks leven. Hoe je mensen gaat zien. Opletten als je dat van 

binnen naar buiten toe brengt, dat je dat niet vanuit je hoofd gaat doen. Natuurlijk heb je hoofd 

nodig, je moet ook denken, denken is een onderdeel van alles, zonder het brein, gebeurd er iets in 

het lichaam. daar ligt een heel cruciaal punt. Ik denk dat we in deze 3 dagen daar een aantal 

oefeningen en bekrachtigingen gaan doen en met elkaar kritisch gaan kijken. Kritisch betekend ook 

eerlijk naar jezelf kijken en zijn en als het niet wil lukken, dat je kijkt en voelt wat lukte er op dat 

moment niet. Dat je het weet en laat het niet uit je handen en hart glippen. Zeg het dit is wat er 

niet lukt. Dit stapje en bij mij ontstaat er dus dat….bv boosheid verdriet of kwetsend. Ik noem maar 

even wat dingen 

We zijn met elkaar als mensen en we moeten er geen show opvoeren. Die energie moet helemaal 

weg. Een open en eerlijk en zuiver met elkaar en geen show opvoeren en echt met elkaar zien dat 

we gezamenlijk bewustzijn en allemaal autonoom met een eigen bewustzijn en een gezamenlijk 

bewustzijnsveld dan kunnen we het bewustzijn van deze aarde en deze werkelijkheid en andere 

werkelijkheden die kunnen eigenlijk alleen maar ingaan door te begrijpen dat als je ook ruimte geeft 

aan het proces van de ander dat je daarmee ook in feiten het goddelijke in jezelf ook echt werkelijk 

benut . Betekend als een groep als hier als je daar niet zoals eerlijk naar jezelf bent en geen ruimte 

geeft aan een ander, dat werk wat je in jezelf bent dat krachtige mensen zijn, dat je op een ander 

level ook niet kan inzetten. Als jij hier op een gegeven moment door heen bent en je hebt jezelf 

weer gevonden en er gebeurt iets waardoor je uit deze werkelijkheid gaat, hoe dan ook kan zijn en 

wanneer en welke wijze maakt allemaal niks uit, dan zul je namelijk precies datgene moeten doen 

en dat alleen kunnen doen waar we nu  hierover hebben. Dan word je ook door allerlei afleidingen 

van allerlei andere kosmische gebeurtenissen weer geconfronteerd. Het gaat erom RUIMTE geven. 

Hoe zet je dat in jezelf wat je van binnen voelt echt om in je leven.  

Ik geniet heerlijk altijd van de regen, dan hoor je de waterdruppels. Ik luister naar allerlei dingen 

heel bewust, ook als ik praat luister ik ook bewust naar allerlei andere dingen. Als dat niet lukt 

tijdens het praten dan is er een moment van dat ik dit even zelf creëer. Voortdurend op zoek naar 

prikkels. Kijk wat binnen in jezelf wat er gebeurt. Ja, dat is een Kosmische samenkomst. 

Samenkomst die heel erg gaat over jouw. Voor een hele tijd hebben Wij als mensen waarde gehecht 

aan voorbeeld personen. Dat moet gewoon afgelopen zijn. Hoe dan ook, ik ben geen voorbeeld 

persoon. Ik ben gewoon een medereiziger samen met jullie en ik neem de moed om vrijuit spreken 

en dat zijn heel veel mensen die dat doen. We hebben geen voorbeeld personen meer nodig. Het 

gaat om onszelf. Als we dat maar goed beseffen, dat jij op deze blauwe planeet loopt, wat er ook 

gebeurd in mindcontrol, wat er ook gaande is achter de schermen, welk bewustzijn ook bemoeit met 

ons. Als JIJ ten diepste beseft dat jij op deze wereld bent. Jij leeft op deze parel. Een wereld vol met 

leven echt zo onvoorstelbaar compleet, als je dat maar beseft dat jij hier bent en dat het niet gaat 

omdat jij moet voldoen aan wat er is, maar dat je vooral moet leven wat je van binnenuit voelt. Als 

je dat gaat snappen als je daarop durft te richten. Zul je begrijpen als iedereen dat doet, dat de 

wereld heel snel transformeert en dat je dan compleet in een ander bewustzijn komt.  Het kan niet 

zo zijn dat je die boodschap in jezelf niet pakt. Dat je daar niet voor gaat omdat al die andere dat 
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niet doen. Snap je? Het komt heel erg aan op het besef hiervan. Het gaat om besef en dat is heel 

diep. 

 En laat de mind zich maar lekker buiten, die mag er straks heerlijk mee bemoeien maar die gaan 

we even portje mee kaarten. Dit is wat hier gebeurd. We moeten goed beseffen in alles wat je doet, 

alles, of het hele fijne dingen zijn of hele zware dingen of hele vrolijke dingen of hele intens 

verdrietige dingen. Het maakt niet uit. Alles wat we doen, alles is energie. Alles wat we doen moeten 

we beseffen, jij, ik besef leef hier op de aarde. ik leef op deze bibliotheek en alle mogelijkheden 

liggen open. Alles wat mogelijk zou kunnen zijn, wat ik hier voel en wat hier uitgedacht kan worden 

in de lijn van hier. Kan benaderbaar zijn kan bereikbaar zijn, alles kan geleefd worden en overal 

komen op de aarde kan ik heen. Ik kan in elke rivier liggen en ik kan onder elke waterval staan en 

op elke berg komen overal op deze wereld want ik ben hier. Ik kan dat en als je dat beseft en  dat in 

feiten niet kunnen alleen een gedachten is, als je dat beseft, ga je begrijpen hoe je die route kunt 

inzetten. Als je dat maar beseft gaat het alleen nog maar over ontmantelen van alle mind projecties. 

Alles wat in ons en door ons heen loopt wat dat verteld dat het dus niet kan. In feiten is dat het hele 

verhaal. Dus heel eenvoudig gezegd ten opzichten van ons leven op de aarde als mens, gaat het ook 

om primair over ons bewustzijn van binnen. Want……je moet voldoen aan allerlei dingen. 

Gisteren toen ik thuis kwam belde een oom mij op even kijken een oom, heb ik meerdere ooms, 

echte ooms? Fysiek gezien, ja 2 dus 1 van de 2 ooms belde mij op wij zijn uitgenodigd om de 23ste 

gezellig bij hun langs te komen en toen vroeg hij aan mij, weten jullie al wat voor verlanglijstje, 

vinden ze leuk om te geven ofzo. Ja, ik verlang maar 1 ding. Ohhh Marian heb je een Pen? Ja maar 

het is maar 1 ding. Ja….jouw kennende wordt dat een hele lange zin. Nou wat is dat? Nou, ik 

verlang eigenlijk niks als het een verlangen moet zijn met een bepaald cadeautje dan vraag ik 

gewoon een hele fijne ontmoeting is met elkaar, dat we niet gaan vreten, maar dan heb ik het 

gewoon gezegd. Niet gaan schransen niet gaan meedoen met alles wat iedereen doet, maar dat we 

elkaar gewoon kunnen ontmoeten en dat de openhaard gezellig aan staat en dat we echt een 

ontmoeting hebben van mens tot mens. Ik ben er eigenlijk ook klaar  ermee om, jij als Martijn en jij 

als Paul te ontmoeten en dat ik jouw alleen als Paul ziet. Ik wil gewoon weten wie je eigenlijk bent. 

Dan was tie stil, Dat is een man die er helemaal niks mee te maken wilt hebben. Maar….wat doe ik 

van binnenuit, zet ik hem om in beweging. Ik meen hem, heel hartelijk, ja, ik spreek gewoon en er 

is een ongeschreven kosmische regel vanuit onszelf vanuit ons hart spreekt raakt tie altijd. Dat 

gebeurd gewoon, je kan er niet om heen, tenzij het speelt en simuleert, hij werd stil en de stem hele 

personage van hem die hij is als oom hoorden ik veranderen en hele andere inhoudt in zijn klank en 

andere vibratie. Zegt de oom, nou…… dat voel ik ook. Ik zeg, daar gaan we voor en ik wil helemaal 

geen cadeautje hebben. Helemaal niets, dat is voor mij het cadeautje. Ok, ok zegt hij, maar denkt 

Ramond er ook zo over? Toen zij ik met dit gesprek ging van mij naar jouw en van jouw naar mij. 

Dat is het enige deel wat nu geldt alles wat je nu nog verder gaat denken dat is helemaal aan jou 

Paul. Dat is mijn systeem en jullie systeem ook. Misschien doen jullie het nu anders dan ik 

omschrijf, maar dat is waar het omgaat. We moeten lospellen van alle dingen die er om heen gezet 

worden. Gaat in de focus om dat ene moment. Daar ligt tie. Dan merk je dat het anders word. Ik 

weet nu dat de 23ste als we daar zijn dat dit een hele fijne mens samenkomst is met elkaar. Ik ga 

hem dus ontmoeten omdat ik hem heb geuit. Dat is afpellen en ook tegen de mensen spreken. 

Ja….ik denk dat ik een hele zware dobber, mijn mind spreekt nu. ik spreek zelf een programma uit 

de mind, ik denk dat ik een hele, hele zware dobber aan Paul heb gehad dat ik dit deelden met hem. 

Als er iemand is, in het leven van de familie, die overal weerstand heeft en direct voelt en een hele 

grote zakenman, maakt gehakt van elke gedachten van je, ja dan is hij het. En hij zei ook ik voel 

het ook. Waarom, omdat ik spreek, omdat ik mij licht laat schijnen. Ik laat mij niet manipuleren 

door een zogenaamd reactie die mijn mind weet van te voren en dat ik mij daar op moet gaan 

afstemmen en ik gesprek ga met dat stuk wat er  nog niet is. Alleen in mijn herinnering. Met andere 

woorden ik laat mij niet richting bepalen door wat ik aan hem laat weten of herinnering heb. IK BEN 

HIER. Jullie zijn hier. Dus WIJ zijn hier met elkaar. Wij dragen zo’n krachtig veld van binnenin ons 

zelf . dat is zo belangrijk dat je vanuit dat veld leeft en werkt. Pas als dat schoon is en daarin kan 

zijn, dan kun je het ook echt in beweging zetten.  Hoor goed wat ik zeg. Ik zeg eigenlijk eerst jezelf 

opschonen. Heel schoon maken en goed in jezelf kijken. Dan kun je de ambassadeurschap van 

binnenuit  en vibratie naar buiten brengen. Doe je dat niet, dan breng je ook de vervuiling mee Dat 

is niet erg en dan kun je leren inzicht krijgen, maar in feiten is dat inzicht krijgen in je 

persoonlijkheid. Ik weet niet of jullie geïnteresseerd zijn in je persoonlijkheid. Ik ben er wel eigenlijk 

klaar mee met de persoonlijkheid. Ja….net dat tie vervelend of lastig is, maar hij hoeft ook niet aan 

de kapstok gehangen te worden. Maar die persoonlijkheid van Martijn die moet zichzelf afstemmen 

om ruimte te geven wat binnenin is in het hart.   
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Ik vind het heel fijn dat we bij elkaar zijn. Er is een enorme omwenteling gaande.  Gigantische 

omwenteling en dat is niet de omwenteling waarin spirituele wereld over word geschreven, maar 

een omwenteling omdat er heel veel daadkracht en helder denken, heel helder voelen en instructies 

in het veld te zetten. Ik beschouw in aardse termen deze werkelijkheid die wij nu zien beschouw ik 

niets anders dan een informatieveld. Informatie is trilling en trilling is bewustzijn. Het is dus een 

bewustzijnsveld. Als bewustzijnsveld/ informatieveld vervuild wordt door een grote groep mensen 

die hier nu leeft en eigenlijk dingen denkt in informatieveld waar ze niets te zoeken hebben, dan 

wordt het groot tijd dat de mens komen die anders denken en dan is het zo belangrijk dat de groot 

krachtdenkers  in lijn met het hart en brein afgestemd binnenste krachtveld, wat je binnenin voelt 

dat tie zich ook kenbaar gaan maken. Dan is het goed om bij elkaar te komen en dat we ook met 

elkaar in het veld gaan opruimen en verschonen. Transparanter maken.  De bubbel moet groter  

gemaakt worden. Gebeurd overigens niet alleen van binnenuit in deze werkelijkheid . Merendeel van 

de coalitie werk samen groepen, die op basis van de lichtkracht en innerlijk weten aanwezig zijn, die 

zijn niet van binnenuit aanwezig, maar ook vooral, komen niet van buiten, maar in het veld nano 

seconden voornamelijk in een ander werkelijkheid. 

 

Goedemorgen hoe voelt het hier? Droog. Is het hier benauwd? Of merk je dat niet? Moeilijk te 

zeggen, slaat en beetje… 

Wel een raampje openzetten of een rooster open zetten 

Voor de mensen, ik ga niet het lijstje aflopen wie er wel of niet is. Jullie zijn er gewoon. Mensen die 

een envelopje willen geven kan eind van de dag eventueel en mensen die, loop je stuk op het 

financiële aspect, wees eerlijk naar jezelf, geef het gewoon aan en geld eigenlijk voor alle 

bijeenkomsten. Want het is niet zo dat we hier werken voor het geld. Financiën ik heb een heel duur 

leven door alle kosten die ik maak en zo goed mogelijk te managen, maar ik ben dankbaar dat er 

mensen zijn, of het nou een euro is of iets anders. Het gaat niet om het geld, maar dankbaar dat er 

uitwisseling is.  Stem wel af bij jezelf en alles wat er gebeurd vraag ik een bepaalde vergoeding en 

de vergoeding is ook gebaseerd op de aantal dagen en wat je met elkaar doet en energetisch ook 

gebaseerd en informatieveld, maar het is niet dat dat moet kosten ofzo. Kijk altijd voor jezelf als het 

kan dan kan het en je merkt het is voor mij teveel het gaat gewoon niet dat je even afstemt. Alles is 

bespreekbaar en ik heb dat vorig jaar ook op de website gezet en dat heb ik toen weer afgehaald, 

omdat er zoveel vragen via de website door kwamen en heb ik gemerkt die zichzelf willen laten zien 

en laten voelen onderneem gewoon zelf de actie. Ik zeg het nog een keer tegen jullie ook dat je ook 

als je andere mensen kent die hier mee bezig willen gaan en komen bijvoorbeeld niet omdat ik het 

niet kan betalen. Dan is er een andere manier om toch te komen. Wilde ik eigenlijk aan het begin 

zeggen 

 

Zo, goh, jemig, ja……. waar gaat het nu eigenlijk over? 

Het gaat erom om te achterhalen in hoeverre jij nu bent wie jij bent. In mijn Martijn zijn bestaan 

zeg maar, worden er over een heleboel onderwerpen gesproken en lezingen worden gegeven over 

buitenaardse contacten. Bewust om daar informatie over te geven en om ook het veld te trakteren 

op een stukje collectief bewustzijn. He je hoeft er niet alleen over te lezen, maar er zijn ook mensen 

die daarover spreken. Er zijn ook mensen die over spreken niet in een lijn met een bepaalde Ufo 

cult, maar ook ECHT spreken over INNERLIJK. Het gaat niet …….om maar dat het veld ook achter 

ingevoegd kan worden. Ik heb daar bewust over gesproken omdat wij als mensen en als collectief 

bewustzijn zo gericht zijn op de wereld zoals we die waarnemen. Er moeten echt allemaal elementen 

in ons leven komen met ja maar dit is niet de enige werkelijkheid. Als je echt de werkelijkheid zou 

moeten geloven als je deze ziet, dan denkt je echt dat het gaat om s morgens wakker te worden, 

het RTL nieuws een kop koffie erbij, goedmorgen Nederland 1 of 2 en dan begint de dag. JA en dan 

begint je hele systeem te draaien tot aan 20uur s avonds en dan neem je weer een kop koffie en 

thee en dan ga je weer naar bed. Je ziet ook op de televisie wat er in de wereld gaande is. Je krijgt 

alleen maar projecties van buitenaf. De hele ontwikkeling van in jezelf blijft achterwegen. Dat wil 

niet zeggen dat wat je de hele dag doet die dag, dat dat niet goed is en daar mee moet stoppen. 

Dat zeg ik niet. Het kan verrijkt worden. 

Waarom ik spreek over buitenaardse of levensvormen uit andere werkelijkheden , 1e instantie zoals 

de kosmos die wij op dit moment zien, dat die in feiten niet allemaal in lijn leven met  waar wij over 

hebben wat  we liefde en kracht noemen en eerbied en gelijkwaardigheid. Dat is een heel belangrijk 

gegeven en dat kun je niet zomaar aan de kant zetten. Ik heb bewust gesproken over andere 

levensvormen en intelligenties. omdat de oorlogvoering binnen ons eigen familie handteren, de 

discussie aan de eettafel, de hele week met elkaar werken en dan de zondagochtend knetter harde 

ruzie krijgen omdat de spanning van de hele week eruit komen. Noem maar even een voorbeeld, ja,  
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en zijn een paar mensen die dit herkennen. Maar het kan op een andere manier. Dat dat hele 

systeem waar wij hier in zitten dat vooral heel erg te maken heeft met een veel groter Kosmische 

werkelijkheid .  ik denk dat het belangrijk is dat we het hele buitenaardse neer en meer naar de 

voorgrond gaan trekken, omdat het heel erg verbonden is en wij heel verbonden zijn met dat thema  

en dat die 2 bij elkaar horen. De oorlogvoering. Het woord oorlog. De 2 deling en niet met elkaar, 

niet meer in de ontvankelijkheid en openheid zijn en niet meer luisteren wat is er met jouw aan de 

hand, wat voel jij? Wat ben jij vrolijk en fijn, maar ik ga echt lekker naar je luisteren en wat heb je 

vandaag voor moois gedaan en niet een half uur praten, ik leg het in 3 minuten uit, nee gewoon 

eerlijk zijn en ik sta hier en ik sta er helemaal voor open en ik wil het graag van je horen en als je 

geen tijd hebt aanhoren en beluisteren en andersom als iemand in de problemen zit dat je zegt, goh 

ik zie dat je het hartstikke moeilijk hebt. Dat, dat mechanisme, raakt zoek, weg, verstoord, die taal 

is weg als mensen met elkaar in de oorlog komen. Ja, die oorlog situatie die wij dagelijks in deze 

werkelijkheid ervaren, dat heeft te maken met wat op Kosmische gebied gebeurt. Dat is kwantum 

met elkaar verbonden. Waarom ik over de buitenaardse spreek. Is dat wat op de aarde gebeurt hier 

en heel indirect en ook direct, het is beide waar dat er heleboel dingen tegelijkertijd spelen, een 

gevolg is wat op kosmisch ontbijttafels gebeurd. Ja, we moeten zien wat in ons dagelijks leven hier 

aan het doen zijn, hier mee bezig houdt, waar in wij hier verstrikt in raken, waar de 1 heeft het door 

er niet uit te kunnen komen en de ander en de ander niet door heeft dat we er in zit, dat je er 

bewust wordt daarvan en begrijpt, wacht even, er zijn intelligenties in mij aanwezig, die misschien 

wel  verklaren van iets van mijzelf, en dat is best wel heftig, want dit is een heel groot onderwerp, 

wat mij in een bepaald gedragspatroon heeft gebracht, waar ik denk dat ik zelfs nog aan moet 

werken ook, waardoor ik mijn hele leven in een soort tragedie terecht kom, of het nou zichtbaar 

tragedie is of voelbaar of dat het  in slow motion afspeelt, dat zou kunnen zijn, dat je op je 70ste 

ontdekt dat je je hele leven hebt gemist, maakt niet uit, dan kan je alsnog, sjak zo ineens in 

werking zetten, maar het zou ook een tragedie kunnen zijn dat je erachter komt en het doet pijn. 

Dat mijn vader gisteren ook zei, dat hij zat snikkend te sjoelen en dat is maar goed ook, want 

snikkend sjoelen dat werkt. Dat hij zei, sjonge, jongen, rood en tranen, maar ook dat de blokjes 

gaan schuiven. Als ik dit zo hoor van jouw had ik veel beter naar jouw moeten luisteren. Als klein 

jongetje sprak ik hierover. Je hebt het al gezegd, maar ik dacht dat gaat wel over. Wat lief he,  dat 

hij dat net zei. Ik voel, ik ga je niet omarmen, want er was een soort lichaamsrespons, maar als ik 

dat had gedaan, was hij nog dieper op slot gegaan. Ik lk zie het en ik voelde, pap, Fred, noemde 

hem ook bij zijn naam, ik hou zoveel van jou. Jij gaf in dit lichaam dit leven en daardoor kan ik in 

deze werkelijkheid zijn of het bedoeld is in dit lichaam of niet, ik ben hier, en daar ben ik zo 

dankbaar voor. En ik zag bij hem in het moment de tragedie afspelen en dit is allemaal wat in ons 

leeft, dit stukje. Welke leeftijd je fysiek hebt, dat maakt niet uit. Het zijn de moment dat je besef 

vond en hij sprak het uit en ik vond het zo mooi en in dat moment ben ik geraakt, voel ik 

emotioneel het veld door mij heen gaan. Voel ik mij betrokken wat hij uitspreekt. Ik voel dat de 

essentie is, dat je dwars door alles heen en ook die trots die ook bij hem aanwezig is, dwars door 

alles heen, sjoelend met zijn klein kind ernaast, van binnenuit zoiets kan zeggen, dat ik beter naar 

jouw had moeten luissteren. Ik had gewild dat ik vroeger al snapte wat jij zei. Martijn zei,  ja maar 

weet je, moeten snappen, je snapt het nu. je snapt nu waar het overgaat. Ja maar…toch. Ach, het 

gaat toch om nu. We kunnen nu mooie gesprekken voeren we kunnen nu voelen waar het nu om 

gaat en dingen doen. Of het nu mijn vader is. Of jouw vader, of een kennis of een buurvrouw, het 

maakt niet uit. Het gaat gewoon om mens zijn. Er zitten zoveel schilde tussen. 

 

Dat buitenaardse is zo’n belangrijk aspect, omdat er ernstige zeer gevaarlijke bemoeienissen zijn 

met het menselijk potentieel op allerlei verschillende vlakken. Het hele scenario, het Ufo fenomeen, 

dat is ook daarover dat ik met name over spreek en ik ga er veel forse over spreken. Er zullen 

absoluut al mensen zijn die mij besnuffeld hebben en ik wil hier niets mee te maken hebben. Die 

daarna nog, nog minder met mij te maken willen hebben. Maar, dat is in 1e instantie geprojecteerd 

naar mij als mens. Ik ben  onschendbaar van al  dat projectie en gedachten, omdat ik weet dat de 

gedachten die daar door heen gaat , zijn gedachten door heen gaat, zijn gedachten van andere 

intelligentie om te voorkomen van het oorspronkelijk licht, bevrijding van wie wij  zijn in beweging 

komt. Hoe aannemelijk is het, dat we in vreugde kunnen leven op deze planeet. Als iemand tegen 

mij zegt, al die systemen zijn er en het gaat nooit lukken, dan spreek je niet als mens. Dat is geen 

menselijke reactie, want ieder mens kan voelen. Of je nou bezield bent of niet, ja, ieder mens kan 

emoties voelen. Waar die emoties ook vandaan komt, ook het brein kan ook emotionele respons 

geven. Ieder mens kan voelen. Ieder mens , die zegt het kan niet anders dan zo, die zit in de 

gedachten van een ander intelligentie. Er is een heel groot gevecht gaande over de gedachten van 

de mens op Kosmische gebied. Dat is al gebeurd op het moment dat de mens in de neergang 
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terecht kwam van haar bewustzijn. In de werkelijkheid die niet functioneert zoals wij de tijd 

eervaren. Ernstige bemoeienissen door zeer krachtige mind controllers dat zijn intelligenties die 

zoveel vermogen hebben met hun denken, die kunnen doordringen in het circuit wat denken 

eigenlijk is. Je moet denken zien als een software programma. Jij kunt in je computer, je gaat naar 

een mapje in je documenten en dan kun je daar in en in dat mapje en dan heb je andere zoals bv 

verzekeringen, er zijn allemaal verschillende mapjes. Dat is allemaal structuur als je dit gaat 

opzetten is dat structuur. Hopa en dan kan je weer naar boven in dat mapje. We bladeren naar 

boven maar je kunt ook rechtstreeks in het mapje komen. Eigenlijk zit met definitie dat mapje er 

ook. Snap je wat ik zeg? We gaan dat mapje in, gaan we nog een mapje wat dieper, en dieper en zit 

je in het onderste mapje, denk je, maar dat is niet zo, want in het onderste mapje zit ook het 

bovenste mapje gewoon. Je moet alleen weten hoe je daar komt. He, als je dat door gaat hebben 

hoe het denken functioneert. Als jij door hebt hoe een gedachten van 3 maanden geleden, om 1 uur 

‘s middags opent iets specifiek invloed heeft op vandaag op dit moment en hoe mapjes in elkaar 

zitten en dat begrijpt dan doorzie je dat en dat het noodzaak is om vrij te komen vooral van de 

dingen die niet bij je horen. Buitenaards en interdimensionale intelligente zeer gevaarlijke 

beschavingen die hebben zo groots vermogen. Die hebben het vermogen om in te breken in ons 

hologram van denken. Dat is wat zij doen. Zij  denken niet dus niet even simpel mee zoals wij nu 

denken zoals wij denken en dat wij simpel denken, dat is een heel complex software. Zij breken in, 

in de routering van het brein, van het energieveld en zij kunnen nu inbreken en al kijken dat in de 

scripten die er allemaal klaar liggen, dat daar barrières worden neergezet, denken zij in ons brein, in 

ons labyrint van ons hele functioneren van ons denken. Dit hele stukje is zo ontzettend belangrijk. 

Er zijn hele grote coalitiegroepen bezig om binnen de matrix, wat wij matrix noemen onze 

werkelijkheid, aanwezig te zijn en positie te nemen en wij kunnen niet anders doen dan eerst zorgen 

dat lijnen open gaan,  dat dingen die wij denken, dat die daar niet thuishoren. Ja, er is een hele 

grote onder-voering op bewustzijn gebaseerd en als dat zo complex word en in het lichaam word 

neergezet en jij wordt geboren of gekoppeld aan zo’n lichaam. Of…. Sterker nog, zij gaan zelfs zo 

ver dat zij gaan bepalen waar jouw bewustzijn heen gaat. Ja, dan komen we echt op de hotspot 

terecht. Als zij gaan bepalen waar jouw lichaam terecht gaat komen en zij gaan alles zij zo krachtig 

coördineren dat jij gekoppeld word aan een lichaam wat zij bedenken dan zij de rare wel gaar en 

dan word je geboren in dit lichaam en dan wordt je bewust in dat lijf en dan zit je een labyrint 

volkomen georkestreerd software van denken.  

 

Maar ergens, heel diep door alles heen wat wij doen, heel diep door wat wij denken en wat wij doen 

en wat wij fantaseren en waar wij mee bezig zijn. Heel ergens is dat vlammetje daar. Dat vlammetje 

weet binnen ons dat is zuiver bewustzijn, dat weet dat het anders kan 

Ik spreek over de buitenaardse omdat dit een heel machtige groep is, waarop het gebeid van 

denken onverslaanbaar is. Moet gewoon gezegd worden. Onverslaanbaar. Deze kracht is 

onverslaanbaar op het gebied van denken. Daarom is het zo belangrijk dat wij gaan zien, wacht 

even, ik heb toch liever dat ik hoop heb dit wel te kunnen verslaan. En eigen lijk is dat ons leven. 

Ons leven is zo georkestreerd dat op een hele slimme manier voortdurende beweging in ons dat we 

denken dat we iets kunnen verslaan. Het woord verslaan halen we hier weg. Zoefff zetten deze neer 

om te verbeteren. We ontslaan onszelf en dat is the hooks. Daar is de spiritualiteit op gebaseerd. 

Je kunt niets verbeteren alleen het vlammetje in jezelf en aanlaten wakkeren naar het grote vuur en 

daar ook echt zijn. Spreek erover wat er binnen in jezelf gebeurd. Wees eerlijk. Wees oprecht. Hoe 

moeilijk het kan zijn of hoe pijnlijk het kan zijn. Ik zit ook weleens te huilen wat het verdriet van de 

aarde is. Ik zie ook wat er met de wereld gebeurd en met de kinderen en de dieren en dat met de 

bomen. 

Gisteravond een skype overleg/gesprek met een man en die daar ook mee bezig is. Allerlei 

onderzoeken over trilling en vibratie en daar ook en daar gaan meemaken wat vibratie is. We zien 

elkaar zo op het scherm. Hij verteld aan mij, weet je Martijn ik was op een gegeven moment. Het 1e 

wat hij zei tegen mij is, het is gestoord dat wij ons voedsel moeten kopen. Hij is uit die gedachten 

en hij kan het gewoon zeggen. Ja, dat hoeft helemaal niet. Toen was het stil. Toen vertelde die man 

dat hij was opgegroeid, als ik dat me goed herinneren, of had gewoond, ergens was er in ieder geval 

een hele grote boom, een grote plantaan en hij hield/houdt zoveel van die boom, iedere keer als hij 

dan in de buurt kom, woont daar inmiddels niet mee, gaat hij naar die plek. Voelt hij die boom, 

voelt hij het leven en voelt de energie via die boom voelt hij zichzelf nog dieper en alles wat daar  

heel belangrijk een energieveld wat in de matrix wordt geraakt. Tijdje geleden komt hij weer op die 

plek en hadden ze net die boom omgezaagd. Die boom lag daar nog omgezaagd plat, met de man 

met de ketting zaag, dat was zijn beeld en hij vertelde dus staandend en hij kon niet meer verder 

praten. Martijn zei, ik hoor je en ik voel wat jij nu zegt. De man barste zo in huilen uit. En zei en 
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niemand in deze wereld die denkt snapt denkt wat er bij mij gebeurden. Er was  niemand die tegen 

mij zei ho kom alsjeblieft hier bij ons wat is dit erg wat wij hebben gedaan. Want dit moest, dan kon 

ik akkoord gaan met de uitleg krijg waarom dit moest gebeuren, hoewel ik het onzin vind dan krijg 

ik nog aandacht. Maar ik zo afgeblokt en ik stond zo alleen ik stond daar en de gehele werkelijkheid 

verdween kilometers weg. Ik viel in een diep gat en ik was zo diep geraakt dat in deze wereld die we 

zo lief hebben en het gaat niet specifiek alleen om die boom, maar dat het dus zo’n gebrek is aan 

volledigheid van aanwezigheid van  bewustzijn zo ontzettend intens en zei hij, op dat moment in een 

hele diepe crash zit is er zo intens iets in mij gebeurd, dat ik besef wat is dit een walgelijke wereld. 

Walgelijk zegt hij. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik wil niet meer met mensen praten, hoewel ik wel 

graag met jouw wil praten, maar eigenlijk geen zin meer in heb. Zo onthutst, hoe de mens op deze 

planeet hier omgaat met dit prachtige paradijs en wie er ook aan die knoppen zit te drukken. Wij 

kunnen van die boom houden. Dan is er geen knop die iets tussen die boom en mij inzet. Dan is er 

een knop niet gedraaid of ingedrukt. Deze wordt omgezaagd. Toen zei ik tegen de man, toen jij hebt 

gesproken over dit hele belangrijke wat in jouw zelf gebeurd en daarover spreekt dat er nu 2 

mensen samen die aan allebei de kanten van de schermen met elkaar praten met een cameraatje 

met een satelliet er tussen en elkaar kunnen zien op fysiek gebied, dat mag je als alternatief zien 

van de boom. Gebeurd iets in dat script, terug naar al die mapjes en hoe het denken functioneert. 

We moeten het gaan doorzien en we moeten het gaan doorgronden. We moeten het gaan 

doorgronden en in 1 keer zegt de man, wat zeg je nu. Gelijk het scherm naar achteren en zag je 

maar dit stuk. Leuk he hoe dat gaat werken. Wacht even zeg je nu dat jij en ik, wacht even, dus dat 

wat daar niet gebeurde, dat gebeurd nu nog omdat wij samen, begon hij te huilen. Ja daar dat is 

het. En het kan alleen als hij zegt wat er aan de hand. Hij moet dat doen. Als je eerlijk bent dan zul 

je naar flink wat stoten aan je neus. Zul je merken dat de matrix  ineens stopt en het programma 

stopt, wat steeds iets voorzet van iemand die je niet kan horen. Niet dat jij moet stoppen met 

denken van dat is een aantal keren nu gebeurd. Ik moet nu ook niet denken ik blijf nooit gehoord 

worden. We moeten ook uit dat programma. Dan gebeurd het, persisteert  en volhoudt en je blijft 

open en transparant zul je merken ineens is het daar en dat iemand naar je luistert met de oren 

afgestemd op dezelfde kracht aan hier binnen  en voelt en weet wat die pijn is. Wat die pijn ook is, 

of het nu een boom is of het verlies van een kindje of van je opa, oma, tante maakt niets uit. Er is 

ineens iemand in deze werkelijkheid, die weet wat eraan de hand is. Het hoeft niet altijd en 

misschien veel als niet met woorden  en ineens ontmoeten de mensen elkaar weer. Dwars door alles 

heen en raak je elkaar aan. Dat is voor mij de intiem moment van die veer. De film van ETI en heb 

die film nooit gezien.  Het gaat om aanraken. Elke vorm die aandacht verstoord  en elke vorm die 

daar tussen gaat staan heeft direct te maken met buitenaardse intelligenties die in het script van 

ons meedenken, heel krachtig en programmeren in die wij werkelijk zijn. In feiten word er 

gerommeld en gerotzooid in ons bewustzijn . ja en dat is iets dat we moeten gaan openbreken 

omdat we het hele arsenaal in ons zelf dragen. Je kunt je nog studeren buiten. Het is heel belangrijk 

om informatie buiten te bestuderen omdat we dat allemaal doen. We gaan onszelf mogelijk steeds 

meer dieper begrijpen, maar we moeten vooral in onszelf dieper gaan begrijpen als we aan onszelf 

gaan werken gaan we ook zien wat er buiten onszelf gebeurd en gaan we ook snappen waar 

fenomenen zich voortdoen zoals ze zich voordoen. Waarom mensen afhaken in contact met jouw 

omdat je met deze informatie bezig bent. Welke krachten er door andere mensen heen denken om 

te voorkomen dat jij in de kern van dat doolhof komt in  jezelf komt. Daar is tie, bam en dan weet je 

het en dan ga je ervoor. En voor mij is ervoor gaan om soms stekkers ervoor uit te trekken en dan 

is het gewoon klaar. Dan zijn er bepaalde routes afgelegd en dan stopt het. Dat is helemaal niet erg, 

he. Ik heb in mijn leven heel veel gestopt. Heel veel. Misschien heb ik in mijn leven wel meer 

gestopt dan ik heb gestart. Ik heb daar ook heel veel over gehuild. Ik heb ook heel veel gestopt 

waar ik heel veel van hou en ook met mensen ben gestopt waar ik ongelooflijk veel van hou. Maar ik 

hou van die mensen en niet van hun labyrint. Dat is dus niet uit boosheid. Ik heb dan waarde en 

waardering voor dat wat de ander leeft en daar blijft het bij. Mijn gedachten naar die mensen 

moeten dus zuiver zijn. Ik kan in mijn zuiver denken over iemand die vervelende dingen doet. Als ik 

negatief dingen denken over iemand die negatieve dingen doet, dan ben ik een mede-muziekkant en 

denk ik met mij denken in het labyrint van de ander en dan ga ik er op door boksen en dat moet 

gewoon stoppen. Komt dus op coördinatie aan. Je moet jezelf terug brengen in het coördinatieveld 

in jezelf en wat vind je wel en niet belangrijk. Daar gaan deze dagen over en zijn deze oefeningen 

op gebaseerd. Dat zijn niet oefeningen om alleen te oefenen, maar  

 

 

Het is ook om te doen en te zijn en merken in je leven als er dingen gebeuren, dat je daar iets mee 

kunt doen. Ook op basis van denken. Als jij begrijpt dat denken in ons minimaal net zo krachtig is 
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en als het in lijn staat met ons hart en als de krachten die door ons heen denken, dat zijn de gelijke 

wapen systemen uit verschillende werkelijkheden, als je gaat begrijpen dat jouw denken zo krachtig 

is, ga je ook begrijpen waarom het zo belangrijk is om zuiver te zijn in je denken. Niet de taal te 

spreken van de ander, maar ook om je denken in te zetten. Ik heb heel wat potjes geknokt met 

mijn denken met andere intelligenties. Ik spreek nooit in de term van verliezen en zij wel.  

 

Wie wil er iets zeggen?  

Ik heb een vraag: ik werk met verschillende mensen die in een conflict situatie met elkaar zitten. 

Wat jij zegt houdt dit eigenlijk in dat als jijzelf gewoon uit je hart spreekt dat je ook instaat bent om 

het conflict van de andere mensen op te lossen of helpen om het zelf op te lossen.  

Het programma van conflicten verdwijnen. Eigenlijk zijn conflicten in een meest simpele vorm 

programma’s van denken waar belangen onder zitten. Belangen komen voort uit een andere 

situatie. Je kunt een belang hebben wat eigenlijk niet jouw belang is. Over het algemeen is dat 

eigenlijk ook zo. Wat gebeurd als jij heel krachtig denkt. Je haakt niet aan met je denken op basis 

wat de ander denkt, houdt jezelf zuiver. Sterker nog, als je krachtig denkt ben je geen mind 

controle, je bent eigenlijk een mind mover, je brengt het in beweging. Daarmee kan het conflict 

programma bij de ander ten op zichten van jouw gestaakt worden. Ik heb het meegemaakt dat 

mensen hun vijandigheid voor mij stopte, maar ik ga niet aan de kant. Ik ga niet zeggen, ik wil met 

jou niets meer te maken hebben. Ik ben helemaal niet bang voor jouw. Ik doe toch even een stap 

naar achteren. Er is geen angst. Je moet heel krachtig zijn en heel duidelijk zijn en niet vanuit je 

hoofd en voelen wat de boodschap is en het licht  binnenin jezelf is en heel krachtig denken in dat 

moment, niet in wat de ander zegt maar krachtig denken, dat die hele situatie die in jouw terecht is 

gekomen, door dat conflict, die situatie buiten jezelf zet. Door hebt en hier gaat het helemaal niet 

om. Hoe, hoe, Ik was bijna gevangen. Ik dacht dat het daar wel om ging, interessant en dan lost dat 

conflict mogelijk ook op. Hangt er van af hoe krachtig jij bent.  

 

Er is een hele grote coalitie nu op de aarde gaande, in de vorm van mensen zoals jullie en ik, die 

met elkaar het labyrint van binnenuit, conflicten kunnen terug teleporteren, retour afzender zonder 

conflict. Als iemand bij mij een brief in de brievenbus doet, algemeen komt die beter aan als die 

digitaal nu gaat. Maar als er een brief in de brievenbus komt die bv er niet mooi uitziet, energetisch 

of een lelijke tekening of wat dan ook, kan ik de brief, hup de brievenbus uithalen en op 3 manieren, 

kan ik hem open maken. Het hele veld van die brief, wat er achter zit van grgrgr, ik kan ook zeggen 

ik ga die niet lezen want dit is helemaal niet belangrijk, het gaat mijn leven gewoon niet verrijken , 

zo kijk ik er vaak naar en dat is voor mij leven niet relevant. Ik kan hem terug sturen. Ik kan dat op 

2 manieren terugsturen en ik kan denken, vanuit boosheid, wat denk jij nu wel niet, retour 

afzender, hop en dat is heel wat mensen wat tegen mij zeggen. Nou ik heb hem gewoon terug 

gezonden. Ho retour afzender. Wegwezen. Wat zijn dat voor woorden, wat zit daar voor energie 

achter. Welk bewustzijn zit daarin. Haal hem dan er maar eens uit. Kijk er maar eens naar. 

Objectief. Ok Interessant. En toen. Zonder gevoel zonder gedachten. Puur zuiver. Ik besluit dat ik 

hier niet mee in dialoog ga tegen mijn zin en heeft het ook geen invloed op mijn dag.  Maakt niets 

uit. Retour afzender zonder negatieve gedachten. Dat kun je op dit hele grote intergelair kosmisch 

niveau waar wij als mensen mee te maken hebben, precies zo zien. We krijgen voortdurend 

enveloppe toegezonden en het is aan ons hoe wij daar mee omgaan. Ja…..nou…. 

 

Vraagje, Martijn ik zit voor me zelf te worstelen met het fenomeen de tijd. Ik loop de laatste 

maanden daar ook tegenaan dat ik met mijn gedachten, van wie zijn dan die gedachten, maar als ik 

het goed begrepen heb van jouw, kunnen diegene die in jouw gedachten werken die kunnen vooruit 

kijken in de tijdlijn. Ja…..daar trigger in mijn moment, daar is ook 3 maanden geleden iets in mij, 

dus je zei net ik ga daar wel in dialoog, maar als je voelt, dan voel je in het nu. voel jij dan ook, ik 

snap het niet en ik probeer het te snappen, iets wat in jouw afkomt in het nu, dan voel jij bv, he dit 

zou weleens een verkeerde kant op kunnen gaan. Voel, hoe doe jij dat dan?  

Wat vraag je precies? Wat is de vraag? Probeer eens om te zetten achter de woorden in een….. 

Oja ik zie al ineens anders. Eh…mijn vraag is hoe ik nu kan vangen. Wat over, wat misschien nu 

ingezet is en wat ik misschien nu niet door zou hebben. Wat bijvoorbeeld over 3 maanden zou 

kunnen gaan inwerken op mijn persoonlijkheid waardoor een verkeerde kant op ga. 

Ja, dat spel wat dwars door ons heen word gespeeld, is het meest verveeld, wat jij nu bedoeld. het 

meest bedreigende, omdat er dus krachten zijn die voor onze perceptie van hoe tijd werkt alle 

,macht hebben om buiten de tijd om invloed uitoefenen en versplinterd. Wij zijn geneigd om tegen 

iemand te zeggen en om in dit moment tegen de ander te zeggen,  vind ik mm en mm en is de hele 

informatie wat jij vind aan een ander overgezet. Wat die andere intelligenties doen, die verbreken 
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dat en breken op en fragmenteren dat en die zetten dat in hetzelfde moment in alle momenten heen 

in een boodschap en versplinterd dat. Wij hebben dat niet door. We vergaren voortdurende onze 

tijdreis, we vergaren wij fragmenten bewustzijn van instructies en een paar weken later komt tie 

ook tevoorschijn en in een droom komt tie tevoorschijn en daar komt tie tevoorschijn. Wanneer die 

niet tevoorschijn komt, wanneer die niet invloeit in ons bewustzijn als wij onze boodschap leven. 

Laat ik zo zeggen als de bewapening de beveiligde bewapening als dat niet gebeurd is letterlijk ons 

bewustzijn. Als je uitstraalt kan je niet instralen. Ja dat is een hele gevaarlijke techniek die word in 

gezet. Er zijn eigenlijk 2 soorten rassen die dat doen en heel veel ontzag voor elkaar hebben en 

elkaar niet met gedachten krachten bevechten, maar wel elkaar bevechten via onze gedachten. 

Concurrentieslag, ja in  feiten wel. ideologieën 

Vraag; kan je dan je lichaam voelen? Ik merk als dat zo is, merk ik dat mijn lichaam reageert. 

Ja  

Dat je heel misselijk kan voelen ofzo 

Er gebeurd, ja dat is zo, dat kan, een gevolg kan zo voelbaar zijn . Het kan op heel verschillende 

manieren, het kan ook voelbaar zijn, dat je ineens van het 1 in het ander moment in een 

ongelooflijk negatieve gedachtengoed komt en je hele levensenergie in 1 keer weg is. BAM. Of dat je 

in een super zware depressie molen zit. Dan loopt er een ETI, zo noem ik het maar even, dan loopt 

er een ETI energie door ons heen. Ik wil hem even terugkoppelen aan het begin over dat ik over 

buitenaardse spreek en over die ontvoeringen en ook spreek over het onderwerp de goede 

buitenaardse, dat is omdat we alles bij elkaar moeten gaan leggen en moeten gaan kijken, wacht 

eens even, als deze wapen systemen worden ingezet en als basis van bewust van zijn door als 

denkvermogen, he, dan betekend dat ook dat het ook een andere kant kent. Snap je. Je moet dus, 

wij hebben als mensheid zoveel moeite om te accepteren hoe groot wij zijn. Dat is gewoon zo. Wij 

hebben zo buiten beeld is en zoveel valse beelden voor in de plaats gezet zijn, wij hebben zoveel 

moeite als mensen om te zien hoe groot wij zijn en wat wij kunnen. Wij hebben eigenlijk dat dan 

nodig en daarom maar het tegenovergestelde vorm. Ik leg dan vooral uit hoe groot gearfarceerde 

negatieve krachten zijn, dat gaat er vaak wel in bij de mens, heel bijzonder. De mind is georiënteerd 

dat dat wel word geaccepteerd. Maar het andere dus niet. Ik spreek daarover, dat kunnen wij ook 

zelf en ombuigen. Wij moeten dat oorspronkelijke licht en bewustzijn in onszelf weer terughalen. Je 

gaat het je bewuster worden. Er liggen pleisters in ons systeem afpleisteren  wat er gebeurd en 

gedacht. Dan worden er ook anders hele grote technieken ingezet om te zorgen in de werkelijkheid 

waarin jij leeft waarin iemand of mensen doen wat niet plezierig is, dat dat echt georkestreerd word, 

waarbij de persoon zelf niet eens betrokken is die dat doet, maar wel via door wordt uitgespeeld en 

dat je een mening krijgt over je zus of je broertje en dat je daarbij niet meer de liefde kunt voelen 

wie dat is als mens. Dat je dus de aanvlieg route naar binnen toe van die persoon ook kwijt raakt. 

Dat je niets anders kunt doen dan reageren tegen die vervelende broer of zus. Tussen die rol, die 

dwarse altijd beter wetende irritante overheersende rol. Ja, terwijl daar nog steeds binnenin de kern 

is. Snap je? Dan wordt je letterlijk in je hologram gepresenteerd door die rol. Dan is het 

levensgevaarlijk voor jouw bewustzijnswezen om te gaan reageren op die rol. Dan is het nog erger 

als je slecht gaat praten over die persoon van die rol. Dan gaat het hele traject reageren. Wat gaat 

er gebeuren als we gaan praten en we gaan roddelen en we gaan informatieveld gaan we helemaal 

voorzien. De hele bibliotheek en bij elke gedachten die we gaan inzetten zullen er 20 volgers komen 

die dat ook vinden. Dat zijn de agenten van labyrint en uiteindelijk zijn we dat zelf. We worden 

ingezet, geschaakt in dit hele systeem van denken. Er zijn andere krachten en veel ontelbare 

beschavingen die ook in de kosmos leven, die uit allerlei lagen en uit allerlei windstreken komen en 

uit allerlei andere sterrenstelsels komen coördinators en hologrammen van het universum, die dit 

allemaal weten en die deze afschuwelijke situatie kennen en zichzelf inzetten om hierin een plek te 

nemen als wezens die van zichzelf weten dat zij nimmer de kracht van het leven kwijtraken. Dat zijn 

wezens of mensen of niet mensen die weten dat in het hele proces van de draconische krachten die 

worden uitgezet door de draconiërs en onder dat bewind zitten er dus allerlei andere intelligenties, 

er zijn mensen en niet mensen die weten dat ze binnen die krachten als ze daar zichzelf aan 

blootstellen  dat ze momenten zullen kennen dat ze niet meer weten wat hun oorspronkelijke taal is. 

Zij weten uit de kronieken van de grote oorlogen en de termiet die er is. Die we hier op de aarde 

zien als oorlog en ook verwoesting speelt in de kosmos. Zij weten dat er kansen aanwezig zouden 

kunnen zijn dat er momenten kunnen zijn dat zij vergeten wat de taal van het leven echt is. Waar 

het omgaat. Toch gaan ze, omdat ze weten dat er momenten zullen zijn. Ze weten ook dat er 

momenten zijn waarin zij zichzelf wel kunnen voelen. Ze weten dat alle rumoer en de termiet in 

zichzelf moeten overstijgen, dat ze dat ook kunnen en dat ze dat ook doen. Dat is dus de mensheid 

dit op dit moment hier aanwezig is. Groot deel van de mensheid komt niet buiten de kosmos, omdat 

dat echt allemaal lichamen zijn die geboren worden binnen deze werkelijkheid en georkestreerd zijn 
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met bewustzijn vanuit het neurobewustzijn en er is een vrij kleine groep % zeg maar, maar wel een 

hoop mensen die van binnenuit dit is wat er aan de hand is. Die mensen moeten elkaar ook gaan 

ontmoeten. Ja zo werkt dat en zo zijn we hier. Dus ja ik had ook liever gehad dat we hier een soort 

poppenkast hadden neer kunnen zetten en dan konden vertellen wij hebben daar allemaal zelf voor 

gekozen. Ja….waarvoor dan? Ja voor dit leerproces. Maar dit is niet zo. Er ligt wel een bepaalde keus 

in dat wij een veld ingaan om te zorgen dat wij van binnenuit transformeren. Ja, jij zult nooit weten 

op dit moment als je die keuze hebt gemaakt om dit veld in te gaan of dat jij leefde als een vrij 

wezen en wat gegrepen is door dit veld. Je zult het nooit weten met je hoofd maar ergens weet jij 

het van binnen. Als je hier in jezelf afstemt dan weet jij heel diep van binnen en dat is ook niet echt 

relevant hoor. Weet je of je deze krachten kent en hebben overroult en dat het leven is 

gedegenereerd. Dat die informatievelden die verbondenheid met die taal uitgeschakeld en dat je in 

een andere werkelijkheid terecht kwam of dat je die werkelijkheid bent ingegaan vanuit die kracht 

en daardoor bent kwijtgeraakt  

Ik denk dat het goed is om hardop uit te spreken. Dat ieder mens een andere route heeft van hoe 

hij of zij hier is gekomen. Het doet helemaal niet te zake want er is nl geen een route belangrijker 

dan de ander. Elke gedachten die daar zitten mag gelijk weggegooid worden. Wat we mogen 

uitspreken is dat we allemaal zijn gekomen om deze gigantische termiet binnenin  op te ruimen., hij 

zit in onszelf en als wij in onszelf kunnen pakken, al is het maar zo’n stukje lieve medereizigers. 

He….het wordt dus niet dat we tot een streven van verlichting moeten komen. Wij zij al verlicht. Als 

we zo’n stukje kunnen pakken en ipv dat stukje termiet eruit halen en de rest is nog vervuild. Dat 

stukje haal je eruit en in dat stukje schijnt jouw licht en kan door dat stukje licht-bewustzijn kan de 

rest wat nog onder termiet staat kan mee gaan vibreren. Zul je dus merken gedurende je loop van 

je leven er steeds meer dingen zijn waar je niet bewust aan werkt waar je toch effecten ziet in 

verandering en dat je zegt, hoe kan dit nauw, het is echt zo. Bepaalde dingen worden erger en 

andere dingen worden beter. Beide keren is het verandering. Alles vibreert alles verandert. Het is 

goed om te zeggen dat er mensen, bewustzijns wezens uit andere werkelijkheden zijn gekomen om 

hier mee te werken want het gaat niet alleen de aarde aan maar het gehele universum aan. Het 

gaat zelfs verschillende universums aan. Wij staan er dus niet alleen voor, maar we moeten zo 

waakzaam zijn en niet uit handen geven. Wij moeten het zelf dus doen en hier binnenin want dit is 

een perfect afgegrendelde werkelijkheid. 

Toen in de jaren 30 het ufo fenomeen op ons af kwam en er heel erg hard gewerkt werd aan 

beveiligingssystemen. Inlichtingdiensten kwamen er achter die niet onder draconiërs toezichten 

staan mensen zoals jullie en ik in die tijd hologram script gekoppeld waren die kwamen erachter dat 

er andere krachten waren achter de mensheid. Zij hebben daarvoor een spionage systeem 

ontwikkeld. Zij hebben iets ontwikkeld om mee te kijken hoe de mens denkt om goed te kunnen 

zien wat de mens er door heen krijgt. Zij hebben technologie ontwikkeld die zij in handen, gisteren 

ook een man gesproken die ze uit gecrashte ruimte schepen hebt gehaald want zij dachten dat het 

een positieve bijdrage zouden gaan leveren. Zij konden met die technologie bewustzijn manipuleren 

en controleren. Dat hebben ze uitgewerkt en de hele aarde heeft kennis gemaakt met die 

technologie. Toen die kennis en technologie werd geïnstalleerd werd die overgenomen door de 

draconiërs bewind. er is iets heel groots gaande. Wij moeten goed beseffen dat deze werkelijkheid 

waarin wij nu zitten een perfect georkestreerd werkelijkheid is. Een enorme controle spionage 

systeem die zich afspeelt op de plek waar jij leeft, waar jij staat te koken of waar jij zit te plassen. 

In alle persoonlijke dingen die je denkt die je doet waar je mee te maken heb met jezelf of bij 

andere speelt het zich af. Het is dus voor de namelijk geïnfiltreerd in alles dus de gehele 

werkelijkheid en nou is het zo belangrijk dat je hier als mens gaat kijken en daar zijn deze 3 dagen 

op gebaseerd dat je evenwicht gaat brengen in de onevenwichtige gedachten binnenin jezelf. Dat je 

daar de balans terug kunt halen en dat je daar god in jezelf aanwezig zou kunnen laten zijn. Niet de 

buiten god maar de binnen god. Daar gaat het om. Ieder mens die een verstoring kent of dat nu 1% 

of 100% procent. Hoe groot de verstoring ook is, elke verstoring kan verwijderd worden. Je moet 

het wel willen. Wie dit niet wil, heeft pech, want het gebeurd hier toch, want jij bent er. Het zit in 

ons. Ik, de vraag word weleens gesteld, wie zij dat nu laatst, even voelen, de persoon  is nu niet 

hier, ga ik dus niet de naam zeggen,  kwam iemand naar mij toe, weet je, jij hebt het veel over 

gelijkwaardigheid. 

 Is het nu hier wat kouder? Ja, ik heb het zelf bloedheet. Als het hier koud is moeten we daar iets 

aan doen, he. Dat hebben we van te voren afgesproken dat we dat met elkaar zullen doen. Als het 

koud is moet je de thermostaat 3 centimeter hoger monteren. Dan draaien we hem een graad 

warmer bijvoorbeeld. Is het nu koud? jaaaehhhneee 

Ik pak hem nog eventjes op. Want dan gaan we even pauzeren. Er was een mevrouw die zei, jij 

hebt het veel over gelijkwaardigheid en ik vind het heel erg belangrijk en ik voel dat het echt zo is. 
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Ik voel het ook echt bij jouw en ik voel dat jij aanwezig bent en dat jij niet alles zegt. Klopt ook want 

ik zeg bijna altijd niks maar dat is eigenlijk niet belangrijk want het gaat om dat ik je niet wil 

vervuilen met wat ik weet. Het gaat om gezamenlijk bespreekbaar maken en vandaaruit kunnen we 

verder kijken. Ik heb toch het gevoel hoewel wij toch gelijkwaardig zijn, dat ik ergens naar jouw 

toch een ongelijkwaardigheid naar jouw toe. Ik heb het gevoel dat als ik mij uitspreek dat jij dingen 

weet en dat jij dus meer dingen weet dan ik en dat irriteert mij ook en dat ik daar bij dat wil komen 

wat jij weet en dat er op dat moment een ongelijkwaardigheid is in mijn gedachten. Ze zegt, ik wil 

het eigenlijk niet weten van jou, nou dat is jammer want ik wilde het net aan je vertellen. Daarom 

praat ik eigenlijk niet over. Ik wil het pas vertellen in het moment, het gaat niet om mij, ik doe het 

in fladder, het is ons gezamenlijke werkelijkheid. Je hoeft er eigenlijk niet allemaal over te vertellen. 

We weten allemaal dat we mooie dingen zien. Dat is waar Martijn ook over heeft, maar dat is overal. 

Dat is als we op vakantie zijn maar ook in een ander land of op je eigen balkon of in je tuin. Dat 

maakt niets uit. Ik vond het zo fijn dat ze dat zei dat ik voel dat er eigenlijk een ongelijkwaardigheid 

is. 

Waarom zeg ik dit nu. er zal altijd ergens een verschil tussen ons zijn. Dat is goed om te zeggen, 

een verschil, maar dat wil niet zeggen dat dit een verschil is. Wij zijn al verschillend en ik ben buiten 

geïnteresseerd in wie jullie allemaal zijn. Wat jullie voelen. Ik ben buiten gewoon geïnteresseerd in 

jullie afkomst, maar je weet ook dat we daar pas tot komen met elkaar als we hier tot een 

gemeenschappelijk doel komen. Ja, en we moeten het daarover hebben tot iets indringers in onszelf 

en dat is confronterend en heel ontmaskerend en ook bekrachtigend  

Ik wil heel graag iets vertellen en het sluit volledig aan met wat jij in het begin van deze informatie 

hebt verteld. Ik heb en ik loop, het is een persoonlijk verhaal maar de uitwerking van jouw stukje. 

Ik loop heel erg aan dat ik een maand vakantie heb en ik wil maar niet en een goeie vrind was erbij 

en begint vragen aan mij te stellen waardoor ik bij dat stukje angst kom en met alle fysieke reacties 

van dien, die ik overigens nu ook weer voel. Van hier naar hier en warm en omhoog en ik zeg dat eh 

met als uitwerking word ik gewoon zo tegengehouden om dat te gaan doen om dat iets te gaan 

doen of het nou heel erg angst is of niet . het enige wat ik zei is ik heb heel erg het idee, dat dat 

wat mij tegenhoudt niet van mij is. Het was even een moment dat het een soort in de slachtofferrol 

werd gezet, dan ben je dus voel je een slachtoffer en ehhh 

Daar is tie weer! 

Precies en ik dacht misschien is dat…. 

Maar dat is niet zo 

Verdorie, ik werd tegelijkertijd, ik werd toch een partij kwaad, totaal niet iemands persoonlijkheid 

maar er kwam een soort van, ja hoe moet je dat zeggen een eruptie van binnen die er zo pisnijdig 

om was, dat ik dus dit niet kan leven, niet durft te leven of niet laat stromen. En toch had ik het is 

niet van mij. Nou ja goed, nu jij dit verhaal verteld zit ik flabber gestert van verdomd die moet 

Martijn: Dit moet echt benoemd worden. Dit moet open gaan. Omdat wij hebben zulke puntvormige, 

ik ga wat woorden gebruiken, zulke belachelijke modellen geïntroduceerd dat we in de slachtofferrol 

zitten als we dit soort dingen voelen. We zitten zo diep geprogrammeerd spiritueel systeem van 

slachtofferrol. Ik durf je dit te zeggen. De mensen op deze wereld weten nog niet eens half niet eens 

voor 10 waarschijnlijk nog niet 1 % waar zij slachtoffer van zijn. Zo groot is de macht die tegenover 

de mens is komen te staan en dat is goed dat het gezegd word. En dan mag je ook in zo’n moment 

dat je pisnijdig bent en dat is een kracht. Dat je niet gezien wordt mag je gewoon voelen en als er 

dan een ander zegt, goh……ik zie dat jij in een slachtofferrol schiet……., dan ben ik blij dat er op dat 

moment geen bijl staat.  Mensen taal,  open en transparantie en niet als negatief gewoon in 

mensentaal en dan worden die dingen gezegd die ons tot in razernij brengen en nog dieper gevoel 

brengen van onbegrip. Nog dieper en we moeten maar beseffen dat het is gewoon zo 

Ja maar het funeste ervan is dat je zonder enige verwijt dat je eigen partner dat dus tegen je zegt 

Martijn: ja natuurlijk  

Want zo dicht bij, weet je wel de geloofwaardigheid daarvan maakt het dus dan ook gewoonte. 

Oke….je, dan gaat dat duimpje. Ik heb het allemaal gevoeld 

Martijn: ja, ja en dat is interessant he 

Ik vind het nu leuk en komt er iets van waaahhh 

Martijn: dan wil ik het even afronden met van kun je dan conflicten oplossen. Dit is een situatie die 

jij benoemd met partner, zou een conflict situatie kunnen zijn en kun je in gradatie uitdrukken, he, 

laten we zeggen dit is geen conflict maar een moment waar niet veel hoeft te gebeuren. Je staat 

nog in het kruispunt van wel of niet conflict, maar als je daar in grijpt met je bewustzijn…BAM….is 

tie weg. De INTERA’s die dit doen en andere krachten die zich daarmee bemoeien, die hebben niet 

het vermogen om tot besluitvaardigheid te komen wat in onze minds tevoorschijn komt op basis van 

onwetendheid en dan gaat tie schoon. Wij zijn in staat met vrij geleide coalitiegroep hier op de 
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aarde op een tactische wijze vanuit ons hart heel krachtige gedachten uit te zenden die in lijn liggen 

met al gehele levensveld. Dat speelt gewoon zich heel eenvoudig af in je dagelijks leven, in de shit 

die je meemaakt, gedachten kunnen vervelend zijn, shit, shit situatie, ik zit in een…..heel eenvoudig 

daar kan het zitten en heel diepgaand wat ook heel zichtbaar voor de ander. het is maar waar je zit 

en waar wil je naar toe en ik denk dat we hier en je merkt dat ik wat gas, kracht bij ga zetten op 

bepaalde dingen, maar de tijd is nu rijp en dat we met elkaar ook echt dwars door alles heen gaan 

en in onszelf en met elkaar en dat we beseffen dat we met elkaar die boom vast houden. Dat we het 

leven wat het werkelijke leven is dat we met elkaar terugzetten hier. We zijn zo krachtig en we 

moeten het met elkaar over hebben en niet jaren lang over gaan praten. Echt niet. We moeten het 

terug brengen hier op de aarde. niet overmorgen we zijn er nu aan toe. Dat moeten we gewoon 

doen, zoe, zoef gewoon lekker doen. Nou….dan is mijn voorstel om heel even te gaan pauzeren.  

  
Deel 2-4 – (Gaat Devdasi Wagenborg nog uitwerken) 

2de deel: de Draconische machten zijn in staat (geweest) om andere werelden in te namen 

door middel van projectieoorlogen.  
In wiens bezig is de werkelijkheid op deze planeet dan? Deze vraag moet gesteld worden. Er zijn 

veel goed-feeling-shows hier. De invasie heeft geleid tot – door onze afwezigheid, we zijn in een 

projectie terechtgekomen – de vorm die wij creëerden in de oorspronkelijke werkelijkheid- er 

moeten de draden knippen van hoop (noot van mij: oude spirituele modellen) de HOOP moet komen 

uit onszelf, een deel van het universum zijn wij in terechtgekomen door de projectie van de 

Draconiërs. De plek waar wij vandaag komen is bezet door deze machten (noot van mij: 

oorspronkelijke wereld). We mogen nagaan wat dat zou kunnen betekenen. Geen dramaveld 

creëren maar gewoon nagaan, bewustzijn erop zetten. De zaken die hier niet (noot mij: op de 

aarde) besproken worden of gesuggereerd worden, daar steekt iets achter. Gewoon naar willen 

kijken! 
  
Deel 3-4 – (Heeft Jenny Couteaux uit gewerkt 5 maart 2019) 
Vraag aan de groep: Wat als de bronwereld is ingenomen? Wat heeft dat voor verbinding 

met nu? Er is een heel groot (niet te verstaan) plan bezig vanuit de Archontische macht, 

technologie en ’t Draconische……… (leger?)  dat heel veel rassen onder controle. 

Ontvoeringen……………… Blijf vragen stellen naar je eigen innerlijke veld. Daar naar 

toegaan en vragen stellen waar je in mag gaan en kijken. Kun je nog iets uitstellen in 

deze wereld? We kunnen ook de sjoelbak nemen! (hilariteit). 
  
Hybridiseren 

Deze dag heeft ook als doel om in de verboden zone te komen. Stel dat zij naar 
hetzelfde op zoek zijn dan wij. Zij zijn daar in terecht gekomen, 
zodat zij het onderzoek kunnen doen hoe dat bij ons werkt zodat 
zij vervolgens het bij zichzelf kunnen integreren. Stel dat deze 
macht, deze zeer geavanceerde levensvorm een manier heeft 
gevonden om een samensmelting te hebben laten plaatsvinden 
tussen wezens die die kracht in zich dragen en zijzelf door heel 
veel gestudeerd te hebben hoe andere cyborg beschavingen die 
niet vanuit de levenskracht maar vanuit een collectief 
intelligentieveld – misschien kun je je dat nog herinneren in je 
databank. De Draconische machten hebben dit heel lang 
bestudeerd en ze hebben zichzelf op de plek neergezet dat zij dat 
ook willen. Zij willen echter niet bezield worden met die 
levenskracht (noot van mij: The Force). Ze willen dat niet in 
zichzelf ervaren, maar ze willen zich wel in die kracht neerzetten, 
achterstevoren. Als we dit hele scenario achterstevoren in beeld 
zetten, dan kun je zien dat de mens is afgeleid met haar 
bewustzijn en in een projectie terecht is gekomen. Dat het 
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bewustzijn van de mens onderuit gehaald is. Ze hebben maar één 
belang en dat is dat hun experiment moet slagen, een nieuw 
gehybridiseerd menselijk ras, die onder (super)visie valt hoe ze 
denken en hoe ze voelen en die wordt teruggeplaatst op Terra 
Gaia. Je zou niet herkennen aan deze mensen dat het Draconisch 
zijn. 
  
Vraag: zou het dan kunnen dat deze wezens toch in het hartsbewustzijn komen? 
M: zegt dat niet gebeurt. Deze hele cyclus…………… we denken te gemakkelijk van, we 

worden even wakker en we keren terug in ons vermogen. 
  
Op een vraag van iemand anders die niet goed te verstaan is zegt  
M: Als er 1 extra bloedlijn wordt gecreëerd, die eigenlijk alle vaardigheden in zich draagt 

van beide rassen, dan spreken we over een nieuw goddelijk humanoïde ras die ingezet zal 

worden tegen andere humanoïde rassen om een nieuwe godsideologie te brengen. Dan 

spreken we niet meer over die kracht in ons maar door een door hen gefabriceerd, 

genetisch energetisch mens.  
  
Vraag: moet dat nog komen? 
M: het is er al. 
  
Ontvoeringen 
Vraag: hoe gaat de ontvoering dan te werk? Weten de mensen dat al dat ze ontvoerd 

zijn/worden? 

M: Er worden heel veel mensen ontvoerd.  
De laatste schatting is dat er zo’n 2,5 tot 3 miljard ontvoeringen 
hebben plaatsgevonden die behoren bij de hybridiserings 
onderzoeken. 
  
Vraag: hebben we daar invloed op? Gebeurt dat in je slaap? 
M: op de start van de ontvoeringen heb je geen invloed op, aanval, omdat het een andere 

intelligentie is die dat doet. Maar op het moment dat het gebeurt, ben je volledig bij je 

bewustzijn. Dat je het daarna niet meer weet is wat anders. Ze hebben technologie om 

dat uit te zetten (noot: wissen). Hoort eigenlijk niet bij deze dag. Toch een stukje ervan 

bespreken. Doordat de mens heel lang heeft gedacht om alleen maar Licht en Liefde te 

zijn, heeft zij zwaar onderschat waar zij mee te maken heeft gehad en daardoor is de 

mens heel erg afwezig geweest om in het leven NU, de teugels aan te trekken en te staan 

waar je voor gaat. Als je dit niet weet en je wordt wakker in deze realiteit en je keert 

terug in je vermogen, heb je een heel grote kans dat je in een wereld terecht komt waarin 

je in contact komt met een ras met het vermogen wat ze in zich dragen en hoogverraad 

zullen plegen naar jou als je dit niet weet………………..dan ga je vanzelf meemaken of iets 

lukt of niet niet………….dat zie je hier op de aarde ook als er een militaire invasie plaatsvindt. Dan 

wordt er alles aan gedaan om deze in stand te houden. De mensen die militaristisch strategisch 

onderbouwd zijn, ik weet daar zelf ook iets van, invasie op elk gebied, geavanceerd militaire invasie 

zoals bijvoorbeeld door Frankrijk, Engeland, Amerika , die werken met cycli van 12 tot 14 militaire 

strategische invasies door elkaar heen en als er 1 mislukt, dan blijven de anderen nog overeind, 

die houden het vast. Dan zijn militaire strategieën. De Draconische machten hebben 
dat ook – het gaat uiteindelijk om de hartskracht. Als je terugkeert 
in dat bewustzijn, kom je ook in al die strategieën terecht. Het is 
niet zo dat je eventjes wakker wordt en daarmee de draad oppakt. 
Wij hebben nog heel wat te doen. Maar wij zullen dat niet doen 
met het bewustzijn dat je hier in je draagt en daarom moeten we 
heel goed opletten en daarom gaan we zo (noot; dadelijk) met de 
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kwantummechanica bezig. Op het moment dat je wakker wordt 
daar (noot van mij: oorspronkelijke wereld?), dat staat gelijk aan 
het wakker worden hier met je bewustzijn hier, je wordt je bewust 
met je bewustzijn dat daar ook invloeden – omdat je met mensen 
te maken hebt die eigenlijk Draconiërs zijn – zij dragen alle 
genetische eigenschappen in zich ook van andere ET-rassen die 
ons hier bestuderen – die hebben ze al in zich geïntegreerd – je 
zult daar te maken krijgen met een hele grote militaire macht in 
de vorm van mensen die het vermogen ook in zich dragen wat jij 
in je draagt en dáárop zul je worden aangesproken. De agenda is 
er op uit dat die mensen die dat niet weten en vanuit hun 
openheid en transparantie een krachtveld weer leven, dat die 
mensen wederom misleid worden en in een werkelijkheid terecht 
komen, doorvoering naar een ander bewustzijn. Dit moeten we 
opentrekken met elkaar.  
  
Het klopt wat David Icke zegt over de reptielen maar je moet het plaatsen en je 

bewustzijn eraan koppelen en door erover te spreken doe je dat. Op dit moment geven wij 

op een heel eenvoudige manier een stempel af aan dit informatieveld. Op het moment dat 

je wakker wordt uit de Draconische machten, dis het hele systeem en circuit van het 

enorme bewustzijnsveld gaat aan, golven van kleur, frequentie en trilling en alles gaat 

aan en je voelt dat God weer in je kan leven, alle levenslijnen met heel het leven wordt 

hersteld, het water stroomt door je heen , die levenskracht, dan kom je bij in die 

werkelijkheid, een wereld die compleet is overgenomen door een andere militaire macht 

in de vorm van mensen, en wat er dan gebeurt als je dit niet weet, is dat jij samen met die 

andere wezens die dezelfde taal spreken dan jij, het is geïntegreerd, dat is de innerlijke 

kracht – dus ook de darkforce en de light force zitten in het wezen, - oeps – dat lijkt op 

ons, donker – licht – in dat moment meegenomen wordt door de ander door jouw 

vermogen, jouw taal met de ander – doordat jij zo transparant bent, 100% de taal spreekt 

van de ander, dat je in het moment dat je met die anders spreekt 100% communicatie 

hebt, openheid en hierdoor transparantie, door die kracht die daar nog inzit, die 

verborgen blijft, ineen wordt aangevallen, overgenomen wordt, en in een heel ander 

circuit wordt neergezet. Boem.  
  
Vraag: En hoe kom je daar weer uit? 
M: en hoe voorkomt je dat? We spreken nu over een invasie in de Bronwereld mensen! En 

voor de duidelijkheid, daar begon het ook. God is niet te hacken zeggen ze! 
  
Vraag: is dat voorbij het Avatarlichaam? 
M: ja, helemaal het begin.  
  
Vraag: Zijn wij ons hier aan het trainen om dit te herkennen?  
M: misschien zijn wij wel een heel draaiboek aan het doorlopen maar misschien is er wel 

nooit iemand geweest die in jezelf andere mensen waarheid heeft bijgebracht. Jij hebt 

deze situatie nu, dit moment, heb jij gecreëerd. Jij hebt ervoor gezorgd dat wij hier bij 

elkaar zijn, niet ik! Niet de educatie, dat zijn de dekmantels binnen deze matrix. En het zit 

in jou dat je zegt: nu moet het gebeuren! Daarom ben je hier. En de ene dag is de andere 

niet. Boem. 
  
Vraag: dat het belangrijk is om samen te werken heb ik altijd anders begrepen.  
M: als er wordt samengewerkt tussen de Wezens van Oorsprong in welke vorm dan ook, 

dat die kracht überhaupt, het uitwisselen van die kracht het dragen van die Kracht in 

jezelf, als dat nou gewoon gezien wordt als samenwerken, dan is er eigenlijk alleen 

sprake van die Godskracht door die samenwerking van oorspronkelijkheid. Als dat 
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verbroken wordt is God weg, geïsoleerd in individuele processen in wezen. Hij wordt niet 

meer gedeeld, niet meer open gezet en is er geen communicatie meer. Waar deze 

krachten op uit zijn is om zitting te nemen binnen het netwerk van die samenwerking 

maar zij willen een coördinerende rol hebben omdat ze willen sturen in een ideologie die 

wij op dit moment niet kunnen bevatten. Wat ze hebben gedaan is dat ze een 

gehybridiseerd leger hebben opgebouwd, teruggebracht in een hologram buiten de 

werkelijkheid die ze bezet hebben, onder bezetting. Daar leven mensen met beide 

vermogens maar in feite hebben ze de Goden vervangen. En de Goden die er nu zijn, die 

de Godskracht wel in zich dragen maar dat ze niet weten wat ze denken en voelen, staan 

onder controle van die Draconische machten, waardoor er een samenwerking is niet op 

basis van het stromen van waarden gezamenlijk, maar een samenwerking op basis van 

instructies uit een ander groter veld. Dus eigenlijk praten we hier over de 
verandering van het Godsbewustzijn, maar dat kun je niet 
veranderen in een wezen, want je bent onuitwisbaar. Bewustzijn 
blijft voor altijd bestaan. Ze hebben iets anders neergezet. En het 
bijzondere is dat dat andere dat neergezet is, op dit moment ook 
meewerkt in ons bewustzijn. De Draconiërs die dus ingezet zijn in 
het overnemen van het menselijk bewustzijn, dus de invasie 
hebben gepleegd hebben zichzelf vervangen. Ze zijn niet allemaal 
vervangen in deze belegering om als een nieuw ras, in plaats van 
die Draconiërs, als een nieuw ras mee te regeren, mee te 
coördineren en complete zeggenschap te houden over wat hier op 
de aarde gebeurt. En nu komen we op het kwantum, op het 
grotere gedeelte. Wat daar gebeurt sijpelt door, door alle 
projecties heen en heeft invloed op de mensen die leven in fysieke 
lichamen onder dat Draconisch bewind waaronder deze lichamen 
(klopt op z’n eigen lichaam). 
Dus die enorme woede uitbarstingen, de neiging om een ander bij de keel te pakken, om 

het te beslechten met een vernietigende energie, verwoesting, dat is die kracht. 
  
Vraag: is dat het matrixprogramma waar je hier mee te maken hebt of ben je zelf ook 

overgenomen? 
  

Het leger van Ur 
  

M: op het moment dat die invasie plaatsvond, is er een invasie 
geweest in de oorspronkelijkheid van de heelheid van wie wij zijn. 
Dus dat informatieveld is omgezet en gekopieerd en geplakt in hun 
hologram, in hun projectie. Daar is het uit elkaar gehaald 
waardoor er minder vermogen overbleef van de mens in het 
concept van wat de mens is in het lichamelijke gedeelte, dat is 
helemaal uitgeschakeld. Ons DNA is uitgeschakeld, de 
ontvangstvermogens van het DNA, dat het DNA geen emoties 
meer kan ontvangen of produceren waardoor we dus mentale 
lichamen werden. Uiteindelijk is ons lichaam van Oorsprong, dit 
lichaam, komt voort uit die Oorspronkelijke Wereld dus 1 op 1 
alleen versimpeld en vereenvoudigd en na de ingreep van de 
menselijke rassen, dus de Draconiërs die zichzelf hebben omgezet 
naar het menselijk bewustzijn dat ze Ur noemen, het menselijke 
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bewustzijn van Ur, dát leger, zo wordt het gezien het Draconische 
leger, dat heeft nu zoveel macht en invloed, doordat dat leger in 
plaats is gekomen voor die oorspronkelijke mensen wie wij zijn en 
daar eerst leefden, worden die coderingen door het veld gegeven 
en geëffectueerd in onze lichamen. 

  
Vraag: wat kunnen we hier mee? 
M: wil je het weten? Ik ga nu een moeilijk voorbeeld geven. 
  
Voorbeeld intimiteit 
Intimiteit is niets anders dan dat je open staat voor elkaar, (voorbeeldje samen met iemand praten 

in de supermarkt over jam) en je kijkt elkaar aan. Intiem is dat je elkaar ziet. Je voelt dit gaat 

voorbij dit moment. Op dat moment zou je gearmd met elkaar op vakantie kunnen gaan, dat is een 

krachtveld. Dat intieme moment “het jammoment” nemen we mee in een andere vorm. Dat is dat je 

vanuit vriendschap die er al is, intimiteit voelt met elkaar. Je kunt ook intimiteit met elkaar hebben 

in een relatie als mensen met elkaar maar intimiteit kan zich ook zover uitbreiden dat dit zonder 

seksuele handelingen een seksuele energie is, die niet op seks gebaseerd hoeft te zijn, maar zo’n 

diep krachtveld is, dat die intimiteit zich heel diep opent en daardoor iets heel dieps in jezelf voelt en 

voelt dat het daarom gaat. Dan kan het zijn dat je in deze wereld ook seksualiteit hebt als 

verlengstuk op de communicatie die je met elkaar hebt, dat is heel diep. Dan komt het 

scheiding…………… (niet goed te verstaan) ertussen en dan zijn er 2 lagen binnen die seksualiteit wat 

er eigenlijk……………..  
Er zijn 2 lagen waarop we het Draconische kunnen voelen en dat hele intieme vanuit de hartskracht, 

en in beide velden is seks…….heel waardevol maar binnen dat Draconische komt er een energie 

tevoorschijn waardoor je dus wordt overheerst door de ander je moet onderworpen worden aan de 

ander, dan heb je te maken met een Draconische kracht, of als je dat zelf doet, dan 

vertegenwoordig je die Draconische, of je doet het tegenovergestelde (oorspronkelijke kracht?) Dit 

is een concreet voorbeeld waarbij ieder voor zichzelf ergens wel kan voelen, wat is seksualiteit. 

Eenvoudig voorbeeld, maar je zou er de hele dag nog verder over kunnen praten waar de 

scheidingslijn is tussen de Draconische energie, de overheersende energie, overnemende energie of 

energie die vanuit verbondenheid en openheid komt. Als je nu kijkt hoe de hele wereld geregeerd 

wordt, daar zit dus een groot, een besmetting zit er eigenlijk. Ik stelde een simpele vraag. We willen 

het weten en het is goed om erover na te denken. Het is ook goed om te beseffen waarom jij in je 

dagelijkse leven tot je eigen kleur moet komen. Je moet het doen voor jezelf, je moet het doen voor 

je eigen kracht. Als je een verlangen hebt, een gevoel vanuit hier (hart) dat je weet, dit moet ik 

mijn hele leven doen, ga ervoor, doe het, leef ervoor! Moet je naar de andere kant van de wereld en 

je weet niet waarom en je hebt geen geld, je moet er gewoon ruchtbaarheid aan geven. Je moet 

gewoon zeggen: “jongens er is iets aan de hand. Ik weet mijn hele leven als dat het gebeuren moet 

maar het lukt me niet, ik heb er ook geen energie opgezet enz.….” 
Je moet je niet meer laten tegenhouden doorgedachten, je moet er voor gaan, wat het ook is want 

er lopen allerlei dingen doorheen. Je moet tot de essentie komen in het dagelijkse leven wat er 

speelt, wat is er aan de hand. Welk slot zit er, wat doe je wat je niet meer goed of aardig vindt voor 

jezelf? Waar ontkracht je jezelf mee? 
  
Vraag: maar is het dan überhaupt mogelijk om ook los te komen van de invasies op dat 

hogere niveau? 
M: ja…………… anderen roepen: natuurlijk! 
  
Vraagstelster: heb ik dat gemist? Heb ik dat gemist of heb je dat nog niet verteld? 
M: ik heb dat niet gedaan. Even symbolisch, ik zet hier een bloem neer en dat is onze Kracht en 

niemand weet wanneer de bloem tot bloei komt, dat weet jij alleen maar zelf. Je moet het maximale 

scenario tevoorschijn halen om jezelf in het moment neer te zetten en leiding te nemen in het 

moment van wat je voelt. Dus ja het kan, en ja de misleidingen, de miscommunicatie de 

ontvoeringen met woorden, de fijne gevoelens, het steeds weer iets voor elkaar willen doen. Je 

moet eerst tot je eigen kracht komen. Kom je in je eigen kracht in deze invasie, in het 

oorlogsgebied, de bezetting, als je daar kunt zijn en je zit aan de tafel met je vijanden en je spreekt 

alleen je eigen taal en je spreekt zo krachtig in je godsenergie dat je eerst die verbondenheid 

helemaal in jezelf voelt, helemaal vibreren voelt, dat je hem helemaal van binnenuit tot leven laat 
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komen, dat je bewustzijn zich opent, dat je eerst gaat naar de universele kracht in jezelf, als je daar 

als eerste heengaat, dan ben je bestand tegen feitelijk alles………….. maar het hangt er vanaf hoe je 

op de stoel zit………. Gelach. Je geeft hem hier…………. (niet te verstaan) De verslagenheid is groot, 

de ontreddering is groot, maar de Kracht in ons is nog veel groter en wij moeten soms tot diepe 

verslagenheid komen……………. Jonge jonge tot het ten diepste geboren wordt in jezelf. Tegen 

iemand uit de zaal: “waar is je hond?” De persoon reageert en M zegt:” zie je hoe snel je uit een 

ander veld gaat? Dat is wat ze doen, maar niet met zo’n vraag maar de vraag was wel terecht. En 

toen ik op de wc was dacht ik aan je hond……… 
Iemand vertelt over haar ervaring in de trein van vanochtend. 
  
M: hoeveel mensen, wat wij psychiatrie noemen vervolgingswaanzin hebben, afgezien dat 

er ook mensen zijn die niet in de psychiatrie zitten die voelen dat ze achtervolgd worden! 

Dat lijkt wel een soort syndroom hè maar het is niet meer of minder dan het grote 

controlesysteem dat er is. in feite ben jij gewoon target. De bedoeling is dat je eenmaal in dit 

veld er niet meer uit keert. Als je de grondroute ziet hoe die in elkaar zit en je kunt het 

ontmantelen, dan kan – en je kunt in je eigen kracht blijven staan, maar in het moment dat je 

terugkeert in de gewone fundamentele wereld waar we vandaan komen en de invasie eruit gaat, 

dan ben je echt een heel groot gevaar. En die gevaren die zijn er dus want het gebeurt, absoluut. 
  
Vraag: niet goed te verstaan: De archontische krachten zullen in hun imitatie uitdragen 

dat…………je lid wordt van hun club? 
M: er ligt eigenlijk een voorwaarde in mijn antwoord om juist in esoterie en spiritualiteit te 

vervallen……. (korte discussie) 
Ik zal het antwoord schuldig blijven omdat dat een heel ander bewustzijn is, maar wederom ga is 

wel reageren. Er zijn geschriften op de aarde, verhalen dat de mensheid gechipt wordt en 

overgenomen wordt door een andere wereld, daar gebeurt dat. Dat is niet gekoppeld aan waar wij 

leven. Wat er gebeurt daar is dat wij worden aangesloten in feite op het netwerk van hen, 

waardoor wij als godswezens van oorsprong ook lid worden van die club. Dat gebeurt nu 

al in de Oorspronkelijke Werkelijkheid.  
  
Vraag: je zou dus kunnen zeggen, doe dichter je bij jezelf blijft, hoe meer je dat gaat doorzien! 
M: hoe meer je dat gaat doorzien, maar wel die krachten gaat invoelen, het is zelfs zo dat de ……… 

het bestaansrecht van jou als godswezen, de agenda erachter is om jou te laten vervloeien met hun 

vriendenkring, waardoor je als het ware één van hen wordt. Daar staat eigenlijk beschreven daar 

wat wij hier op de aarde zien, dat wat wij de duivel noemen die je overneemt, het chippen, daar 

word je met je bewustzijn aan gekoppeld, daar, uiteindelijk gaat het daar allemaal om, niet om hier, 

en daar kun je absoluut vrij van blijven. 
  
Vraag: door hier je bewustzijn te vergroten? 
M: door je hier helemaal los te maken van alle zaken die er niet meer toe doen. 
  
Vraag: zijn wij door het Leger van Ur overgenomen? Zijn wij het ? 
M: dan zou je hier niet zijn. Eenmaal uit deze show vandaan, werkelijk terug naar jezelf 

want als je wordt gekoppeld aan die werkelijkheid en vermengd wordt als het ware met 

die andere kant van die kracht, dan je niet meer inzetbaar wordt door die 

wereld……………………. Want dat leger wordt ingezet om onze wereld volledig in te nemen. 
  
Tot zover, het deel is nog niet geheel uitgewerkt. 
  
  
Deel 4-4 – (Heeft Maya van Pelt uitgewerkt) 
je moet in feite de angst eerst helemaal door lopen, dat ook het collectieve angstveld moet je 

doorlopen om uhh ja eigenlijk al tot die kracht te komen in jezelf in dat onderwerp. En dat zijn ook 

de ambassadeurs en de ambassadrices van de wereld waar wij vandaan komen Door deze 

materie heen te begeven ben jij ook in staat in deze werkelijkheid om ja laat ik zeggen, 

nou ik ga niet precies zeggen wat het is want dat weet ik ook niet, dat weet ik ook niet in 

welke vorm ik dat zou moeten zeggen, maar die ook contact kunnen leggen met de 

werelden van oorsprong waar wij vandaan komen.  
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Want er iets heel bijzonders gaande wat ik al eventjes kort 
vertelde is dat er een matrix interventieteam is, en dat is niet een 
team maar een hele grote alliantie die bezig zijn in het district van 
het denken van de Draconiers dus ook in constructie onze 
gedachten. En die behoorlijk wat lijnen hebben weten te openen in 
het script waardoor er contact gelegd kan worden op een hele 
veilige manier. En je ziet over de gehele wereld zie je dat het UFO 
fenomeen zich op een hele rare manier zich ontwikkeld dus je ziet 
voertuigen, lichtbollen en soms in grote groepen gaan ze over 
steden heen en zie je ze in een keer weer wegvagen. Dat is 
allemaal in en uitloggen. Dat zijn traceer systemen in hun 
computertechnologie, hun ruimteschepen even zo gezegd, wat 
reageert op hun bewustzijn, hebben ze een tracer mechanisme dat 
ze weten wanneer ze gelokaliseerd worden. Dus je ziet ze 
inloggen en je ziet ze weer uitloggen. Hoe krachtiger jouw 
bewustzijn is, hoe krachtiger jij kunt observeren, hoe langer zij 
ingelogd kunnen blijven in het script. Want jouw waarneming 
zorgt ervoor aan de binnenkant dat hun aanwezigheid kan blijven 
bestaan dus kan langer aanwezig zijn.  
  
Dus je kunt het samenvatten dat hoe krachtiger je waarneemt, hoe krachtiger je de 

levenskracht in jezelf hebt, hoe meer je begrijpt van die gigantische invasies die hier 

hebben plaatsgevonden, hoe meer je gaat snappen dat het voor hen ook gevaarlijk is en 

dat jij de sleutel bent van binnenuit om vanuit een andere perceptie en kracht dat veld zo 

krachtig vast te houden in jezelf in waarneming, dat daarmee ook zij langer aanwezig 

kunnen zijn. Dan ga je ook snappen hoe belangrijk het is dat er van binnenuit gewerkt 

wordt. Ja, van binnenuit! En zij komen niet van heinde en ver via allerlei snelwegen hier 

naar toe vliegen, maar het merendeel van de gekwalificeerde, daar heb je kwalificatie 

voor nodig in je bewustzijn, die kun je alleen maar vanuit je zelf krijgen door testcases 

aan te gaan binnen de Draconiers, dat zijn dus zoals wij hier op de aarde piloten zien in 

flightsimulator dat ze dat leren. Zo zijn er ook hele grote simulators voor mensen, en niet 

mensen, die in Draconische systemen een bezoek gaan afleggen. Dat wordt van te voren 

allemaal getest. Een soort school. Het is eigenlijk niet gewoon een school, maar alles 

wordt geëxperimenteerd alles wordt doorlopen, alles wordt doorvoeld. Wat er gebeurt is 

dat die rassen die zich hier laten zien met hun licht objecten, hun voertuigen, dat dat 

merendeel, bijna altijd is dat zo, projecties zijn. Dus zij projecteren zich door de matrixen 

heen naar deze wereld. Dat zijn dus hologrammen in dit hologram. Want zij wagen zich er 

merendeels niet aan om met hun voertuigen in een fysieke vorm in een taal te verschijnen 

waarin deze matrix en ons denken functioneert. De voertuigen die hier worden gezien, en 

er worden hier voertuigen gezien zij kunnen zich omzetten naar een fysieke vorm, en de 

voertuigen die hier crashen en hier neerstorten, die komen niet uit de oorspronkelijk 

wereld. En we moeten gewoon heel goed beseffen wat onze rol in dit geheel is he, 'the 

wisdomkeepers' de wijsheid dragers van het hartsveld, dat je middenin een oorlogsveld 

op je hurken gaat zitten en de liefde voelt van de allerlaatste bloem terwijl de 

bombardement plaatsvind. En je kijkt naar die bloem en je laat je niet raken door het 

bombardement en je haalt hem eruit en je zegt '..' (tegen bloem) Dat moment; daar gaat 

het om! Dat is de wijsheid die je in je draagt. NIET MANIPULEERBAAR.  
  
vraag: Betekent dat dan dat je steeds meer uitgedaagd word om in die kracht te komen op het 

moment dat je.. ?  
M: Ik vind het heel leuk dat je dat zegt, want het is een omgekeerde vraag van waar we 

het altijd over hebben dat we uitgedaagd worden door die donkere krachten en dat vind ik 

fantastisch want het klopt ook. Al je je gaat verbinden met die levenskracht binnenin en 
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je richt je aandacht daarop, dan zul je merken dat het veld, de levenskracht, zich ook aan 

jou gaat laten zien. En het Draconische systeem is er 100% op uit om jou dat NIET te 

laten zien. Dus je moet je ogen HELEMAAL open doen en goed kijken wat er gebeurt.  
Ik loop met mijn ouders door een dorpje en dan gebeuren er allerlei dingen en dan zeg ik Heb je 

gezien wat er gebeurt? Ja dat en dat. Klopt, zal ik zeggen wat ik gezien heb.. en dan vertel ik het 

hele systeem wat er gebeurt is en dan zijn ze helemaal verbluft en staan paf. Mijn moeder zegt.. 

ohh, en mijn vader zegt knap dat je dat verhaal eruit kunt maken. (gelach) Het is opletten als 

god spreekt door alles heen. Naar ons omdat wij god spreken, de taal. Het is ontroerend 

en vergt een enorme aandacht om te ZIEN hoe er naar je wordt gesproken en je wordt 

uitgedaagd om daar mee te spelen. Een goed gesprek met god is spreken met het 

levensveld. En het moment dat je die bloem pakt en midden in een bombardement de bloem het 

belangrijkste blijft vinden in jezelf. Die kracht, daar gaat het om. En dat is het moment van als 

thuiskomen, de wereld terug, dat we die bloem in onszelf bewaken. En hij zal fors zijn, want 

de krachten die door ons heen lopen hier zullen op de plek waar we thuiskomen, nog 

forser zijn. En ik kijk als Martijn hier niets anders dan, ja.. naar deze wereld kijk ik niets 

anders dan de wereld waar ik vandaan kom. Want voor mij is de boom in natuurtaal, is 

hier voor mij, ook al is het een soort projectieoorlog die gaande is, die energetisch 

gebaseerd is op de oorspronkelijke wereld als ik een kopie krijg van mijn mooiste foto die 

ik heb.. en daar krijg ik een kopie van dan voel ik bij die kopie net zo veel warmte als bij de 

oorspronkelijke foto. Nog beter gezegd, de foto die ik heb genomen van een gebeurtenis kan voor 

mij net zo veel emoties oproepen als ik verstomde op het moment als dat toen ik die foto maakte. 

En zo ervaar ik deze wereld. Ik vind deze wereld voor mijn beleving is het een ode aan de 

wereld als waar ik vandaan kom en waar we allemaal vandaan komen. Het is zo belangrijk 

om daar zorgzaam voor te zijn. Zo ontzettend belangrijk. Daarmee hou ik ook mijn 

projectie in beweging. Vanuit hier.. (<3) We zouden eigenlijk nog even delen, maar als er 

iemand is die nog wat wilt zeggen, of vragen of aanraken, dan kan dat.. of als jullie het gevoel 

hebben van het is goed dan kan dat ook.  
  
Vraag  Het is in dit leven belangrijk om terug te gaan naar je kernboodschap of in ieder geval terug 

naar binnen naar binnen naar binnen om te kijken wat projecteer ik nu naar buiten.. dus die ene % 

die we nu gebruiken aan bewustzijn als we hier uitstappen en we gaan terug naar wat jij 

oorspronkelijke werkelijkheid noemt, waar wij 100% van ons bewustzijn beschikbaar hebben dan is 

het dus eigenlijk daar dezelfde beweging in die zin dat je leiding neemt en dus je eigen 

oorspronkelijke trilling vasthoud dus niet laat misleiden door wat er om je heen gebeurt en dat die 

wereld veranderd is. Klopt dat zo? ...dus wat hier gebeurt ook daar, dus dat kwantum moment is 

wat wij hier doen is dus wel degelijk van belang voor daar. Voor zover het daar is en niet allemaal 

tegelijk en tegelijkertijd eigenlijk nu is. Binnen het boeddhisme zie je dan een hele val van het 

bewustzijn helemaal naar beneden en de wederopstanding weer terug in de tempel omhoog. Zo 

staat het eigenlijk omschreven. Alleen ja we moeten alleen heel goed beseffen dat in het stukje 

hoog en laag uitgedrukt.. dat we terug keren in ons bewustzijn van waar we eigenlijk vandaan 

komen dat we dat op dit moment gewoon moeten kunnen vormgeven. Omdat elke gedachte en elk 

gevoel op dit moment bij ons, kan gewoon niet vermoeden hoe groot dat moment is. Als je van dit 

moment gewoon tjoep naar dat moment zou gaan dan is dat zo enorm groot aan informatie wat je 

ook voelt in jezelf, daar kun je niet eens leiding in krijgen zo in een keer. Dus je moet hem eerst 

in dit leven hier neer zetten dus een enorme voorbode. Ja, en natuurlijk wordt dat door de 

Draconiers allemaal voorzien vandaar ook die laatste poging .. en uh ja je hebt het heel 

mooi samengevat.  
  
Vraag steller: Ik hoorde het woord 'laatste' ? Laatste poging van de Draconiers. 
  
Martijn: Ik weet niet precies wat jij hoorde, kun je dat nog een keer verwoorden? De laatste poging 

in het moment van voor je terugkeert, volledig in het mens zijn van wie wij zijn, dat daar dat je nog 

geconfronteerd wordt met een macht tegenover die menselijk, de godskracht nog in zich draagt wat 

eigenlijk nog niemand voor mogelijk houd, want dit druist in tegen alles. We zijn er dus wat dat 

betreft nog niet omdat er nog heel veel dingen zijn en als je die gaat zeggen en laat je in 

je bewustzijn komen dat dat indruist in de beelden, daarom zeg ik ook met grote 

regelmaat, er zit nog veel meer in ons geprogrammeerd als wat we op dit moment zien. 

Het is zo gelaagd. En ja daar moeten we dus gewoon doorheen gaan. En we zullen zien 

dat wij daarin in het laatste moment ook nog werk in hebben. Eigenlijk is het eerste 

moment waarin het plaatsvond t.o.v. het laatste moment, dus het eerste en het laatste 
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moment die.. daar gaat het eigenlijk om. Het is een aanval, een afleiding waarin we ons 

bewustzijn kwijt raken en er is een moment van wederopstanding of terugkeren in dat 

bewustzijn. En dat moment van die afleiding is eigenlijk niets anders bedoelt om ons 

bewustzijn af te leiden van de kracht wie wij zijn om er dingen bij te plaatsen. En dat is 

gewoon een kosmische macht. En daar hebben heel veel mensen moeite mee, en dat 

begrijp ik ook wel. Hoewel ik het begrijp vind ik het onzinnig omdat we hebben geen moeite met 

dat bv Amerikaanse militairen, een macht die gigantisch krachtig is, dat die gewoon een land kan 

binnen vallen en dat zien we gewoon gebeuren we zien 100.000 raketten gewoon hele steden 

worden platgelegd, een hele massa invasie die met high tech weapons worden ingezet, dat vinden 

we heel gewoon. Maar dat kan dus kennelijk niet op kwantum level. Want daar zit een beeld 

van spiritualiteit, want daar is god oppermachtig dat veld is zo stevig daar kan niemand 

tegen op. Nou jongens hier zitten we. Laat dat maar eens geboren worden, en ik denk dat 

dat in de meest eenvoudige manier door met elkaar hier over te spreken, en dat is echt 

heel waardevol wat wij hier doen. Maar kijk eens naar jouw eigen leven, hoe is jouw 

wereldbeeld? Hoe wordt je s ‘morgens wakker? Wat denk je wat voel je waar gaat je gedachten als 

eerste heen? Ik heb het wel eens een tijdje in mijn leven opgeschreven. Niet zo lang, een paar 

dagen toen was de aandacht er ook bij mij af.. omdat ik mij daar al bewust van was van wat ik 

deed. Maar het is wel heel waardevol om dat gewoon op te schrijven. Waar denk je aan en waar 

gaan je gedachten heen? hoe vaak ga je dat opschrijven en dan denk je potverdorie daar heb ik al 

zes keer eerder aan gedacht deze week. Dat is toch wel iets aparts dus als je dat allemaal gaat op 

schrijven van jezelf, dan krijg je een beeld van wat er gebeurt. Hoe ziet jouw dag eruit? Wat ervaar 

je? Waar gaat het over? en kan ook een vraag stellen; hoe vaak ga ik met mijn bewustzijn naar de 

natuur? Hoe vaak ga ik met mijn bewustzijn naar vriendschappelijkheid? Hoe vaak ga ik met mijn 

bewustzijn naar negativiteit? Dus dat ik iets van een ander niet leuk vind, kan ik dat omdraaien? Als 

ik iets over iemand iets vindt, of iets negatiefs, kan ik dat ook omdraaien? Er is heus ook wel goeie 

dingen over die persoon te zien. Ik zit een documentaire te kijken van Donald Trump, nu daar zie ik 

alleen maar mooie dingen in gebeuren. Hoe mal gek en gestoord iemand ook kan zijn, maar door 

die docu zie ik zoveel mooie dingen wie hij is als jonge jongen klein jongetje bij zijn papa op schoot, 

het is een kind die lacht. En dat kindje die daar op die stoel zit, zit nu ineens in een wit gebouw. Kan 

ik dat gevoel van dat kindje ook zien in dat witte gebouw? Kan ik dat? Ik ben de observator! Het 

gaat om mij dat ik dat kan zien!! die Liefde! Wat is er in ons aanwezig? Waar staan wij op dit 

moment? Waar willen we de vinger op leggen? Wat is het gevoel? Is het een situatie? Wat denk ik? 

Wat gebeurt er in en om mij heen? Ontrafelen, losmaken, en dat in kaart brengen! De waterval van 

binnenuit echt ingezet MOET worden! Vraag Esther: Tijdens de pauze een gesprek over dieren, dat 

wij deze niet begrijpen? Volgens mij werden hier belangrijke dingen over gezegd. Het is zo 

belangrijk ons te richten op dieren. Het veld van waaruit de dieren communiceren dat is 

zo onvoorwaardelijk, dat is de godskracht op zich. Ook al zijn de dieren ook een 

informatie veld in deze werkelijkheid. Maar zij communiceren zo onvoorwaardelijk naar 

ons en mensen luisteren er eigenlijk helemaal niet naar. Ik zie het ook heel veel bij 

mensen die hebben zo veel liefde voor hun hond. Ik denk dat je wel begrijpt wat ik bedoel. Ik 

zie dus dat zij heel veel van hun hond houden maar zij houden eigenlijk van hun hond op de manier 

zoals ZIJ denken wat liefde is geven aan de hond. en zij hebben een rol van zichzelf van wat de 

hond betekent in relatie tot de mens. Ik zie er wordt helemaal niet geluisterd er word 

helemaal niet gecommuniceerd. En als je dan dat gedachtegoed weg kunt halen en je 

keert helemaal terug naar de gelijkwaardigheid met het dier en je voelt dus ook in jezelf 

die kracht dan hoeft er helemaal niet gedacht te worden over het dier. Dan hoef je geen 

toenadering te zoeken op een menselijke manier naar het dier. Het dier komt naar jou 

TOE ! En op dat moment gebeurt er zo iets moois.. het is een communicatie, een trilling, 

vibratie. Een trilling dat is echt een emotie, en dan vindt er dus echt een communicatie 

plaats. Van dier naar mens en van mens naar dier. De mensen begrijpt eigenlijk helemaal 

niet wat de dieren ons vertellen, wat zij ons laten zien. Wat zij uitzingen.. ik vind dat 

altijd heel erg..  
  

Er is wel iets aan de hand, sinds niet al te lange tijd, is er een 
soort noodkreet gaande binnen de aarde waar wij nu in leven. Het 
is een hele grote zorg ook. Er zijn zulke zware aanvallen, 
Draconische aanvallen en Annunaki aanvallen, binnen het 
menselijk bewustzijn dat heeft de leiding op de aarde. En ik denk 
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dat wij heel goed moeten opletten wat er op de aarde gebeurt en 
het zou mij.. ik ben niet iemand die voorspellingen doet, maar het 
zou mij, zoals ik het nu heb gezien, wat ik erover heb gehoord, zou 
mij niet verbazen dat er hele heftige bewegingen gaan komen. 
Reactie e velden. Zoals? word er gevraagd. Nou dat weet ik niet, 
laat dat maar even los. Laat ik het zo zeggen. De leiding die 
genomen moet worden door mensen die leven in een wereld zoals 
deze, die zorgzaam zijn voor het geheel.  
We praten over zonnepanelen, we praten over elektrische auto's, we praten over .. we praten we 

praten we praten.. ondertussen moeten we allemaal elektrisch rijden, maar we gaan wel.. (kon ik 

niet verstaan) Een vliegtuig geeft gewoon voor 40.000 auto’s vervuiling in de lucht, we moeten 

allemaal die kant uit, we praten nieuwe regeringen, over financiën, allen bewustzijn, groen, allemaal 

nieuw age management uitgeven oh wat ben ik goed. etc.. We gaan wel uit van 525.000 vluchten 

van Schiphol. We moeten dus wel opletten dat er eigenlijk helemaal geen 
verbetering IS !  
  

Het bewustzijn is zo uit handen van alles, dat er moet nu ook echt 
een hele diepe coördinatie komen, en ik denk dat wij er naar toe 
moeten gaan dat er een soort coördinatie groep, als mensen met 
elkaar, of dat er nu 10 zijn, of 100.000.000.000 Er moet een 
bewustzijns groep komen die deze wereld voeding gaat geven 
Want er is op dit moment van alles gaande en iets wat ik nog nooit 
van mijn leven zo naar buiten heb gebracht met een zorgelijk 
gezicht omdat ik daar altijd heel voorzichtig in ben.. maar het is 
echt een hekel ding het lijkt wel of het uit de vingers wegglipt.. en 
dat het nog heftiger dan ook, geen aanwezigheid van de mens 
aanwezig is in de natuur en dat heeft ook te maken met al die 
hype vorming.  
  
Er word geld ingezameld en er worden projecten op gezet en iedereen is bezig allemaal vanuit de 

mind. Maar als iets vanuit de mind gebeurt dan verslapt het! Een hype is ook een mind. En wat er 

nu gebeurt is, is dat er zo veel inzet komt, voor vernieuwing schonere energie, maar er is nog nooit 

zo'n vereenzaming geweest in het bewustzijn hier. Dus de mensen zijn zo op zichzelf bezig en dat is 

ook de oproep naar ons toe allemaal! Wij zijn met onszelf bezig, maar ook met 
de aarde! Want deze aarde is een afkomst van die grote 
werkelijkheid! En dat is dus wat ik heb gehoord, ik heb daar vier 
dagen geleden een intens gesprek over gehad en ik ben me 
letterlijk rot geschrokken! Over hoe heftig het is t.o.v. de aarde. En 
ik zeg het niet snel.. dat weten jullie, en ik wil ook helemaal geen 
dramatische toon zetten, maar ik zou niet raar opkijken als er 
vandaag of morgen gewoon iets gebeurt op de wereld wat ALLES, 
net als 911, waar alles ineens anders was, ik heb het nu niet over 
terroristische aanslag of überhaupt zoiets, maar ik zou niet raar 
opkijken als er iets gebeurt in deze werkelijkheid, die een enorme 
klap uitdeelt in het bewustzijn bij ons. Want er is iets gaande en ik 
denk dat wij heel goed bewust moeten worden dat we niet alleen 
maar met ons eigen processen bezig moeten zijn, dat is primair 
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dat geef ik ook altijd aan! Het moet om ons bewustzijn gaan maar 
kijk ook eens hoe goed in hoeverre je bewustzijn deelt met de 
natuur! Want de natuur is een heel levend vibratieveld het 
resoneert op de waterkracht in ons, ons hartskracht! Er is gewoon 
iets heel heftigs gaande, ik weet niet precies hoe het in mekaar 
zit, maar ik weet dat het te maken heeft met Terra Gaia. Met de 
oorspronkelijke wereld. Daarom heb ik net ook even iets gezegd 
over de bezetting. Er is iets gaande wat ook resulteert in 
veranderingen hier. En ik denk dat wij niet de enige goeie 
schakers zijn op het bord hoor.  
  
Nou okay hoor. Dus uhhh ik denk dat we maar moeten gaan afsluiten. 
En jullie kracht in jullie zelf, goed invoelen hierbinnen. Waar en hoe het ook zit, ga naar 

de kern! En ga kijken waar je mee verbonden bent! Ga kijken in de wereld waarmee je 

verbonden bent. Ga kijken in de .. waar je mee verbonden bent en probeer ook even goed 

te kijken in dit verhaal in welke vriendengroep je bent, in welke beweging wat is het 

gemeenschappelijke wat we hier nu met elkaar neerzetten. Dat kan ook voorkomen dat 

vereenzaming weg is, want allemaal op ons eigen manier, dat is iets gemeenschappelijks, 

iets heel belangrijks waarom we hier zijn. 

  
 


