
 
 

René Gieltjes  Pagina 1 van 24                                         Matrix.html 
 

20190121-MvS-Bewustzijnsverruiming-3-3-Baarn-MP3 
Martijn van Staveren en nog een aantal levensdragers 
  
Niet volledig weergegeven! 
 
Deel 1. 
 
Die persoonlijke referentiepunten hoeven we niet te verbeteren, doen waarvoor we hier zijn. Het is én kijken naar 
je persoonlijke stukken plus het bewustzijn uitbreiden dat dit (persoonlijke stukken) dus niet primair is. 
Bewustzijn erin brengen. 
 
Uit de reflexen stappen van onze persoonlijkheid, uit het gefragmenteerd denken van onze persoonlijkheid. 
 
Stromende gedachte is vanuit je gevoel, je doet één en ander zonder dat andere impulsen van buitenaf 
binnenkomen. 
Niet-stromende gedachten of gefragmenteerde gedachten als je niet vanuit je gevoel in verbinding bent met iets, 
met jezelf of met datgene van de dag en je gaat gewoon beginnen dan heb je een hele gefragmenteerde dag, dan 
doe je allerlei flarden, leidt tot moeheid omdat je aan het denken bent in fragmenten. 
 
Elke vorm van heling, verbetering, wat gericht is op de persoonlijkheid is in feite het in standhouden van het grid 
van archon die deze werkelijkheid bestuurt. 
 
Iemand zegt wat woorden, informatiebewustzijn, gemoedstoestand, er wordt iets gevoeld bij die persoon en die 
gaat het vertalen in woorden  en die worden informatiebewustzijn in het lichaam van de ontvanger, dus ook het 
verhaal erachter, het gevoel van die persoon, dat bewustzijn heb je ook gedownload en daar moet je je van 
bevrijden, of je gaat in gevecht of je negeert het en je blijft de hele dag met dat gevoel zitten of je zorgt ervoor 
dat je de kwantummechanica toepast dat je met je bewustzijn je lichaam observeert zodat dat geïnstalleerde veld 
als het ware uit het patroon gaat wat jouw systeem gijzelt, dat het informatieveld komt te vervallen. Dat je dat 
bewustzijn maximaliseert, voortdurend in je draagt, dan maakt het niet uit wat andere mensen tegen je zeggen. 
Dit leidt tot krachtige vrede op aarde. 
 
Verstoringen d.m.v. bewustzijn in beweging zetten en eruit laten vloeien. Dat herschrijf je iets wat je voor de rest 
van je leven hier bijdragend werkt omdat de reflex afneemt omdat je je op dat moment dieper in de verstoring 
zichtbaar hebt laten maken, je toont je aanwezigheid in die verstoring, wat ervoor zorgt dat het neurologische 
systeem die ervaring wordt aangepast en opgeslagen waardoor de volgende keer die reflex minder krachtig is. 
  
Hoe ver sta jij in je eigen stroming op dat moment (als er iets gebeurt)? Stroming kan zijn “ik wil…… (vul maar in) 
 
Hulpverlener vraag: ik snap beide kanten van het conflict die mensen beschrijven. 
Martijn: helpt het dat jij het snapt?  Nee. En wat snap je eigenlijk? Snap je de perceptie die zij ervaren hebben, die 
jij gepresenteerd krijgt, je bent dan eigenlijk als mens ontvoerd in het script. En daar ligt precies het omkeerpunt, 
dat is ons oorspronkelijk mens zijn, dat we dus zien dat wat er gebeurt dat dat het is wat het is en daar doen we 
geen interventie in. Het enige wat we doen we luisteren, we nemen waar, het installeert zich in ons door de 
waarneming en we blijven bij wat wij van binnen zelf zijn! Energieveld! Uitzoeken voor jezelf waar voel je je mee 
verbonden?  Dat energieveld, bewustzijn is te bekrachtigen en te ontwikkelen, krachtiger te maken en dan kun je 
voor die mensen gaan zitten en kijk je ze alleen maar aan en binnen 5 minuten is het probleem opgelost, je hebt 
niets gezegd, dan heb je niet in de matrix gefunctioneerd. 
Daar waar menselijk bewustzijn zich vervoegt in een verstoring, zonder een oordeel, zonder persoonlijk moeten 
en dit en dat, daar verandert de verstoring naar een ander veld. 
 
Dieren maken ook geen oplossingen, dieren gaan ook niet nadenken over hoe het allemaal anders moet. Dat is 
onzin. Dat doen wij wel want wij zijn gegrepen door intellectueel archontisch bewustzijn. Dieren doen dat niet, 
dieren gaan op een hele natuurlijke manier, mits ze vrij zijn van allerlei mensen die hen observeren op een manier 
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van wie ze niet zijn, gaan ze op een natuurlijke manier een oplossing zoeken. De verstoring die er hier is (dus ook 
in een dier) komt voort uit menselijk denken. Het is echt geen utopie om met elkaar deze wereld terug te brengen 
naar een voldoeningsheid waarin dieren elkaar niet eten en elkaar geen agressie toe beleven. 
 
Opmerking van een ander “zou je dat nou wel doen” Bewustzijn niet vanuit het hoofd dus vanuit je eigen 
krachtveld niet laten verstoren door een instructie van een ander. 
 
Niet over jou als persoon maar als “weten” waarom je hier bent. Je gedachten stromend houden in deze vraag. 
 
Deel 2 
Fantasie, evenwicht brengen. Je moet in deze werkelijkheid leveren i.p.v. dat je kunt delen en kunt ontvangen, je 
moet aan dingen voldoen, dus je gaat tegen de stroming in van vrijheid, van een oneindig open naar een beperkt 
stukje open. 
 
Betrokken zijn bij iets en initiëren in het betrokken moment, daar gaat het over. Het initiëren van jezelf, niet als 
mens van deze wereld, maar als een diep gevoeld iets wat best via de persoonlijkheid gelanceerd kan worden, als 
het maar niet wordt beperkt door de persoonlijkheid. 
Je kunt iets pas aanraken met je bewustzijn als je betrokken bent bij dat moment én als je dat moment ook heel 
dicht naar je toe durft te halen. 
 
De kracht van fantasie is ongekend, dat is de godskracht, dat is gevoelskracht. Fantasie is niet wetenschappelijk, 
het zijn geen feiten, bewijzen, maar de bewijzen zijn en dat kunnen we voelen, dat menselijk bewustzijn beweging 
brengt in energievelden, in materie. Deze werkelijkheid is energie. 
Het moet niet gaan over wat wij in deze werkelijkheid zouden willen bereiken. Het raamwerk van voorkeuren 
weghalen. 
 
Als jijzelf in evenwicht verkeert en dat ben je niet als je je op je persona richt, want dan heb je een belang, als je 
gaat voor het grotere geheel, “ik ga voor het evenwicht in het grotere geheel” “het gaat mij erom dat iedereen in 
evenwicht komt” dan komt jouw bewustzijn ook in dat evenwichtsveld. Als je dan een beeld hebt, visie over iets 
wat je niet kunt bevatten maar het gaat over het geheel, dan zendt jouw bewustzijn in jouw werkelijkheid een 
signaal af naar de ruimte rondom de situatie/persoon waar onbalans is. 
 
Ga fantaseren over het grotere geheel! 
Fantaseren: betrokken raken bij een situatie door ernaar te durven kijken en te willen kijken, je niet terugtrekken, 
kijken naar de brandhaard, ook naar het moois, het mooie nog dieper durven bekijken en de brand nog dieper 
durven binnendringen. Met je bewustzijn daarin nog dieper betrokken raken en daarin je initiatie in te geven, dus 
daar beweging in brengen met je bewustzijn. En dat is het samenwerken met de creatie, met het informatieveld, 
dus je moet een opdracht geven aan het veld. 
Jij moet in deze verdieping waarin je nu zit moet je naar buiten je bewustzijn richten vanuit jezelf naar buiten en 
een opdracht geven, en dat is een innerlijk weten. Je brengt je aandacht naar buiten toe en dat is vooral denken, 
dus stroming op basis van hierbinnen. 
 
Het krachtveld van fantasie is in staat om dat energieveld te manifesteren in het lichaam maar ook het 
energieveld van het lichaam an sich verandert. Het hele informatiebewustzijnsveld is afgestemd op jouw eigen 
fantasie. 
Fantaseren/ weten dat er evenwicht op deze wereld is. 
Wij hebben een vermogen in onszelf, het woord fantasie, maar het is en creatiekracht. Creëren d.m.v. 
intellectuele vaardigheden op basis van een innerlijke boodschap kunnen we een instructie geven, kenbaar 
maken aan het veld wat jij van binnen ziet. En het is niet gebaseerd op visualisatie, het is gebaseerd op weten, dus 
je hoeft er ook geen beelden bij te zien en dat komt en dat komt alleen maar als het in lijn ligt met je 
verbondenheid met het leven. Door het aan een ander te geven maakt dat die waarneming jou ook gelukkig 
maakt. 
Je ziet dat alles met elkaar verbonden is. 
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Als er tien mensen in je omgeving zijn die ongelukkig zijn en jij bent één van die tien, en die 9 mensen die worden 
gelukkig doordat jij met jouw krachtveld een instructie geeft, whoem, in deze matrix en die 9 mensen die zie jij 
helemaal veranderen, dan is jouw probleem ook opgelost. Dat is een boute bewering, maar als je begrijpt wat het 
observeren van die veranderde 9 mensen voor verbinding heeft met jouzelf omdat het in jouw hologram afspeelt, 
ga je ook snappen waarom je 9 problematische mensen om je heen had. Niet dat dat een spiegel is want dat is 
een spiritueel model, maar je gaat snappen hoe dat functioneert en hoe dat gelinkt zit aan je eigen bewustzijn en 
hoe er dus wordt geschoven met kaarten in jouw bewustzijn. 
Het gaat hier om dat we een instructie geven aan het veld. Dit is een intellectueel veld en dat veld dat kan 
reageren op basis van ons denken en dan reageert het precies in aansluiting op hoe wij denken vanuit onze 
persoonlijkheid of het veld reageert op wat we ten diepste binnen in onszelf voelen, en wij denken vanuit dat 
gevoel naar buiten toe, we geven een instructie. Dus de samenwerking is in dit geval een command en het gaat 
niet om de woorden maar het gaat om bewustzijn. En omdat wij voor het merendeel als beschaving mentale 
wezens zijn geworden door te leven in deze lichamen moeten we rekening houden met dat de manier van denken 
weer kunt ombuigen. Dus je kunt gelijk gaan voelen en vanuit je gevoel een informatieveld naar buiten uitzenden, 
dat is wat veel mensen doen, maar ze leven nog steeds op basis van hun mindreflexen. Dus je moet de 
mindreflex, dus hoe je nu denkt over de wereld moet je in feite ook ombuigen. Dat is belangrijk. Als de mind 
georiënteerd is om altijd te volgen dan is het zeer dienstbaar dat je je mind eerst in dienst zet van jezelf en dat je 
je mind weer leert, simpelweg door het te doen, om een instructie te geven aan het veld. Al is dat alleen maar op 
basis van het denken, dat is al een enorme stap. Dat maakt je namelijk los uit het volgsysteem. Want je hoeft 
helemaal niet akkoord te gaan met dat er iets buiten jezelf gebeurt, dat is het projectiescherm, dat is in jouw 
hologram, je mag daar best iets anders over denken. “Hé dit vind ik apart, ik geef een instructie aan het veld dat 
dit helemaal niet nodig is” Dat is al een doorbraak op menselijk denkniveau. In plaats van dat je meedenkt, dat is 
de lijm van de matrix, dat je meedenkt op basis van wat er gebeurt, dat je het stopt, tjoek, en omdraait. Dat is een 
gigantische verandering. En als de stap daaronder ook nog een keer wordt gelegd, voorkomt uit een heel diep 
gevoel van verbondenheid, dat alles gelijkwaardig is en dat het niet per se over jouw leven gaat. Het gaat om het 
terughalen van die innerlijke kracht, dan ga je in één keer snappen wat voor stappen er worden gezet. En dat je 
persoonlijkheid daar ook in kan veranderen, maar dat het daar niet primair om gaat. 
 
Deel 3 
Begint gelijk met bekrachtiging 
 
Bekrachtiging 
Een bekrachtiging is niets anders dan dat je met je eigen bewustzijn en aandacht, kracht, bewustzijn vanuit jezelf 
in beweging zet en dat dat stroomt door je lichaam of door de matrix want je lichaam is een onderdeel van de 
matrix. Dus een bekrachtiging is in feite het zelf, een eigen scheppend vermogen in jezelf! Het is het eigen 
stromen van bewustzijn in beweging zetten. Dit is een focus aandacht oefening. Ik vraag je om je ogen te sluiten 
en alles wat hier zojuist is gezegd en wat de revue is gepasseerd dat is allemaal niet meer van belang. Het enige 
wat belangrijk is is dat jij hier bent...je voelt dat je aanwezig bent op deze stoel, en je beseft ook dat je hier bent 
op basis van je eigen keuze en je eigen besluit omdat er iets in jou verscholen ligt wat echt open moet vanuit je 
hart, vanuit je innerlijk kernwezen, dat moet geopend worden! ..en je hebt het recht om dat te doen en van 
daaruit is het besluit en de beslissing ook genomen. Dus wees je bewust van dat je hier aanwezig bent op de stoel 
en probeer ook met je eigen voorstellingsvermogen je lichaam te ervaren. Voor de mensen die dat een beetje een 
moeilijke stap zouden kunnen vinden je kunt je met je voorstellingsvermogen de bovenkant van je hoofd voelen 
..en ook de zolen van je voeten...en alles wat daar tussenin zit dat is lichaam…...dus het gaat hier om 
bewustwording van je lichaam...stel jezelf voor dat je aanwezig bent in je hoofd, dus in dit geval aan de 
binnenkant van je ogen en dan besef je je op je eigen wijze dat je met je bewustzijn op de plek aanwezig bent in je 
hoofd, waar alle informatie wordt verzameld en waar eigenlijk ook een krachtveld ontstaat,  dit is het 
elektromagnetisch spectrum van hoe het brein informatiegolven van de zintuigen ontvangt en daar een heel 
groot veld uit creëert. Op die plek in je hoofd daar ben jij nu aanwezig. Je blijft daar aanwezig maar je haalt een 
keer rustig en diep adem en bij de uitademing voel je je hele lichaam en je blijft in de stilte in je hoofd….kijk of je 
je spieren zoveel mogelijk ontspant terwijl je rechtop zit……..en let op je ademhaling dat je rustig en ontspannen 
door ademt en blijf met aandacht in je hoofd...en bewust van je lichaam…..en je merkt ook dat je helderder wordt 
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in je hoofd en dat je ook beseft dat je aanwezig bent op planeet aarde……….al zou er helemaal niets anders zijn 
dan nu alleen dit moment, alleen dit moment dat jij als wezen aanwezig bent met de aandacht op de plek van je 
boardcomputer van dit lichaam……er is helderheid, er is licht, er is ontspanning, en een hele diepe vorm wat 
balans en evenwicht is., en dan haal je een keer diep adem en bij de uitademing doe je je ogen open 
 
Dit moment is van belang voordat je echt dieper gaat bekrachtigen dat je contact maakt met je lichaam want 
uiteindelijk als je met je bewustzijn hier bent dan ben je eigenlijk ook al automatisch met je bewustzijn in je 
lichaam. Kijk het is wel goed om je lichaam te voelen maar hier zit de boardcomputer, hoewel het intellectuele 
deel natuurlijk veel meer is dan alleen het brein, wordt hier wel informatie gevormd. 
 
Maar we zijn natuurlijk veel meer dan alleen ons brein. We hebben een fysiek hart, en het fysieke hart in dit 
lichaam is het enige orgaan op dit moment, wat informatie leest uit een ander veld, het hart met prikkeldraad, 
het is het hart wat niet meer kan ontvangen dan alleen deze werkelijkheid. Het hart wat eigenlijk alleen maar 
luistert naar wat het brein vertelt wat gevoelens zijn en emoties, afgestemd op deze werkelijkheid. Het hart dat 
van oorsprong luistert naar een diepe klank en diepe kleur van evenwicht. Evenwicht wat hier verstoord is op 
deze aarde maar evenwicht wat in jezelf gedragen wordt. Evenwicht is dat de input en output gelijk zijn, 
voortdurend, eenvoudig. Dus je geeft en je ontvangt. Als je niet geeft durf je gewoon te ontvangen en daardoor 
kun je geven. Er zit geen begin. En in deze wereld is het heel goed om te ontvangen voordat je gaat geven. 
 
Evenwicht, het gaat om het hart, het hart is het enige orgaan in het fysieke lichaam wat informatie, bewustzijn 
ontvangt en dat is uit de kwantumkosmos, dus deze werkelijkheid is één van de verdiepingen, ontelbare 
verdiepingen die dwars door elkaar heen liggen in het gebouw wat we de kwantumkosmos noemen, een radio 
bandbreedte, het hart is het enige orgaan in dit lichaam wat de informatie, de trilling, wat afwijkt van de trilling 
die we hier zien van deze werkelijkheid, informatie kan voelen en invoegt, het fysieke hart, in het lichaam. Dus het 
hart voelt en is een autonoom bewustzijn. Het hart voelt frequenties en gaat deze frequentie pas naar boven 
brengen naar het brein, via o.a. de nervus vagus, dus dat zijn hals/hoofd??centraal banen van het brein en het 
centraal zenuwgestel en eigenlijk van de rest van het lichaam, het informatieveldbewustzijn het hart geeft dat pas 
door aan het brein als überhaupt er weer met aandacht geluisterd wordt naar het hart. En veel mensen op deze 
wereld luisteren naar hun hart met prikkeldraad eromheen. Zij luisteren naar het hart op basis van de 
geprogrammeerde mind. Ze denken dat ze vrij zijn, maar ze zijn het niet. Ze roepen dat ze liefdevol zijn maar ze 
zijn geen liefde. Ze roepen dat ze de wereld willen bevrijden maar zitten zelf ten diepste in de kerker. Ze praten 
over vrije gedachten maar ze kunnen zelf niet vrijdenken. Omdat ze niet weten hoe het werkt. 
 
We hebben bij de eerste oefening gewerkt met ons bewustzijn aanwezig zijn in ons hoofd, omdat menselijk 
bewustzijn, aandacht, informatievelden in beweging zet. Als wij alleen maar denkende wezens zijn dan zorgen wij 
door met ons bewustzijn in onszelf aanwezig te zijn zorgen wij ervoor dat dat informatie denkveld aders gaat 
vibreren, vibreren, geometrieën, een ander informatieveld wordt. Ineens verandert er iets. Datzelfde zetten wij in 
door met ons aandacht in ons lichaam te zijn en vervolgens de focus te brengen naar ons fysieke hart. Dat is een 
heel belangrijke stap! Naar binnen toe, hier eer je de god in jezelf. Hier eer je de god van het leven, ook bij andere 
beschavingen. Dit is een universele groet, dit wat ik hier benoem of doe? Uit welke beschaving je komt en je doet 
dit in eerbied wordt zichtbaar in het veld dat je werkelijk verwijst naar je eigen hart, dat je werkelijk verwijst naar 
het evenwicht, input, output is gelijkwaardig. Wat ik jou kan geven mag ik ook ontvangen. Jij mag alles van mij 
ontvangen wat ik jou geef. 
Op het moment dat je aandacht naar het fysieke hart toe gaat ontstaat dit veld van het fysieke hart, daarom is de 
aanraking in besmette zones, deze aarde is een besmette zone, van wezenlijk belang, want als je deze plek 
aanraakt hier en met aandacht daar dus ook naar toe reist, dan ontstaat in het brein informatiebewustzijn van het 
hart. Het brein gaat weer denken in lijn van het veld wat het hart is en het prikkeldraad is eraf. 
In feite is dit niet moeilijk, maar het wordt ons moeilijk gemaakt omdat in de wereld waarin wij leven moet je 
denken, je moet geld verdienen, kosten voldoen etc. Het denken gaat afwijken en dat leidt niet tot een conflict, 
het niet doen leidt tot een conflict. 
Werkelijk vanuit je hart leven betekent dat je je hart inlaadt, toevoegt in het brein dan kom je in een ander 
oorzaak en gevolg systeem, dan gaat de matrix anders functioneren, een ander script in beeld.   
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Het informatieveld wat er is volledig mentaal en op geloof gebaseerd. Ze zien dat in de mensen god ontbreekt. 
Dan ben je aangelijnd op de gevolgen van de matrix en die jou uit jouw pad weghouden, dus uit het 
zelfbewustzijn. 
  
Jouw persoonlijkheid verandert als je de werkelijkheid anders gaat zien. Dus jouw rol in het geheel moet op de 
schop. We hebben ons zo geïdentificeerd met wie we denken dat we zijn. Die rol krijgt een andere betekenis. 
 
Het brein moet in lijn komen in eerste instantie met een hulpmiddel, even het hart aanraken, hier stil zitten en 
vervolgens de plek en aandacht ernaar toe brengen. Waar het in feite omgaat is dat er een informatieveld 
ontstaat in het brein, die je geen betekenis geeft, je hoeft hem ook niet te monitoren, je hoeft hem ook niet een 
stickertje te geven van gelukt of niet gelukt, zo werkt het, het gebeurt. Ga maar dat een keer in de tuin doen en je 
zult merken dat de vogels, de dieren erop reageren, er gebeurt iets in het veld, dat is heel erg fijn, heel bijzonder 
en als je dit met een kracht in durft te zetten, ook nog de command erbij inzet dan gebeurt er heel wat. 
We moeten het zo doen, zo zijn, zo denken en het in beweging zetten. En we wachten nog veel te veel af wat er in 
de wereld gebeurt, we zijn er te weinig bij betrokken. Betrokken zijn bij ons zelf, innerlijk in onszelf, en voorbij de 
grenzen gaan van onze persoonlijkheid.   
De tragiek binnen het mens zijn hier, het mensdom is zo immens groot, die is zo groot dat hoe dichter we iets 
gaan voelen hoe kwetsbaarder we ook lijken te worden. Daarom moeten we een beetje gas terugnemen als het 
gaat om onze persoonlijkheid. 
Weet dat je persoonlijkheid verschuift op het moment dat je dat wat je aan het reteachen bent in jezelf ook inzet 
voor het grote geheel, want de kwantumkosmos daar waar ons hart op afgestemd staat reageert op ons diepste 
kern. 
Je komt nog dieper in het evenwicht dat je ziet wat er niet klopt. Dat is precies onze kracht, in evenwicht brengen. 
Dat is ook onze pijn als beschaving dat we niet kunnen doen, lijkt het, wie we zijn. Hele grote beschavingen willen 
hierin mee creëren. 
 
We zitten hier niet als …naam (persoonlijkheid) maar dit is een samenkomst die gebaseerd is op je eigen 
bewustzijn die niet voorbestemd is maar ontstaan is door jouw keus. 
 
Je moet niet de wereld willen veranderen. Als iedereen verandert naar dit stuk in zichzelf dan verandert het hele 
informatiebewustzijn, dan komt het paradijselijke van deze wereld die nagebouwd is aan de hand van allerlei 
andere oorspronkelijke scripten, dan komt het oorspronkelijke paradijselijke script wat bij deze werkelijkheid 
hoort, komt tot leven, maar pas op het moment dat je het niet wilt veranderen! Want elke vorm van iets willen 
veranderen is gelinkt aan de mind. 
 
Als je met aandacht bij het hart bent wordt dat veld gewoon geactiveerd. Maar waar het omgaat is dat we 
beseffen dat we in deze werkelijkheid waarin we nu leven, dat we dat gevoel van “hier gaat het om!” dat we in 
dat gevoel ons niet laten gijzelen door dat hele diepe ontspannenheid, we moeten in dat moment moeten we ons 
denken in dienst zetten van dát gevoel! Het denken is van oorsprong een deel van ons godsbewustzijn, maar wij 
hebben geleerd om te stoppen met denken en dat roep ik ook heel vaak om te stoppen met denken omdat ik het 
dan heb over dat mentale denken, maar je kunt in een hele diepe meditatieve ontspanning kun jij heel bewust, 
een heel helder krachtig bewustzijn, en kun je, terwijl je dat gevoel behoudt van die diepe ontspanning, kun je 
heel gericht denken, of heel bewust aanwezig zijn in je lichaam en dat kun je dat vibratieveld kun je vasthouden. 
En als je dat vibratieveld richt op X dan breng je daar informatie heen, bewustzijn en dat komt 'ie voort uit een 
kennis informatieveld van wie jij werkelijk bent uit de kwantumkosmos. 
 
29.44 
Bekrachtiging 
Dit is even de oefening, de route dat je het ook voelt in jezelf. Als je merkt dat de sessie voor jou klaar is blijf dan 
niet lang zitten totdat Martijn zegt van doe je ogen maar open hè. Je voelt het zelf, neem je eigen moment. 
Doe lekker je ogen dicht en misschien is het goed dat we allemaal in onszelf realiseren dat we, terwijl we hier 
aanwezig zijn, dat we wel degelijk op de blauwe planeet zijn, een planeet waar ongekend veel mooie en 
belangrijke levensvormen zijn. Dat is de omgeving waarin we leven. Je mag ook gerust beseffen dat je een reiziger 
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bent uit een andere werkelijkheid. Op dit moment een leven aan het ervaren in een script van de aarde...en je 
bent je bewust dat het om veel meer gaat dan het oorzaak en gevolgsysteem wat we hier op de aarde zien. Dat 
het gaat om iets te openen in jezelf. Een verbinding met de kwantumwerkelijkheid met het leven. Dus haal je 
aandacht uit de omgeving weg en stel je voor dat je aanwezig bent in je hoofd. En blijf bij je hoofd in je hoofd en 
voel ook de rest van je lichaam…...en voel eens in hoe je dit veld ook ervaart. Deze waarneming, deze innerlijke 
schouw heeft een informatieveld en dat voel je nu…...je bent aanwezig in je hoofd, je voelt je lichaam en dan stel 
je jezelf voor dat je langzaam naar beneden gaat met je aandacht….misschien kun je op jouw manier je keel 
aanraken, dat je voelt hier zit mijn keel, dat kun je met je gedachte doen en voel je je keel, zo ga je wat verder 
naar beneden. Dan voel je je borstbeen en dan kom je op de plek uit waar je hart zit, probeer met je gedachte de 
fysieke plek van je hart even aan te wijzen. Misschien voel je je vinger wel denkbeeldig. Daar ja. Door met je 
aandacht bij je fysieke hart te zijn heb je het informatieveld van je fysieke hart al geactiveerd in je brein en dat 
kun je benadrukken door je hand op de plek van het fysieke hart te leggen, leg je hand daar maar eens 
ontspannen neer. en blijf met je aandacht op de plek van je hand, op de plek waar je hart zit, blijf maar eens goed 
voelen in jezelf welk veld of hoe dit veld voelt wat je daar ontvangt…..wees lief voor jezelf en blijf met je aandacht 
bij je hart….en hoe je het ook ervaart, wat je ook ervaart, laat het zijn zoals je het voelt omdat ook het hart weinig 
tot niet gesproken heeft in dit lichaam, dus laat het gewoon stromen wat je ook voelt of wat je ook 
waarneemt………..en kun je ook voelen, of op een andere manier weten dat je door je te richten op je hart 
evenwichtige gedachten en gevoelens d.m.v. een liefdevolle maar zeer krachtig command, instructie, via je hart 
kunt uitzenden naar de kwantumwereld, een oneindig universum waar dit universum van de aarde in ingebed 
ligt...je informeert de schepping….kun je voelen dat je die richting in kunt en tegelijkertijd, dat is dus het analoge 
vrije veld, het organische, dat je tegelijkertijd ook naar buiten toe kunt en je voelt je hart, je lichaam en je bent 
aanwezig weer in je hoofd, en je blijft in contact met je hart, dat je tegelijkertijd ook de werkelijkheid hier in deze 
werkelijkheid ervaart. Dat is een andere zone en ook deze werkelijkheid hier moet kennis nemen van je 
aanwezigheid vanuit je hart in dit lichaam. Dus de gedachten die nou worden uitgezonden naar buiten toe in lijn 
met je hart, moeten ook naar buiten gezet worden, dat zijn twee verschillende richtingen. Besef waarom je 
gedachten moeten stromen. Er is slechts één grote werkelijkheid en dat is de werkelijkheid van evenwicht en 
balans.. De aarde is van oorsprong een evenwichtig wezen. Volledig in balans. En je beseft dat jij voor jezelf en 
vanuit jezelf weer in orde mag maken en ook zelfs moet maken voor jezelf. 
En als je voelt dat je hiermee klaar bent dan doe je je ogen open en anders hou je ze nog eventjes dicht... 
 
Dit is een vertraagd bewustzijn wat we nu doen en normaliter leef je voortdurend in dit bewustzijn. Het gaat 
vooral dat we inzicht krijgen in de routering in onszelf hoe we daarnaartoe gaan en in de momenten dat het ook 
juist heel erg nodig is dat we finaal ontspoord zijn of gaan dreigen te ontsporen, maar we moeten het wel durven 
zien als iets wat een voortdurende staat van bewustzijn behoort te zijn! Dus het moet even een korte 
bekrachtiging zijn voor het moment. Het is een zienswijze hoe je in het leven staat, hoe je het leven ervaart, En 
dat is heel belangrijk dat je beseft voor jezelf dat het evenwicht tussen daar binnenin voelen, vrij van geloof, dat is 
een compleet andere werkelijkheid die daar achter verscholen ligt die dus weggezapt is door allerlei modellen, 
dat het innerlijk voelen en de verbondenheid die je daarmee hebt, evenwicht in jezelf en het leven, en dat die dus 
ook in de natuur terug te vinden is van oorsprong en dat die ook bij allerlei beschavingen terug te vinden is die 
ook in dat evenwicht leven maar niet allemaal, maar dat dat uiteindelijk is waar het allemaal om draait. En je kunt 
dit niet eventjes als een hocus pocus Pilatus pas spreuk toepassen, want die is niet geldig in mijn bewustzijn maar 
ook niet in die van jou. Dan is het alleen maar een trucje. Het gaat erom dat je het geheel uitrolt in je leven, dus je 
zult op zoek moeten gaan in jezelf naar welke kernwaarde zitten er in mijzelf en waar herken ik die in mijn leven, 
welke zaken hebben herziening nodig. Waar stop ik mee, waar haal ik mijn aandacht af, en waar zet ik het in. Of 
kan ik datgene wat ik doe behouden en mijn aandacht daarin zetten want als ik dat erin zet wordt het juist veel 
rijker, veel stromende. Dus je moet het hele leven helemaal durven doorgaan. Maar het begint nu! Je kunt niet 
beginnen gisteren. Alles wat is geweest is louter een informatiebewustzijn wat wij herinneringen noemen. Het 
gaat om nu, je hebt nu de kans in jezelf om dit binnenin waar de hele werkelijkheid op reageert om dat te 
lanceren. En dat kun je alleen maar doen vanuit liefde, echte liefde vanuit evenwicht.   
 
Straks twee oefeningen waarin we naar binnen kijken en naar buiten kijken en dan kun je voor jezelf gaan 
invoelen wat zou ik hiermee willen doen op dit moment in het nu, ook bijvoorbeeld naar de persoonlijkheid 
gericht, er zitten wat haken in mijn persoonlijkheid, in mijn persoonlijke levenssfeer, die moeten echt eventjes 
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gepolijst worden en eigenlijk en weggepoetst, daar moet goed en krachtig naar gekeken worden en vervolgens 
ook naar het grote geheel, je moet het van verschillende kanten aanvliegen, je moet het denken in lijn brengen en 
het gevoel.   
Christus is een bewustzijn, is opstaan uit een onevenwichtige situatie en terugkeren naar de stroming. Dat is de 
ware christus in onszelf, dat is de ware kracht. Niet boos zijn op jezelf, uitspreken en telkens weer aan het begin 
van de dag even goed kijken waar ga ik voor, waarom ben ik hier, waar zet ik mijn gedachte in, wat is de lijn, wat 
is de stroming. En ook ruiterlijk toegeven aan jezelf als het niet gelukt is. En als je dan voelt ik heb gefaald dat je 
dan zegt “zo dat script is sterk hè” dat is heel anders om naar te kijken, dan ontstaat er iets binnenin jezelf niet 
vanuit weerstand maar zelfs vanuit ontzag en dan gebeurt er iets heel bijzonders. Begrijp dat we allemaal een reis 
maken, maar die reis moet doordrongen worden van het zelfbewustzijn en dat komen we in deze werkelijkheid 
brengen. 
 
Dat we gekneveld raken aan onze persoonlijke emoties, dat is op zich al een heel interessant iets. We zitten 
allemaal in dezelfde trein. 
 
Deel 4 
 
Smartphones zorgen ervoor dat holografische informatie wordt ingevoegd of wordt gewist van onszelf, vanuit het 
denken. Het functioneert ook stagnerend, er zitten velden in deze technologie die werken stagnerend in ons 
denkvermogen, ook als het uit staat! Die technologie is buitengewoon schadelijk voor ons. Het is gebundelde 
technologie. (Dus hoe meer smart bij elkaar hoe sterker het is) 
Huawei, de chips in de smartphones die koppelt alles, lezen je bankgegevens uit, ze lezen de wifi uit, ze kunnen 
via jouw bankchip kunnen ze uitlezen wat er gisterenmiddag om 15.00 op 20 meter afstand werd geïnternet via 
welk ip nummer, het zijn allemaal chips hologrammen en dat is echt het minst interessante wat de apparatuur 
kan. 
De technologie van Huawei, is de tegenhanger op dit moment, het gaat om de mindcontrol groep, om de 
technologie die daar achter hangt, dus je hebt mindcontrol groepen die werken wereldwijd samen binnen een 
technologische uitvinding en daar staan allerlei andere uitvindingen weer tegen aan. En dat heeft alles te maken 
met het beïnvloeden van gedachten. Dus we moeten goed opletten, die technologie moeten we eigenlijk gewoon 
de deur uit gooien. Je creëert met je eigen smartphone creëer je een 5 dimensionaal profiel en dat profiel dat 
wordt door de NSA ingelezen en vervolgens wordt dat uitge..? naar andere organisaties en die kunnen dat een 
heel AI,  een kunstmatig intelligentieveld, kunnen ze helemaal volledig zien wie jij bent als persoon, ook de dingen 
die je van jezelf nog nooit wist. Dus zij weten al wat je over een maand gaat doen en denken. Buitengewoon 
gevaarlijke technologie. Probeer zoveel mogelijk gepersonaliseerde technologie uit je leven te houden. 
In laptops zit het ook vanaf ...jaar. Maar de smartphones is de grootste bedreiging, omdat binnen de smartphones 
zit software, dat functioneert anders, dat draait op Android, dat is een Android bewustzijn, dus een kruising 
tussen verschillende intelligentievelden, maar de apps binnen smartphones, dus de software die functioneren als 
verlengstuk, want ze sluiten aan op de blue light technology. De technologie in chips creëren holografische 
plasmavelden, informatievelden, die penetreren ons bewustzijn, en de software die daarin functioneert die 
coördineert en stuurt. En als je dus dat niet hebt en je hebt dus wel een smartphone maar daar zitten geen apps 
op, dan is het al geen smartphone meer, dan stel je voor de smartphone is alleen technologisch, stel je voor je 
koopt een laptop waar windows 10 op zit, of Apple, of een Crowd book van google dan heb je ook Android, maar 
als je die software eraf gooit en je doet er bijvoorbeeld windows 7 op, dan zit nog steeds die chip erin, die is nog 
steeds functioneel, maar die initieert geen softwareprogramma's. Want de software die functioneert op de 
chiptechnologie, de software is uiteindelijk de hardware geworden. Dus je ziet die bloem staan, fysiek kun je die 
pakken, en die bloemen zijn veel meer dan alleen die fysieke werkelijkheid, het is ook informatie, het is ook een 
energieveld, en de technologie die er nu is die opereert niet in het fysieke, dus niet de bloem de computerchip, 
maar die opereert in het energieveld. En de software die in de computer zit en de smartphones, die genereren 
energievelden, dus onzichtbaar en daar ontstaan hardware functies uit, dus ineens zit een chip in je hoofd, die er 
nooit in is gebracht en d.m.v. holografische frequentievelden ontstaat door neuronen in een bepaalde baan te 
brengen en dan ontstaat er een holografische chip in je lichaam. Niks geen injecties! Dus al die mensen die praten 
over injecties die hebben geen idee wat er werkelijk aan de hand is en zitten allemaal in het verlengstuk van de 
alternatieve media, want het is al veel verder. Als je zoveel mogelijk technologie uit je directe omgeving weghaalt, 
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dan worden de invloeden veel minder. En je moet je denken afstemmen op je eigen stroming. Als je je denken 
laat stromen op basis van een heel ander weten van wat er allemaal gaande is, dan heb je ook een ander software 
patroon in je brein. En daarom moeten de mensen allemaal in hetzelfde software patroon zitten want dan 
functioneren ze eigenlijk als standalone computers in een netwerk. Dat is wat er gebeurt hier op de aarde. 
Ik kom hier nog uitgebreider op terug en kom dan ook met feiten. 
En ik wil ook dat het bijdraagt een sprong in onszelf, want het moet een schakeltje zijn, dus je zult ook wat 
duistere campagnes moeten durven benoemen, je moet een paar hele belangrijke zaken uit Darpa, Facebook de 
achtergrond zul je moeten benoemen, je zult over bewustzijn moeten spreken, maar je moet het dus zichtbaar 
maken, maar het moet bijdragen aan onze sprong in ons bewustzijn. Dus dat we én iets heel moeilijks 
bespreekbaar kunnen maken en aan de andere kant ook weten van binnen oké dit is dus wat er gebeurt. En 
daarin speelt veiligheid een belangrijke rol! En veiligheid, ook voor mij, is gebaseerd om mijn veiligheid, om mijn 
innerlijke kracht, maar ook in mijn omgeving waar ik mij bevind. 
 
Dromen: ons bewustzijn is in staat om te scheppen of in dit geval in een droom om te creëren. Dus wij creëren 
vanuit ons bewustzijn in die droom een vervoermiddel, lichaam, we creëren in die droom een fiets, een bank of 
bomen, dat komt allemaal voort uit ons, daar ga ik even vanuit dat het allemaal voortkomt uit ons vermogen. Ik 
wil ermee aangeven dit: wij zijn in staat om vorm te scheppen vanuit ons bewustzijn, want we hebben een 
droom. We dromen dat we ergens zijn, maar in feite vanuit hier gezien zijn we daar niet. Dat hebben we door op 
het moment dat we wakker zijn. Dus ons bewustzijn is in die droom, dus in die werkelijkheid in staat om uiting te 
geven in een vorm, dus we hebben een lichaam. Het gegeven is dat wij vormen scheppen. Dat we vorm creëren. 
Dat we van binnenuit in staat zijn om een vorm te geven, van binnen “hier ben ik” klets! Waarom is dat zo 
belangrijk. De grote WAARHEID, die met grote hoofdletters geschreven mag worden, is dat wij van 
oorspronkelijkheid, zonder manipulaties, zonder onevenwichtige toestanden, leven als wezens, neem het woord 
mensen, als mensen met een volledig vermogen van kwantum fysisch scheppen, dat is dromen, heel bewust 
dromen wat totaal niet meer lijkt op ons dromen van deze aarde, maar wij leven in de oorspronkelijke wereld in 
een enorm vermogen met een enorme emotionele kracht om te scheppen, leven wij in een werkelijkheid in een 
vorm die voortkomt uit onszelf. Dus wij hebben daar een lichaam en wij leven in een werkelijkheid die voortkomt 
uit onszelf, in ieder geval ons lichaam. De expressie van ons lichaam komt voor uit ons innerlijke zelf. Dus dit is de 
projector, de droom en daar wordt 'ie gecreëerd. En dat is een oneindige cyclus. Dus er zit geen begin en geen 
einde aan. Wij leven daar altijd zo. Dus het is niet zo dat wij in een vormloosheid leven, er is geen wit licht, we 
leven daar als feitelijke wezens, in een feitelijke, gezamenlijke, gecreëerde, opgerichte, gedroomde, gedachte, 
gevoelde, liefdevolle, evenwichtige, zeer krachtige werkelijkheid. Dus we hebben daar vorm! 
Je zou kunnen voorstellen dat als die vorm voortkomt uit ons eigen vermogen dat we ook in staat zouden zijn om 
die vorm aan te passen, als je bewust kunt dromen. Maar je zou ook kunnen voorstellen dat een ander verschijnt 
in jouw droom en dat een ander intelligentie die droom instapt en iets doet waardoor de vorm die jij beleeft 
vanuit je bewustzijn ineens komt te vervallen. Waarom zou jij de enige moeten zijn die dat zou kunnen. Niet op 
zoek gaan naar redenen en toestanden, dat valt allemaal binnen de menselijke verdieping waar we nu in gaan 
zitten. Maar durf eens te onderzoeken en misschien wel aan te nemen dat de kracht die je zelf hebt om vanuit 
bewustzijn vorm te scheppen en daar oneindig te leven als daadkrachtig mens dat dat ineens stopt en dat de 
vorm waarin je jezelf ervaart dus ook stopt en dat daarmee de expressie van wie je bent ook stopt. En dat je 
ineens in de ander zijn droom zit. Tjak, boem, de invasiemacht. Dit is heel belangrijk, we beschrijven hier een 
ongekende technologische invasie in het zuivere bewustzijn van o.a. de mens. En bij alle vragen die we erover 
stellen zitten we per ongeluk in allerlei eerdere spirituele modellen, komen voort uit ons denken hier. Want we 
kunnen dit niet bevatten met dit. Alleen als je naar binnen gaat hier, naar deze zone dan zul je het antwoord in 
jezelf voelen, zonder de vragen hier te stellen. 
En vanuit die werkelijkheid is de mens met haar bewustzijn in allerlei andere universa terecht gekomen, door die 
macht, in allerlei werelden die georkestreerd zijn en uiteindelijk worden wij gedwongen, door onszelf, als wij 
weer terug willen keren in de oorspronkelijkheid, dus in dat we expressie geven aan datgene wie we zijn, dan 
moeten we op zoek naar het ontbrekende stukje wat de projector van binnenuit, whoem, laat ontstaat waardoor 
het weer vorm is en de mens in haar volheid en in haar heelheid weer straalt. En dat veld wat daar uitgeschakeld 
is, naar dat veld is de mens op zoek gegaan. In alle werelden die de mens heeft gekend, in alle 
projectiewerkelijkheden die er zijn opgevoerd door deze technologische macht, is de mens op zoek gegaan en 
heeft zij de code gevonden in zichzelf, die ontbreekt, dat is een gevoelsveld, en dat heeft te maken met 
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autonomie, dat heeft te maken met de frequentie van zelfbeschikking, en het heeft te maken met totaal, 
helemaal in lijn met datgene dat er in jezelf leeft te leven en te denken en te voelen, dus niet in lijn van iets 
anders, en die code die daar gekraakt is, dat is de broncode waar alles omheen draait van ons bewustzijn, die 
vinden wij in deze werkelijkheid!  (Jippie!!! roept het van binnen bij de notulist). Dus wij hebben in het laatste 
moment als beschaving en ook als wezens, hebben wij een reis gemaakt naar binnen toe, nog dieper in een 
andere matrix, en zijn als een soort avatar gaan reizen en zijn met ons bewustzijn geklikt in een werkelijkheid en 
dat is deze werkelijkheid. 
Tekening: dit is het oorspronkelijk universum de oneindigheid, dat heeft geen begin en geen eind, dat is de 
kwantumkosmos, dus in die werkelijkheid zijn alle andere radiofrequenties, andere universa lopen daar 
doorheen. Wij leven in die opeenhoping bij elkaar optellen, het samenvloeien van die universa bij elkaar, daar 
leven wij in een gezamenlijke bandbreedte van al die werelden, dus we horen niet één radiozender maar in feite 
hoor je alle radiozenders tegelijkertijd, net als dat je je nu moet afstemmen met je hart en dat je hoort wat er in 
een ander universum gebeurt, wat wij dáár doen, wij horen alles! Wij kunnen alles waarnemen wat er ook maar 
gebeurt. We kunnen ons afstemmen daarop en we gaan met vorm en al, whoep, zo naar een andere 
werkelijkheid. We hebben geen voertuigen nodig. Wij zijn de godswezens van origine. 
En vanuit deze werkelijkheid hier is de mens in feite gekaapt, ze is in die werkelijkheid uit haar 
interpretatievermogen, dus uit haar uiting van het innerlijk vermogen gehaald en is daarbij een andere 
werkelijkheid gaan ervaren. Tekent een stamboom die 188 superdimensies zijn, 188 lagen die kennen geen boven 
of onder, het zijn lagen die door elkaar heen liggen, zijn 188 lagen van de tienduizenden matrixen die er zijn, heel 
veel matrixen, die gecreëerd zijn, sommige door onszelf, die later ingenomen zijn door andere machten en andere 
die door die machten zelf gecreëerd zijn, die 188 superdimensies, dat zijn dimensies die zijn allemaal ingenomen 
door in dit geval zoals wij dat hier op aarde noemen, de draconiërs, de draconische grootmachten en een aantal 
andere zeer intellectuele beschavingen. En die 188 lagen dat zijn allemaal verschillende werkelijkheden en we 
hebben en hoofdbewustzijn, het is niet zo dat we ons opdelen in allerlei verschillende lagen tegelijkertijd, want 
dat komt uit een spiritueel boekje, ons bewustzijn wordt steeds getrakteerd op een andere werkelijkheid. Dus je 
kunt 2 seconden zeg maar hierin leven, in die werkelijkheid, 's nachts, je wordt om 03.10 wakker en je valt weer in 
slaap en je hebt een gigantische droom gehad en je kijkt op je wekker en het is 03.15. In 5 minuten tijd heb je 
maanden gedroomd. Tijd bestaat dus niet! In die 2 seconden tijd kun je daar een tijdlijn hebben in die 
werkelijkheid bijvoorbeeld van Atlantis en Lemuria, want die komen uit matrixen. Die komen niet uit de vrije 
zone. Vervolgens word je getrakteerd op die, dan word je getrakteerd op die, en zo switcht ons bewustzijn in een 
vrij kort moment razendsnel door gigantische tijdlijnen heen. Eenmaal in die tijdlijn wordt ook die tijdlijn in ons 
geduwd en ervaren we die ook. Net zoals we deze werkelijkheid die we nu ervaren ook ervaren als de tijd die wij 
voelen en dat is dus ook zo want in dat moment, dus dit moment ook, hebben we te maken met tijd. Die 188 
lagen die zorgen er uiteindelijk voor, dus dat is de verdieping van het nu, deze werkelijkheid, dit universum, die 
als een radiozender door de kwantumkosmos heen loopt, deze radiofrequentie dus dat universum is gecreëerd 
door experimenthouders, dus door de huargardiaanse beschaving, is dit universum gecreëerd omdat zijzelf dit 
hebben meegemaakt. En zij zijn op zoek d.m.v. waarneming hoe god in zichzelf kan ontstaan door dat in het 
experiment waar te nemen. Dit experiment van de huargardiaanse beschaving is gekaapt, dus in de ingrediënten 
zitten eigenlijk allemaal hele mooie en belangrijk dingen, dat je zegt dat kan toch nooit door een negatieve macht 
ontwikkeld zijn, nee dat klopt ook, het is ook niet door een negatieve macht ontwikkeld. Het is door een macht 
ontwikkeld die heel veel liefde heeft voor het leven en daarbij de godskracht en de scheppingskracht weer wil 
opnieuw onderzoeken. Om dat mee te nemen vervolgens daar naar die werkelijkheid en daar ook weer zelf in 
wakker te worden. Dus dat zijn allemaal sessies binnen sessies. Nu is het zo dat dit experiment, dus in feite de 
beleidsmakers van dit experiment, zijn gekaapt en daarvoor is in de plaats gekomen, en eigenlijk een kopie van 
hen, maar met een paar aanpassinkjes ten gunste van die intelligentie die daarachter zit. En degene die dat 
hebben gedaan dat zijn dezelfde als die hier de mens uit haat droomfunctie heeft gehaald. Dus in feite leven wij 
nu in een werkelijkheid die alle ingrediënten kennen van een fantastisch experiment, dat is echt zeer geavanceerd 
en heel diepgaand,  waar we in leven, de zee, de vissen hoe alles hier functioneert, alles is frequentie en 
informatie, wij zien dus vissen, maar degene die vissen hebben ontworpen toen de ontwikkelaars van dit 
universum aan het ontwerpen waren, hebben heleboel andere beschavingen daar aan meegewerkt om hun 
experiment te ondersteunen, ze hebben nooit vissen gebracht, dan zou je kunnen afvragen hoe zou nou ooit een 
vis zijn kunnen ontstaan, nee vissen zijn informatievelden, alles is een informatieveld. Wat ze kwamen brengen 
was een informatie in dat veld en in dat veld resoneerde die informatie naar een fysieke vorm. Uiteindelijk zijn die 
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resonantievelden aangepast. Er zijn hele grote conductors geplaatst op deze aarde, ik heb het nu even over de 
aarde, d.m.v. nieuwe frequenties werden vormen en ook histories van de werkelijkheid hierbij werden eruit 
geresoneerd, gewoon d.m.v. frequentietechnologie. Deze werkelijkheid is ervoor in de plaats gekomen, hier leven 
wij nu, nog steeds hoofdzakelijk met alle ingrediënten die horen bij dat experiment, maar waarom zijn we hier 
nou eigenlijk want het gaat nu om ons, wij zijn hier omdat wij door deze hele reis door al die cyclussen van al die 
werkelijkheden uiteindelijk op zoek moesten gaan in onszelf naar de hoofdinfectie die er toe heeft geleid dat wij 
onszelf niet meet tot uiting kunnen brengen. Dus dat stukje virus, dat frequentie technologie, wat in ons is 
neergezet waardoor we geen uiting meer konden geven aan wie we werkelijk zijn, dat hebben we opgespoord in 
onszelf en door daarnaartoe te gaan worden we geboren in die werkelijkheid. En die werkelijkheid die speelt zich 
eigenlijk af in onszelf. Als we nu zien dat dit binnen de verdieping valt van een heel grote invasiemacht, terwijl het 
toch een heel mooi experiment is, dus dat is een beetje een contradictie, je leeft in een fantastisch experiment, 
een universum, een planeet, met waanzinnig veel mooie levensmogelijkheden en tegelijkertijd kun je er zo van 
gaan houden dat je je daar dus heel erg thuis voelt, en dat is ook nodig want dan komt god tot leven in die 
werkelijkheid en je moet je bewust worden dat dat niet is waarom je hier bent!! 
Dit is allemaal georkestreerd door dezelfde macht die ons als mensen heeft verstoord. Dus dat hele arsenaal is 
eigenlijk een soort zoektocht, het is een script waarin je terechtkomt, een werkelijkheid, een super geavanceerde 
droom, die is voorbereid met het weten dat de onsterfelijken, want zo worden wij gezien als levensdragers, de 
onsterfelijke alle tijd hebben wegens de onsterfelijkheid om terug te halen de broncode waarin ze gehackt zijn en 
dat zit 'm dus in de frequentie in ons bewustzijn en de frequenties zijn emoties. Dus ze zullen hoe dan ook nooit 
hun eigen emoties moeten kunnen ervaren maar alleen de emotie in de vorm van trauma, dan blijven ze er in 
ieder geval bij weg. Voor de mensen die door hebben dat ze in de trauma door moeten dringen en daar de 
emoties en de schepping gaan ervaren, dus ook de broncode terug gaan vinden, hebben ze deze werkelijkheid 
ingenomen, de werkelijkheid die dus niet ingenomen is buiten zichzelf maar dit speelt eigenlijk ingevoegd in het 
bewustzijn van jou af, want eigenlijk speelt dit dus in zijn geheel, dit hele verhaal, speelt zich dus af in jouzelf, in 
jouw bewustzijn en in jouw bewustzijn heeft de hack plaatsgevonden en is de infectie dus ook het virus, nogmaals 
een heel geavanceerd virus moet je dus opsporen met jouw bewustzijn, want dat is het enige wat je hebt, 
bewustzijn, hebben ze dat virus ingekapseld, ingebouwd in geprogrammeerd uiteraard in een werkelijkheid. En 
die werkelijkheid zit zo ontzettend knap in elkaar dat alle voorwerk wat er is gedaan in al die andere matrix levens 
waardoor we getekend zijn in feite voor het leven binnen al die matrixen, trauma's dat we in die werkelijkheid 
waar de broncode ligt, zodra we daar komen niet meer zin hebben om hem te openen!! Omdat we blij zijn dat er 
getraumatiseerde persoonlijkheidsstoornissen zijn en ons willen vasthouden aan ons persoonlijke trauma en 
ballast. En dan willen we er dus niet meer dwars overheen stappen en zeggen nu gaat het hier om, maar we 
willen het hebben over daar. Dus vraagteken of uitroepteken. Dit zijn 400.000 afleveringen van een serie die nog 
nooit geschreven is met en ontelbaar hoeveelheid leed en ook vreugde, door allerlei verschillende werkelijkheden 
heen. 
 
Dus wij moeten vaststellen dat we dromers zijn. Net als dat we nu zien dat er kinderen worden ontvoerd door 
virtuele werkelijkheden wat ingevoegd wordt door technologie in het brein, moeten we durven zeggen van “oké 
dit is dus al lang actief, het is dus al actief, dus waar moet ik me dan eigenlijk van ontdoen?” “van die virtuele 
werkelijkheden, van die machinerie die door mij heen gaat!” En die machinerie is niet op z'n achterhoofd gevallen 
want die hebben precies die werkelijkheid in gebruik waar wij van houden, waardoor we geneigd zijn om te 
zeggen van “nou ik neem gewoon genoegen met hoe het nu is” Want als jij genoegen neemt als beschaving hoe 
het nu is dan blijf je volgen wat er wordt ingegeven. Dan leef je niet vanuit betrokkenheid en initieer je dus ook 
geen verandering. En zet je de broncode van leven terug, evenwicht, input is gelijk aan output, fors insteken, fors, 
bam, daar gaat het om. Zet je dat niet aan dan ben je medestander in het overeind houden van de prison, 
gevangenis van het hele systeem die niet alleen mensen overkomen zijn, maar ook andere beschavingen. Ik zeg 
dit maar om één reden, we gaan met die oefening bezig, maar zorg ervoor dat je én durft te werken voor je 
persoonlijkheid, want je mag in dit script, je mag namelijk alles in dit script, er is geen verbod, behalve 
smartphones, in dit script mag je werken aan stagnerende dingen in je persoonlijkheid, als jij niet in dit groter 
geheel vooruitkomt of erin kunt komen omdat er wat persoonlijke issues tussen in staan, gedragseigenschappen, 
dan is het gewoon fijn dat je daar wel naar gaat kijken. Dus je moet eerlijk zijn naar jezelf. En je moet ook 
luisteren naar wat een ander je vertelt. Niet dat wat een ander je vertelt altijd waar is, maar als een ander tegen 
mij zegt van “nou dat en dat vind ik wel moeilijk bij jouw persoon want ik vind dat het heel erg afsluitend is “ dan 
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ga ik niet zeggen “ja dat is jouw hologram” Goed luisteren met oren en hart naar wat wordt gezegd. Wat gebeurt 
er nu in mij, ik moet er toch ergens naar kijken, niet dat het per se zo hoeft te zijn maar kijk er gewoon naar. Met 
je bewustzijn zal je als het ware, het is een zalving, door die informatie, want jouw aandacht, ook al is het een 
klacht van een ander, jouw aandacht, jouw bewustzijn gaat daar wel doorheen! En dat zorgt wel voor dat op dat 
moment, want het speelt op dat moment, of het dan waar of niet waar is, het speelt, het komt tevoorschijn, op 
dat moment zorg je er wel voor dat je het met aandacht bekijkt en dat wordt het rustig en dan wordt het 
vloeibaar, dan wordt het niet puntig. Dus je moet én aan je persoonlijkheid moeten durven werken, je moet 
kijken van in welke rol zit ik, waar blijf ik aan hangen, en tegelijkertijd moet je beseffen dat dat dus niet ter zake 
doende is! Het is niet belangrijk! Het gaat om wie daarin zit, in jou. Niet van waar kom ik vandaan uit welk 
sterrenstelsel, dat is helemaal niet belangrijk. Wat is jouw bewustzijn, daar gaat het om, de gelijkwaardigheid 
terughalen waar we met elkaar voor staan. 
In de oefening in twee richtingen durven kijken. Dus het persoonlijke stuk moet geïntegreerd worden binnen de 
galactische en kosmische ontwikkeling. En als we begrijpen dat de persoonlijkheid daar tussenin stagnerend kan 
gaan werken dan moeten we ernaar gaan kijken. 
Bij het tot einde brengen van deze cyclus, van deze gigantische macht die niet alleen de mensen in een episode 
hebben gebracht die niet bij ons hoort, om daaruit te komen moet je dus terugkeren in je besluitvaardigheid. En 
de besluitvaardigheid ontstaat als je dichtbij situaties komt en daar leiding inneemt, betrokken raakt, en 
command in geeft. Dat is god, dan komt god weer tot leven. 
 
Wij hebben zelf heel veel universa en kosmische werelden ontwikkeld, dus wij zijn zelf ook aan het ontwikkelen 
als scheppers in allerlei verschillende vormen tot uitdrukking brengen van de goddelijke kracht in allerlei 
verschillende werkelijkheden. 
Wil je uit deze werkelijkheid komen dan moet je in die werkelijkheid ook je eigen vermogen inbrengen omdat je 
alleen maar d.m.v. je eigen vermogen er ook uit kunt!! en niet anders. 
 
Als we het goed doen kan ons bewustzijn van binnenuit instromen in het fysieke hart. Want ons bewustzijn is niet 
gekoppeld aan dit lichaam, want het is in feite etherisch zoals we dat altijd hebben genoemd. Het is een vorm van 
zeer krachtige bewustzijnstrillingen, dus op het moment dat wij ons als persoon gaan herkennen van wacht eens 
even er is hier veel meer aan de hand, dan ga je je richten naar je hart, dan breng je je bewustzijn door die focus, 
breng je je bewustzijn bij je hart richting je brein en dan ontstaat er iets anders. En dan krijg je dus dat je kunt 
zeggen van hé nu staat het brein weer in verbinding met het bewustzijn, doe ik dat niet dan staat eigenlijk het 
fysieke onder controle van. 
 
De tijdlijn van de aarde zoals wij dat in de tijdlijn zouden zetten, wat wij dus nu leren over de aarde maar ook de 
leugens die tevoorschijn komen, dan zie je dat de hele tijdlijn van de aarde niet opéénvolgend is maar het zijn 
allemaal blokken, het zijn allemaal verschillende matrixen. Dat is wat ze hebben gedaan, ze knippen het uit elkaar, 
ze zetten de los van elkaar en elk matrixblok heeft een andere episode en sluiten ook niet meer op elkaar aan. 
Dus stel je voor dat hier de Atlantis periode is geweest terwijl dat eigenlijk bijvoorbeeld daarvoor hoort te zitten, 
dan zijn hier dingen in veranderd waarvan je dus sporen ziet in de tijd daarna die niet kloppen met wat er 
werkelijk gebeurd is. Atlantis wat wij nu zien in onze boeken of wat we mogelijk gaan ontdekken dat is Atlantis 
dat hoort hierbij. Zij zijn in staat om daar te laten ontstaan waar wij naar toe gaan met onze aandacht. Terwijl de 
echte Atlantis komt niet voor op onze planeet. 
 
Je gaat op een gegeven moment ontdekken hoe diep dit gaat. En het is zo ontzettend groot dat je misschien wel 
moet ophouden met het onderzoek. Dus je moet bepaalde stuken toch belichten om de noodzaak terug te laten 
keren van wacht even wat is nou eigenlijk de kracht van het bewustzijn? En als het bewustzijn zich wat meer gaat 
formeren en in kracht toenemen dan kun je ook in een paar lagen verder gaan kijken wat er nog meer gebeurd is. 
 
Er zijn hier wel mensen gekomen vrijwillig naar deze werkelijkheid. Je weet niet of jij dat zelf bent. Laten we 
zeggen dat van de mensen die hiermee bezig zijn dat misschien de helft dat ergens innerlijk in zichzelf voelt 
omdat ze iets behouden hebben door die gigantische reis en arsenaal van reizen in deze werkelijkheid, en 
misschien ook dat er mensen die dat niet bewust hebben gedaan maar gekaapt zijn geraakt door deze 
technologie en dat ze daarmee iets overeind hebben weten te houden. Feitelijk maakt het ook heel weinig uit, het 
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gaat gewoon om de bevrijding. En ik denk dat dat goed is om als primaire doelstelling, als we het een doelstelling 
mogen noemen om dat gewoon te benoemen. 
 
Ik weet waar ik over spreek, ik kan het mij allemaal herinneren. Ik weet precies hoe de wereld is aangevallen, 
door wie, hoe het is gegaan, hoe het gecoördineerd is, ik weet dat. Dat is een behoorlijk stukje om dat zo hardop 
te zeggen, maar terwijl ik daarover praat, daar heb je 'm, ben je mijn informatie aan het downloaden. Dus ik 
spreek eigenlijk alleen maar woorden uit, denk je, maar dat is niet zo, mijn hele kennis gaat daarmee gelijk naar 
buiten. En dat probeer ik al een beetje af te remmen omdat ik niet wil dat datgene wat ik vertel helemaal 
ondersneeuwt onder de informatie die er ook in beweging gaat, maar ergens moet je in dit moment dat dit over 
geseind is, moet je in jezelf eens durven voelen wat gebeurt er in jezelf nu?  Is dit nou iets wat Martijn aan mij 
geeft? Ja hij stelt het beschikbaar. Maar het zet ook iets in beweging in mijzelf. Want dit zijn hele diepe verborgen 
herinneringen. En ik vind het heel bijzonder om dat wel met elkaar op te halen, dat zijn eigenlijk ook fragmenten, 
dat is ook gefragmenteerd. We moeten teruggaan naar het leiderschap, teruggaan naar de liefde en 
verbondenheid maar dat is wel dat heeft wel wat werk nodig. En dat kan alleen maar door hier te zijn als mensen 
en verder te reizen dan mens en niet blijven hangen en plakken. Elke vorm van ongelijkwaardigheid is een sta in 
de weg. Dat moet tot een beweging gaan komen. En daarom vind ik het soms lastig om zo'n uitspraak te doen van 
dat ik weet wat er gebeurd is, want je hoeft niet mij te geloven, maar ik zeg het wel want ik moet mijzelf ook 
bevrijden van mogelijke projecties dat ik het niet zou mogen zeggen. Het hele veld moet in beweging komen. 
 
Het is voor mij nog steeds een punt van aandacht om hier met zorg over te spreken. Ik zeg er af en toe wat stevigs 
over maar er moet voldoende ruimte zijn voor ons allemaal en door zo'n uitspraak (van ik weet het) kan ik heel 
veel ruimte innemen want jouw aandacht draait daardoor naar mij toe. Ik weet hoe dat werkt. 
 
51.07 
Bekrachtiging 
Persoonlijkheid en het grote geheel. 
We hebben net die oefening gedaan, we hebben eerst plaatsgenomen met ons bewustzijn in ons hoofd. Voordat 
wij echt bezig gaan nemen we even een moment stilte. We gaan straks naar binnen in ons hoofd en maken we 
contact met ons lichaam. Dan is de volgende stap dat we gaan reizen met ons bewustzijn naar ons hart. Zodra we 
met ons bewustzijn bij ons hart zijn ontstaat er een informatieveld in het brein die voortkomt uit het fysieke hart. 
Dus het informatieveld van het hart, de zender en ontvanger wordt hier gerepresenteerd. Dan hebben we 
vervolgens twee richtingen, we hebben een richting naar binnen toe, dat is het kwantumveld die niets met deze 
werkelijkheid te maken heeft, dus daar kunnen we naar binnen toe denken en naar binnen toe voelen, kunnen we 
een instructie inzetten, en we kunnen terwijl we hier zijn ook hier zitten en tegelijkertijd naar buiten toe en ook in 
dit veld iets neerzetten. Nou en in dit veld zou bijvoorbeeld je persoonlijkheid kunnen zijn, want dat hoort bij dit 
veld. Dus je bent en innerlijk bewustzijn, kun je benaderen, de kwantumkosmos naar binnen toe, en je kunt naar 
buiten toe, dat is je fysieke bewustzijn, dus in dit geval je persoonlijkheid en daar kun je ook naar toe. Dus mijn 
vraag aan jou is, de bedoeling is dat we hier kijken en dat we dat ook inzetten in dit veld hier. Dus in twee 
verschillende richtingen. We gaan het doen. Geen gedachten erover alleen maar kijken en ervaren wat er 
binnenin jezelf gebeurt. Want het één is een menselijke perceptie, dus naar buiten, dat is dus het denken, en het 
andere is een waarnemingsveld naar binnen toe. En gewoon kijken wat er gebeurt. 
Eerst een moment van stilte…..neem alsjeblieft nu de leiding in jezelf zodat je de stilte in jezelf ook 
ervaart…………………………….…..dan blijf je in alle rust bij jezelf en dan vraag ik je om een situatie die verbonden is 
aan je persoonlijkheid, wat er in je leven nu gebeurt om die situatie tevoorschijn te halen dus waar zou jij met je 
aandacht naar toe willen gaan. In dit moment van je leven wat beweging nodig heeft. Wat is er vastgelopen, waar 
zit je mee...wat werkt stagnerend en het is een blijft een oefening maar kijk eens in jezelf of je dat tevoorschijn 
kunt halen....en als je het weet, en als je het niet weet dan kun je er straks nog even rustig naar kijken, we zetten 
de beweging vast in, je zorgt op je eigen manier dat je ontspannen bent hier op de stoel en dat je elke spier zo 
goed mogelijk van je slot afhaalt, het ontspannen van het lichaam is cruciaal, je ervaart dat je aanwezig bent in je 
lichaam, je bent je bewust van je lijf, en je bent aanwezig met je voorstellingsvermogen in je hoofd. Juist, soms 
helpt het om met je ogen een beetje kortstondig scheel te kijken dat je beseft oh ja hier zit ik...aanwezig in je 
hoofd, en terwijl je aanwezig bent in je hoofd ga je met je aandacht naar dat punt waar je net aan hebt gedacht, 
de situatie waar beweging in moet komen, iets wat niet goed gaat niet lekker loopt, het gaat over iets waar jij 
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mee te maken hebt, het gaat over jezelf, dus het gaat niet over een ander, het gaat niet over een ziekte of een 
proces van een ander, het gaat over jezelf, waarschijnlijk hoe je jezelf voelt...dus ook hoe je je voelt bij het proces 
van een ander, het gaat over jezelf………..je blijft je bewust van je lichaam en je bent aanwezig in je hoofd. Je weet 
of je ziet, of je ruikt of je voelt, het maakt niet uit hoe, terwijl je aanwezig bent in je hoofd, de situatie waar 
beweging in moet komen…ter informatie menselijk bewustzijn brengt beweging in het veld, in dit geval aanwezig 
in je hoofd breng je beweging in dat onderwerp. Alles is informatie, jij bent informatiedrager van dit 
onderwerp……..en dan laat je dit voor nu gewoon voor wat het is en je gaat met je aandacht naar beneden toe, je 
voelt je keel,  je voelt je borstbeen, dan ga je richting je hart met je gedachte, voorstellingsvermogen, kun je de 
plek van je fysieke hart aanraken...raak hem eerst maar even met je bewustzijn aan….en dan leg je daar lekker je 
hand op..en voel ook even waar de kracht van jouw hart het sterkst is en schuif een beetje heen en weer want dat 
is heel verschillend bij iedereen…..dus voor de duidelijkheid, je voelt je lichaam, je bent met je bewustzijn in je 
hoofd en toch kun je tegelijkertijd, terwijl je met je bewustzijn bovenin bent, kun je met je aandacht naar 
beneden toe en kun je je hart voelen, met je bewustzijn en met je Hand.. Ik nodig je uit in dit moment om je 
bewust te zijn dat je twee plekken tegelijkertijd bezoekt. Hart en hoofd….en intensiveer je aandacht naar je 
hart…..je bent een reiziger uit een andere werkelijkheid in een menselijke gedaante en richt je op het hart en laat 
de informatie vanuit jezelf in dit lichaam komen  via dit fysieke hart…en vervolgens stroomt het omhoog door je 
keel naar  je hoofd.. ..en dan haal je een keer diep adem en dan doe je je ogen plotseling open... 
 
Dit is zeg maar fase 1. Het zijn woorden maar het gaat om wat erbinnen in jezelf gebeurt. Het is ook belangrijk om 
de command, dus de instructie van je bewustzijn in te zetten. In feite is het je bent aanwezig in je hoofd, hier 
liggen ook de gebeurtenissen die behoren bij dit leven en de persoonlijkheid, die worden opgeslagen in dit 
informatieveld. Het informatieveld informeert het lichaam en je lichaam is op de hoogte van wat je hoofd denkt, 
maar niet van wat jouw bewustzijn echt ervaart. Dus je bent je hier bewust, hier zit je met je aandacht, ga je naar 
binnen, je stelt je voor dat je hier aanwezig bent, je onderwerp zet je daar neer, daar ben je je van bewust, 
nogmaals het hoeft niet per se in beelden, jouw manier, je kunt ook gewoon weten zonder dat er een beeld nodig 
is, dan ben je in stilte met aandacht daar aanwezig met die informatie, dan zorgt het ervoor dat het 
informatieveld verandert alleen maar omdat je erin aanwezig bent. We kunnen het vaak voelen dat werken in het 
hoofd kan allerlei bijgevolg hebben, het kan soms zwaar zijn, het kan hoofdpijn oproepen maar het kan ook 
verlichting oproepen, maar over het algemeen is werken in het hoofd echt pittig werken. In het begin. Ineens 
voegt zich die aandacht eronder, de aandacht van het hart, ineens voel je ook je blijft en hier en je voelt daar, dus 
je reist daarnaartoe en je voelt tegelijkertijd dat je hier bent, ben je ook hier, en voel je dat er twee verschillende 
velden in werking zijn. 
In het hart hoeft het niet per se beter te voelen, het is maar net wat er gebeurt in het moment, anders krijgen we 
voorkeuren. 
En terwijl je die twee velden voelt kun je nu begrijpen het stuk inzicht en de kennis die we ermee verwerven met 
elkaar dat dit veld ook hier zichtbaar wordt want het brein interpreteert. Dus dit veld wordt hier ingevoegd, wat 
gebeurt er dan eigenlijk, in feite wordt er een informatiebewustzijn wat voortkomt uit het etherische veld, dus 
een heel ander veld, wordt hier ingevoegd in het mind gedeelte. Dus hoe jij naar jezelf kijkt, in je persoonlijkheid, 
of een situatie waar je mee te maken hebt in jezelf, ineens wordt dat vergezeld door een ander veld. En nou komt 
het, in dat moment is het belangrijk dat er een command wordt gegeven, en een command door in eerste 
instantie van ik ben me bewust van dat deze situatie wordt gezien, en ik, diepere ik, is daarbij aanwezig, in lijn 
met de diepste boodschap namelijk openheid, transparantie en stroming, ik laat deze stroming heel diep 
vervloeien. Ik geef dus de opdracht dat dat veld dat er is dat daar een ander veld bij in wordt gezet. Ik zeg het nu 
met woorden, maar in feite is dat als je het zonder woorden doet kun je het gewoon weten. Het gaat om het 
weten. 
Dus je neemt waar in jezelf, ziet de situatie 1, daar binnenin aandacht, dat energieveld ontstaat hier, je blijft hier, 
twee velden eroverheen, en je geeft een instructie d.m.v. je weten dat dit is wie je werkelijk bent, en dit is je alter 
ego, hiervan binnenuit je geeft een instructie dat god in jezelf, dat ben jij, als wezen, als diepste kracht, de 
essentie van het leven (ademt diep in en kort en snel uit) “hier ben ik hopsa” en je laat het gewoon weten aan je 
hoofd. Je laat het weten aan het mind concept. En in feite is dat wat hypnotiseurs doen met die instructies, maar 
wat wij normaliter heel eenvoudig doen met ons bewustzijn. En wat er dan gebeurt is dat het informatieveld 
verandert, dus alles wat er aan herinnering is opgeslagen gerelateerd aan het onderwerp verandert daar ook 
mee, maar het zit gekoppeld aan het nu. Het is niet zo dat je terug hoeft te gaan in het verleden maar het is dat je 
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werkt aan het nu. Dus je werkt aan het nu en daar ontstaat het verleden uit. Dus je werkt aan het nu, het zijn 
informatievelden die vroeger zijn geweest in jouw herinnering, die worden ook aangepast. Het frequentieveld van 
wat het hart binnen laat komen, het hart heeft contact met de grote kwantumkosmos en dus uiteindelijk een heel 
ander energieveld, dat frequentieveld wordt ingevoegd via het fysieke hart en dat frequentieveld dat is god! Dat 
is het scheppingsveld. En dat is niet een digitaal veld of hoekig veld, dat is dus ook geen geometrisch veld zoals wij 
geometrieën zien in deze matrix, maar dat is een organisch veld. Dat kent geen perfecte hoeken overal tegelijk 
maar dat is gebaseerd op leven op emoties, onvoorspelbaarheid maar krachtig ten diepste en is eigenlijk dus dat 
het levende bloed!  Het is echt het bewustzijnsbloed. En dat wordt ingevoegd, alleen maar door met aandacht 
daaraan te werken ontstaat dat hier, en dat verandert alles!! Alles. Maar het bewustzijn wat je daar in zet is van 
doorslaggevende rol. Als je dit gaat doen op een moment zoals nu dat je aan het oefenen bent werkt het, maar je 
bent aan het oefenen aan het neerzetten. Maar nou moet je eens een keer beseffen wat er gebeurt als je al in 
een bepaalde emotie zit, of dat nou een positieve of een negatieve is maakt niks uit, als er emoties zijn dan zijn er 
al krachtgolven in het brein aanwezig en een emotie kan ook zijn dat je in de natuur bent, dat je een 
verbondenheid voelt dat een vogeltje ergens zit te tjilpen en dat je voelt van wauw, dan is er een veld in jezelf 
actief, ook door de emotie en is het nog eenvoudiger omdat veld, in feite al versterkt, naar het brein te brengen. 
Daarom is het zo goed om te werken in emoties. Als we niet luisteren naar wat die emotie ons vertelt maar we 
ervaren alleen de trilling van emotie, dan is die emotie in staat om heel snel informatie recht te zetten, 
gedachtepatronen en referentiepunten.   
 
De frequentie van angst en liefde, de trilling, de informatievelden waar het uit voorkomt is gewoon schepping.  
Wij zijn bewust in de getraumatiseerde box gebracht omdat we daar zo'n 90 % van onze emoties die we niet 
willen voelen, omdat die gekoppeld zitten aan negatieve ervaringen. Waardoor je voor 90% uit je creatiekracht 
stapt. En voor de mensen die dat door hebben die stappen er gewoon in en die durven te scheppen vanuit het 
moment dat ze angstig zijn of zelfs boos zijn, en kunnen hun mind buiten spel zetten van “ja jouw gedachte gaat 
even weg” maar dat frequentieveld wat hier nou is, het informatiepatroon daar ga ik mee aan de slag. Daarom 
komen we ook sneller tot besluiten als we boos zijn, want dan gaat 'ie heel snel, bam en nou is het afgelopen! 
Alles is frequentie en trilling en die trilling schept dus uiteindelijk weer een vorm. Dus we moeten durven aan de 
slag te gaan. 
Zo begint mijn dag altijd, ik ben altijd even een minuutje in de stilte even voor mijzelf, in contact met mijn 
lichaam, en ik ervaar heel bewust dat ik aanwezig ben op deze blauwe parel, en het maakt mij niks uit wie de 
beleidsmakers zijn, ik ben er!! En ik ga stromen en ik ga stormen in datgene wat ik doe. En ook als daar wat 
haakjes en hokjes zitten ik kijk ernaar en ik ga ervoor! Ik wil ook lekker stromen met een ander, ik heb geen 
blokkades daarin, gewoon luisteren en voelen wat er gebeurt en samen op reis. 
Een moment van zelf aandacht, dat kan ook heel snel. 
 
Je voelt helemaal niet de negatieve frequenties van de ander, de frequenties van de emoties zijn heel krachtig, 
dat is 1, dat voel je, maar de negativiteit van de ander zit niet in het frequentieveld maar dat zit 'm in het denken. 
En je kunt dat denken in één keer eruit halen. Ook bij jezelf, dat je in een negatief veld zit en in één keer zo (knipt 
met vingers) tjoep weg is 'ie en je zit in een heel diep krachtveld “wauw wat gebeurt hier” 
Nu ga ik het andersom zeggen, we zijn zo geprogrammeerd dat we van onze maximale krachten bang zijn. En dat 
is wat er gebeurd is. En wij denken dat dat komt door wat we hebben meegemaakt, omdat we ons dat kunnen 
herinneren, maar in feite zijn we hartstikke benauwd voor de scheppende kracht in onszelf. 
Al heb je nog de duisterste kracht tegen over je staan en je bent hiervan op de hoogte en je bent bang om bij je 
keel gegrepen te worden, als je niet in je persoonlijkheid terechtkomt van “oeh straks ga ik dood” want dat is de 
matrix gedachte, als je volledig in je zijn bent en je kijkt dat andere wezen of schepsel aan vanuit kracht en je bent 
niet in je persoonlijk kader, en je kunt vanuit volledigheid durven ervaren wat er zich in jou afspeelt, dat is wat er 
gebeurt, ook al wordt je gegrepen, dan stopt de ander! Of nog sterker, als je leeft vanuit die kracht gebeurt het 
niet eens. Maar dat is heel “moeilijk”, tussen aanhalingstekens, in deze werkelijkheid omdat die kracht heel groot 
zijn. 
Dat moment dat de ander mij pakt bij mijn keel en ik laat stralen van binnenuit weten waar het echt om gaat, 
weten dat datgene wat ik voel mijn kracht is, wat ingevoegd wordt door de angst van de ander, overgeseind. Ik 
hoef het alleen maar te voelen in mijzelf en dan stopt het. 
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Over de oefening; de instructie van het weten, dus het kijken op zich in jezelf is de command, maar hij moet 
krachtiger neergezet worden en wanneer doen wij dat, wanneer durven wij krachtig iets te zien, wanneer gaan 
we commentaar hebben op iets of iemand, op het moment dat je het voel dat het tot hier zit. We kunnen 
vaststellen dat wat er op de aarde gebeurt dat het ons tot hier zit maar dat we niet gaan strijden maar dat het een 
innerlijk besluit is van nu is het afgelopen. Hoeveel leiders hebben we nog nodig die er eigenlijk niks van bakken. 
En dat moment dat je ergens commentaar op gaat hebben dat komt ergens vandaan, commentaar kun je ook 
ombuigen door het vast te stellen. Jij kunt in jezelf commentaar leveren in datgene waar je naar durft te kijken 
aan jezelf en aan de situatie waar je mee verbonden bent. Dan is het commentaar leveren vanuit een heel diep 
weten van verbondenheid, dus je ziet dat het niet klopt, je durft er commentaar op te leveren d.m.v. hoe je 
ernaar kijkt, je neemt er dus geen genoegen mee, je brengt je bewustzijn erin, je initieert en op dat moment 
neem je de leiding!  En ineens verandert er iets. Het is de kwantumscheppingswet. En ook in dit universum 
functioneert het. 
Meegeven om er geen weerstand op te hebben op wat je ziet, op de situatie, dat op z'n minst. Dus dat je het 
neutraal kunt aanschouwen, het kan ook zo zijn dat je er met heel veel liefde naar kunt kijken naar een situatie 
van nou dit is niet nodig. Maar weerstand, nee, observeer het maar. Het kan zijn dat je veel gevoelens door je 
lichaam voelt stromen, wat dan ook. Daarom ook neem de tijd om te schouwen in je hoofd. Soms heeft het 10 
seconden, 1 minuut of een paar minuten nodig. Om daar heel kernachtig naar te kijken. 
 
Je moet je bewustzijn niet mee laten trekken in de situatie, dat is de matrix, je moet voor jezelf weten dat je altijd 
handelt vanuit evenwicht. Zodra wij gaan werken vanuit het scheppingspotentieel, hoe het zich ook ontvouwt, 
zodra dat gebeurt krijgen we en soort reactie van dat we dat niet mogen doen, dat is een complex wat bij ons is 
ingebracht, dat is een code die ligt in ons opgeslagen. “gij zult niet meer scheppen” 
 
1.26.35 
Bekrachtiging 
Het is prima om hetzelfde onderwerp erbij te pakken want het gaat alleen om de route, maar als je iets anders 
erbij wilt doen is het goed. 
Op het moment dat we met aandacht binnenin onszelf zijn, ik geef er een paar woorden aan, dan gaan we kijken 
dat je vanuit je eigen besluitvaardigheid en je eigen vermogen, en in feite is dat dus macht, het is niet macht over 
iets anders, het is macht vanuit schepping in jezelf, je mag macht gebruiken, heel veel mensen hebben daar 
moeite mee, denkt dat ze denken dat macht is gerelateerd aan iets negatiefs, dan moet je het woord kracht 
gebruiken, maar als je macht ten gunste gebruikt om van binnenuit iets te laten ontstaan dan is er niets mis mee, 
dus ook die moet even doorbroken worden, dat je in dat moment een instructie geeft waardoor er beweging 
komt, je moet voor jezelf doorbreken het moet vanuit jezelf in beweging worden gezet. Uiteindelijk gaat het om 
bewustzijn, dus zonder woorden, echter hebben we vaak woorden nodig omdat ons brein met woorden 
gecorrigeerd is om het niet te doen, dus we moeten soms even dingetjes in een woord neerzetten en dan hebben 
we de woorden niet meer nodig en is het een kwestie van weten. 
Opmerking: het is een kracht die erachter zit, een intentie. 
Martijn: Dan is het wel een intentie die geleid is vanuit jezelf, waar door het eigenlijk geen intentie meer is maar 
een instructie. 
Het is zo ontzettend belangrijk dat we dit nu doen, want we moeten echt uit de put komen in onszelf. Wat wij als 
dood ervaren zoals het ons wordt verteld, een matrix gebeurtenis, wat de dood in feite een onderdeel is van het 
archonbewustzijn van de draconische macht, de manier hoe we denken dat we overlijden, en alles wat daaruit 
voortkomt is allemaal onderdeel van het grote script, dus dat wat we nu aan het uitwerken zijn dat we weer eigen 
autonomie en eigen vermogen aanzetten, dat hebben we ook nodig om terug te komen in ons wie we werkelijk 
zijn. Het is gewoon wakker worden uit een droom en die droom is heel gedetailleerd. 
 
Het gaat dus nu primair over de instructie, over de command, je gedachte er heel bewust inzetten, je bewustzijn 
er heel bewust inzetten, goed en een beetje dwingend, wees niet te liefdevol, je hebt een en al liefde, dat ben je 
maar verschuil je niet achter dat het liefdevol al moet zijn, het moet gewoon gebeuren. Hopsa, klets. We zijn geen 
strijders, we zijn levers. Doe lekker je ogen dicht en maak eens contact met je eigen lichaam en wees je bewust 
dat je aanwezig bent ...en let even goed op je ademhaling dat je bij de uitademing voelt dat je lichaam verder 
ontspant...dan ga je met aandacht naar binnen toe in je hoofd, je stelt je voor dat je aanwezig bent in de bovenste 
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verdieping van het lichaam en terwijl je dat doet besef je dat er onder je hoofd de rest van je lijf is...dan laad je 
geheel op je eigen wijze het onderwerp of het thema, de situatie laad je in je hoofd, je denkt daar op jouw manier 
aan, daar neem je even de tijd voor, maar zorg ervoor dat je in je hoofd bent en blijft en daar observeert….en 
voor je realiteitsbesef kan het ook heel fijn zijn om te beseffen in het moment van ja dit is dus wat het op dit 
moment ook is. Het is uit het leven gegrepen waar je naar kijkt. Dit is wat het is. Dit is wat er gebeurt, dit is waar 
je aandacht aan geeft. En je observeert…..en terwijl je met aandacht bovenin je lichaam blijft dus in je hoofd, 
schuif je met je aandacht door je keel richting je hart, op de plek waar je hart aanwezig is, daar breng je met je 
aandacht met je bewustzijn een aanraking naar toe, stel je voor dat je die plek aanraakt met je bewustzijn. Besef 
dat je dit doet dat er ook iets gebeurt in je hoofd. Observeer eens in de details. Wat verandert er in je hoofd als je 
met aandacht de plek van je hart aanraakt…. En leg daarbij je hand maar eens lekker op de plek van je hart….dus 
je voelt twee velden, het veld van het lichaam, het mentale veld in je hoofd, en je neemt waar dat energieveld 
wat wordt ingevoegd via je hart… en je blijft aanwezig in je hoofd en in dit moment aandacht van het hartsveld 
vindt er een verandering plaats in het bewustzijn van je hoofd...twee velden zijn daar aanwezig. Het ene veld is de 
herinnering van het lichaam en dat is niet wie jij bent. En het andere veld is het veld van de harmonie en het 
evenwicht. Dat is waar je vandaan komt..een evenwichtig bewustzijn..je hebt het recht om evenwicht te brengen 
in de situatie waar de beweging nodig is..en dat kan met woorden in eerste instantie dat je hierbij de command 
geeft en dat is de instructie om samen te werken als schepper met het scheppingsveld dat er evenwicht is, 
ingebracht is en dat het nu er is..simpelweg omdat jij er naar kijkt..je bent doorstromer, een 
oorspronkelijkheid...overal waar verstoringen zijn kijk je zonder boosheid naar..je observeert het, je ziet het, en je 
weet dat er evenwicht is als jij ernaar kijkt..er is geen ruimte voor je persoonlijkheid..je geeft dus deze opdracht 
als medeschepper van het geheel..je blijft met aandacht in je hoofd..verbonden met je hart..je haalt een keer heel 
diep adem en je voelt dat het door je hele lichaam heen trekt, je bent je bewust van je hele lichaam, en dan doe je 
je ogen open. En dan voel je dat het hele energieveld veranderd is in jezelf. 
En waarom nu eigenlijk in onszelf? Omdat alles wat er zich buiten ons afspeelt, inclusief dit lichaam, een 
droomstaat is in onszelf. Eigenlijk heel eenvoudig. Straks gaan we de oefening nog een keer doen en dan gaan we 
de persoonlijkheid er tussenuit halen, dat we vanuit een ander bewustzijn kunnen kijken. 
 
Deel 5 
Het is het gamma, bèta, alfa, theta, delta bewustzijn van de hersenen is van heel groot belang. Dat is eigenlijk het 
trillingsveld, aantal cyclussen per seconde waarin het elektromagnetisch veld van ons brein vibreert. Het 
bètaveld, dat is het vibratieveld waarin wij nu leven, dus het “normale” tussen aanhalingstekens, het “normale” 
veld waarin de mens denkt, met je boodschappen, je leeft dat zijn de normale dingen hoofdzakelijk in bèta, zo 
zwart wit als ik het nu stel is het niet want er zitten ook moment tussen van alfa en gamma, maar het bèta 
bewustzijn is de hersengolf frequentie waarin we nu op dit moment leven. Als je heel erg leert, je gaat naar school 
waar je allerlei externe informatie naar binnen haalt, kun je heel diep denken, dus dat is eigenlijk het volgen, het 
opnemen van die informatie, dat is het gamma bewustzijn. Dat is echt een heel hoog verwerkingspercentage, dus 
het zijn heel veel cyclussen per seconde waarin het elektromagnetisch beeld van het brein trilt. Dat is niet het 
volledige brein, dat zijn delen, velden. Dus het is niet dat je alleen maar gamma of bèta bent maar er lopen 
verschillende velden en functies door elkaar heen. Je hebt het alfa bewustzijn, dat is de meditatieve staat dat je 
tot rust komt, dan worden de prikkels van boven veel prikkels naar beneden, alfa bewustzijn is het 
meditatiebewustzijn, dan gaat je elektromagnetische veld ontspannen in een aantal cyclussen per seconde gaat 
het echt halveren. Dan heb je daarna nog het theta bewustzijn, dat is het frequentieveld waarin je voorbij 
meditatie terechtkomt net voor het in slaap vallen. Dus het moment tussen hele diepe meditatie en bijna in slaap 
vallen, dat is het moment dat er theta bewustzijn ontstaat, gevolgd door het delta bewustzijn. Bij het delta 
bewustzijn is dat het brein heel langzaam in een elektromagnetisch veld trilt, dus de trillingen per seconde zijn 
laag. In delta gebeurt ook heel veel. Het is niet zo dat bij het één meer gebeurt dan bij het ander, alleen zijn het 
andere informatievelden. 
Eigenlijk is theta de droomstaat, maar zoals het nu functioneert is het bijna delta. Theta bewustzijn is een 
frequentieveld waarin als je brein naar theta toe schuift en je valt dus niet in slaap, je bent in hele diepe 
ontspanning, dan is het moment waarin je theta ervaart, kun je binnen het moment waarin je bijna in slaap valt 
kun je wakker worden. Dat is het volledige theta bewustzijn en als je daarin terechtkomt dus tijdens dat je slaapt 
dat je net niet in slaap valt maar wel dat veld vasthoudt door bewustzijn, dan kun je vanuit dat theta bewustzijn 
kun je alles weten. Alles. Op het moment dat je door het meditatie bewustzijn heen gaat, dus van bèta, alfa naar 
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theta, dat is een verandering van een focus, dus je gaat van een ontspanning naar een diepere ontspanning en 
daar ontstaat heel veel helderheid in, op het moment dat je daarin terechtkomt dan is het informatiebewustzijn 
van het brein in staat om het frequentieveld van het hart, het hart ontvangt, aan de binnenkant van het hart zit 
neuroweefsel, is het brein in staat, als het functioneel is, trilt in theta, is het brein in staat om informatie van het 
hartbrein  één op één te ontvangen. En theta is de normale frequentie waar de mens in het begin van het 
experiment met haar hersenfrequentie in leeft. Maar wij zijn uit het theta gehaald, dus uit de helderheid van dat 
denken en voelen zijn we geleid naar het bèta bewustzijn. En de kinderen, dus wij zelf ook toen wij kinderen 
waren, worden bewust naar het gamma bewustzijn gebracht zodat wij eigenlijk op voorhand al zware denkers 
worden en geprogrammeerd. En dit is eigenlijk het frequentieveld, als we terugkeren in een theta bewustzijn dan 
kunnen we vrij makkelijk, eenvoudig het veld van binnenuit één op één doorvoeren, dat gebeurt automatisch, 
naar het brein. Dan weet het brein wat er werkelijk te weten is, evenwicht en ook tot daadkracht komen. Dat 
heeft dus niets te maken met spiritualiteit. Dat is gewoon bewustzijn. Als je kijkt naar onze oorspronkelijke 
bewustzijn van wie wij van origine zijn, zijn wij hele krachtige wezens, heel krachtig bewustzijn. En er is een 
enorme diepe verbinding, gigantisch diep met het leven, maar we zijn niet afwezig, we staan er recht voor, we 
weten heel krachtig waar we zijn en waar het om gaat! Het beta bewustzijn, als je begint met dit soort 
zelfbekrachtigingen, aandacht momenten, dan is het vanuit bèta is het heel fijn om even in ontspanning te 
komen, dan stemt je brein zich meer af. Dat wil niet altijd lukken en dan ga je naar gamma omdat je buurman 
muziek hard aanzet, dan komt er een ander reactieveld.    
Het is belangrijk om dit te snappen, neem de tijd om in ieder geval een beetje in dat alfa bewustzijn te komen van 
je brein, in de rust. En het is ook bijzonder om te beseffen dat als je naar iemand luistert die vanuit alfa spreekt of 
vanuit theta bewustzijn spreekt, dat dat bij jou ook ontstaat. Dat merk je ook als je naar mij luistert en dan merk 
je ook dat je af en toe denkt nou delta bububrr ik val bijna in slaap. Maar het is bewustzijn, maar in feite val je niet 
in slaap dat is alleen wat je denkt, dit schakelt uit. Wij moeten dus leren om in een ander bewustzijn gewoon 
functioneel te zijn zonder in slaap te vallen. Maar omdat delta erop volgt hebben we de neiging om naar deze 
brug te gaan en ja te knikkebollen, maar dit is een heel helder bewustzijn. En de beschavingen die de mens 
bezoeken, die ook verbonden zijn vanuit de hartskracht die leven allemaal vanuit theta. Dus die kijken naar ons 
met een compleet ander bewustzijn, met een heel ander innerlijk weten en ze zien ons eigenlijk in een robot 
bewustzijn. Het bèta bewustzijn is een heel erg denk level, een instructie systeem, dus er zit geen autonomie in, 
er wordt meer gereageerd in het programma. 
Als we ineens zouden gaan doen waar het echt om gaat dan worden de hypotheken en huurhuizen opgezegd en 
dan gaan we allemaal iets anders doen. Het gaat meer om de feiten, de feiten laten ons zien we zitten in bèta. 
 
Dus het theta bewustzijn, dus de ontspanning is heel belangrijk, want als ons brein ontspant dan vertraagt het 
elektromagnetische pulsfrequentie waarop de informatie verwerkt wordt, en op dat moment stemt dit veld zich 
af op de informatie van het hartbrein en die informatie die daar is die zit in de cyclussen van het theta bewustzijn. 
Dat is ook door neurologen gemeten. En ze hebben ook vastgesteld dat het neuroweefsel 40.000 keer over 
90.000 daar zijn er velen het niet mee eens, 40.000 keer meer neuroweefsel in het hartbrein dan in het hele 
hersenpan. 
In de bekrachtiging die je doet op je eigen manier kijk eens of je even een moment nodig hebt voor alfa 
bewustzijn. Het is niet zo dat je je hele leven altijd eerst naar alfa toe moet anders zou je dingen niet voor elkaar 
kunnen krijgen. Als er iets gebeurt plotseling en je beseft wat er gebeurt, je hebt het door, daar gaat het om. En 
dat je daar iets in kunt betekenen en het heeft effect op jou, en je loopt er niet aan voorbij, dan ben je al niet 
meet in bèta! Dan verandert dat al. Er vindt namelijk een omdraaiing plats in je bewustzijn. Dus je bent al uit het 
programma. De mensen die in bèta zitten lopen eraan voorbij. Dus je hebt het door, je zit dan in een ander veld, 
en alles wat je dan doet met je bewustzijn, het door hebben, het voelen de informatie wat al binnen is gevoegd, 
voel je al vertrekken. 
 
De bekrachtigingen zijn bedoeld om hele zware trauma's aan te vliegen in jezelf en heel krachtig naar bepaalde 
dingen te kijken, in de wereld bijvoorbeeld, maar uiteindelijk is dit hele systeem gebaseerd op inzicht en 
bewustzijn en dat kun je voortdurend de hele dag door kun je dat vasthouden. Alfa en theta bewustzijn is 
belangrijk. 
 
Dus als je 's nachts wakker wordt en je hebt gedroomd, de hersenen zitten nog in theta, dus je weet het precies 
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en dán moet je een pen pakken. En dan ga je rechtop zitten en pak je die pen en alleen al door die handeling ga je 
naar bèta en je denkt wat was het ook alweer, en op dat moment van oeh wat was het ook alweer schiet je naar 
gamma. En dan is het weg. En dan denken wij dat het weg is, maar het is niet weg, het zit in theta, alles wordt 
opgeslagen in feite in thetabewustzijn, dromen, negatieve gebeurtenissen, trauma's, alles zit in theta, in dat 
hersenfrequentieveld. Dus kunnen wij problemen ook oplossen zonder in theta te zitten, nee eigenlijk niet. Dus 
we moeten naar een bredere werkelijkheid kijken door de grotere werkelijkheid te aanschouwen en door te 
hebben van aha hier gebeurt iets, op dat moment is het doorhebben van is een verschuiving vanuit het bèta 
bewustzijn naar een iets rustiger trillingsveld. En dan kun je makkelijker tot oplossingen komen. 
 
Als je met aandacht naar het gevoel gaat waarmee je linkt aan een droom maar je weet niet welke droom dan kan 
het gevoel de schakelaar zijn., dus eigenlijk wat een regressietherapeut doet dat doe je eigenlijk zelf. 
En als je meer in een alfa of theta bewustzijn gaat leven, dus je visie verandert, je draait hem om, dan word je 
wakker in dat bewustzijn maar je blijft in dat bewustzijn en dan gaan je dromen ook niet weg. 
 
Vraag: theta bewustzijn op straat is dan dat alles vertraagt? 
Martijn theta bewustzijn is dat de tijd kan vertragen maar ook kan versnellen, in theta wordt het hele tijdsprincipe 
anders. En je kunt ook in details kijken. Dus theta is één van de grootste sleutels die in het fysieke lichaam zit. Het 
brein kan switchen naar andere velden en dan kun je rustig een wandeling hebben van drie kwartier terwijl je 
maar 3 minuten hebt gelopen. Eigenlijk zien we heel veel, alleen het wordt niet omgezet. Het bèta bewustzijn is 
niet in staat om alles wat we oppikken, niet alleen met de gewone fysieke zintuigen maar we hebben ook 
informatiegrid rondom ons lichaam die uitgeschakeld zijn, maar een bepaald deel staat nog wel in actief. Het bèta 
bewustzijn is niet in staat om dat allemaal om te zetten en te interpreteren en als jij onder theta bewustzijn wordt 
gebracht met een hypnose sessie dan word je teruggebracht naar een dag geleden of misschien een jaar geleden, 
dan kan de therapeut jou ondersteunen om precies naar die details dan ga je zelfs iemand die 10 meter afstand 
voorbij is gelopen die je nooit hebt gezien, kan je precies vertellen wat voor kleur jas die aan had bijvoorbeeld. 
Terwijl je dat in je bèta bewustzijn niet weet. Maar het wordt allemaal wel opgeslagen. We leven maar voor zo'n 
summier deeltje en dat is allemaal door dat bèta bewustzijn. 
Bij theta intensiveren je gevoelens. 
 
Iemand deelt dat als zij iets heeft meegemaakt en zit dan in een hele grote ontspanning, dan alles is oké, het is 
geen probleem meer... 
Martijn: op dat moment word jij gegijzeld door een spiritueel veld. Want het moment dat we in dat stuk komen 
van aahh (ontspanning) het is wel lekker om dit te voelen, maar dan moet 'ie niet dieper ingezet worden, want 
ons bewustzijn moet ontwaken en daar juist heel ontspannen maar krachtig bij aanwezig zijn! Op het moment dat 
dat wegebt dan worden we ontvoerd. En dat gebeurt op zo'n slimme manier en daar worden allerlei 
bewustzijnstrainingen in gegeven. “Hoe worden we zo snel mogelijk ontvoerd door de draconiërs” 
Het is fijn om je ontspannen te voelen maar op het moment dat de leiding wegglipt dan is er echt werk aan de 
winkel. 
Op het moment dat we in alfa of theta terechtkomen gaan we er eigenlijk altijd via onze persoonlijkheid in, want 
onze persoonlijkheid wordt gekweld en onze persoonlijkheid heeft ontspanning nodig. Op dat moment worden 
we ontvoerd op basis van de behoefte van onze persoonlijkheid. Maar als jij gaat oefenen, mediteren op een 
andere manier met deze kennis, en je blijft heel diep bij het weten, hoe het ook in elkaar zit, ik ben een reiziger 
uit een andere werkelijkheid, ik beschik en ben één en al kracht en liefde en ik ga nu in de ontspanning, dan moet 
je eens kijken wat er gebeurt. Ga er maar eens mee bezig, neem maar eens de leiding, ga maar eens tot dat 
heldere licht binnenin van bewustzijn dat helemaal zich opent en dat zich niet laat misleiden door allerlei 
gefalsificeerde beelden en ratdraaiers. 
Hoe kun je nou maximaal bewustzijn als je je daar niet bewust van bent? 
God slaapt niet, god is altijd open, de kracht is altijd aanwezig. En natuurlijk als wij gaan slapen dan val je in slaap, 
maar ook dat behoeft aandacht, want wat gebeurt daar dan eigenlijk? Als we onsterfelijk zijn hebben we dan 
slaap nodig, nou ja dit lichaam misschien, blijkbaar wel. Maar waarom moeten wij slapen en slapen wij überhaupt 
wel, want als wij gaan dromen blijkt dat we helemaal niet slapen. 
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21.38 
Bekrachtiging 
Ik heb dit dus aangegeven om inzicht te hebben in dat ontspanning belangrijk is en dat onze hersenen, het 
frequentiesysteem als uitvoerend orgaan zich afstemt op ons innerlijk brein, de hartskracht. En we gaan er nu nog 
eens extra naar kijken dat die persoonlijkheid van waaruit we werken dat die ook er tussenuit mag gaan. En dat 
doen we allemaal op basis van voorstelling. Laten we het maar gewoon even openleggen. Ik weet dat ik hier niet 
vandaan kom, dat kan ik me herinneren, zo ben ik hiermee bewust geworden en ik weet dat eigenlijk alle mensen 
die bezig zijn met de innerlijke kracht, er zijn ook mensen die daar nog niet mee bezig zijn en die ook hier niet 
vandaan komen, maar ik hou het alleen maar bij de groep die aan het ontwaken is, jullie ook, dat die hier niet 
vandaan komen. Ik beschouw jullie ook als zodanig helemaal niet zoals ik jullie zie als mensen, dat ga ik ook nooit 
doen, ik kan wel met jullie spreken. Dus ook vanuit mijn Martijn zijn, met wie jullie zijn maar ik zie wel dat je veel 
meer bent dan alleen die persoon. Dus de oefening die ik nu mee wil geven en de bekrachtiging in jezelf die je uit 
gaat rollen op je eigen manier, daar mag je ook voor jezelf dit stukje in inpakken, een stuk bewustzijn, jij hoeft het 
niet als persoon te doen. Het is logisch dat je dat in de oefeningen wel doet, omdat je dat natuurlijk als 
gereedschap hanteert, maar dat ben je niet. Je bent ook een avatar, een bewustzijn wat dit leven hier ervaart. 
Dus we kunnen ook eens met elkaar besluiten, jij in jezelf, ik in mijzelf, wij allemaal in onszelf, maar ook 
gezamenlijk, mogen we best besluiten dat we deze oefening, deze bekrachtiging, dit moment van innerlijke kracht 
dat we die eens een keer uitvoeren niet vanuit onze persoonlijkheid en hoe dat dan werkt, die vraag is niet meer 
van toepassing!! Want we doen het gewoon. Dus de uitnodiging aan onszelf om zonder dat we denken vanuit de 
persoonlijkheid gewoon deze route eens nemen. We zijn als reizigers afkomstig uit een andere werkelijkheid. 
Werkelijk een andere werkelijkheid. We ervaren deze werkelijkheid hier. In feite, in de kern, moeten we loskomen 
van ons persoonlijk drama, we moeten dat gewoon besluiten, als we blijven werken vanuit ons persoonlijk drama, 
zullen we ook steeds in dat persoonlijk drama blijven zitten in de gevolgen. Het persoonlijk drama is niet 
belangrijk. En als we dat kunnen besluiten dan kunnen we aan de slag. 
Vraag: is dat dan je persoonlijke verhaal helemaal loslaten? 
Martijn Ja, want stel je nou voor dat alles een heel goed georkestreerde herinnering is? Dan zit je mooi te werken 
aan een hele geavanceerde herinnering, als een droom dat je wakker wordt en nog wel in theta zit en je weet nog 
precies wat je net hebt gedroomd en met wie je hebt gesproken. En ineens weet je het niet meer en op dat 
moment is het weg. Maar ook andersom, dat je wel dingen kunt weten die je graag weg zou willen laten zijn. 
Dus laten we nou eens met elkaar besluiten te beseffen dat we voorbij de onzin moeten reizen en ik wil het 
woord onzin bewust gebruiken om ons bewuster te maken dat we vaak met onzinnige dingen bezig zijn die én 
belangrijk zijn in ons leven hier maar toch minder zinnig zijn als waar het echt om gaat. Ik ga hier niet mijn 
probleem van Martijn oplossen, dat is zijn probleem, maar dat is echt zo. Het is het probleem van Martijn van 
Staveren als hij bepaalde dingen in zich draagt waar hij niet mee kan dealen, maar dat zit nou eenmaal in dat 
lichaam, en dat neurologische bewustzijn dat zit er dan in, dat is dan jammer, maar laat dan de innerlijke 
evenwichtskracht ontstaan en die zal zo krachtig zijn dat Martijn van Staveren zijn mond gewoon houdt op dit 
punt. Niet eens omdat hij zijn mond moet houden maar omdat er gewoon geen ruimte is omdat het andere 
vibratieveld veel krachtiger is. En daarmee wordt Martijn vanzelf wel een beetje milder. En zo mag je het ook bij 
jezelf beschouwen. En dat is gewoon het voorbeeld wat ik nu zelf naar voren haal om te laten zien ik ben gelijk 
aan iedereen en wij zijn met elkaar gelijk. Dus laten we nou het besluit nemen om in alle rust die persoonlijkheid 
aan de kant te zetten en heel diep te weten dat je een enorme reis hebt gemaakt, als sterrenreiziger, 
startravelers, door allerlei werelden heen en die leidt tot dit moment hier. Tot dit moment hier. 
En we gaan lekker in de rust deze bekrachtiging doen. Dan wil ik je ook vragen om het onderwerp als 
sterrenreiziger aan te passen, dus geen persoonlijke onderwerpen, maar een onderwerp, aandachtspunt daar 
heen te brengen naar wat er hier wat jij als sterrenreizigster ziet, naar wat er hier gaande is in deze werkelijkheid. 
Om eens te zien als reiziger, een evenwichtsdrager, dit is wat er aan de hand is op planeet aarde, nu dat ik hier 
toch ben dan ga ik echt mijn bewustzijn daar doorheen zetten. En dat dat is wie ik ben. Dus je kijkt in dit geval in 
plaats van de persoonlijke stukken van die ene persoon die nu niet meedoet, kijk je naar het algehele beeld en de 
werkelijkheid waar je bent gekomen. 
Ik wil je vragen op dit moment eerst even te kijken voor jezelf: wat is het aandachtspunt wat je straks gaat 
bekijken, kijk eens even in jezelf, je bent hier als reiziger hier op deze aarde, in deze matrix, in dit informatieveld, 
je mag daar gewoon naar kijken, wat neem je waar, misschien dat je de aarde een beetje kunt uitzoomen, en dat 
je op deze blauwe parel, met alle aanpassingen die er zijn verricht, dat je deze blauw parel kunt waarnemen. 
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…heel rustig  en besef maar eens ..dat je daar met aandacht naar kijkt…..en dan mogen best ook de moeilijke 
punten tevoorschijn komen………..dan breng je spelenderwijs als reiziger uit een andere werkelijkheid je 
bewustzijn naar binnen toe in het lichaam, dus het avatar lichaam waar jij nu woont...je bent je bewust van dit 
lichaam, je bent aanwezig met je vermogen in wat wij hier noemen het hoofd, en als sterrenreiziger zie je op 
aarde en observeer je deze aarde en je weet wat de aandachtspunten zijn, je weet het innerlijk in jezelf..en je 
neemt het waar...en als sterrenreiziger blijf je aanwezig in je avatar lichaam ……..en dan richt je je aandacht als 
sterrenreiziger op de plek van je hart van het avatar lichaam…...en dan leg je je linkerhand op je linker knie met de 
handpalm naar beneden en je rechterhand op de rechterknie..en als sterrenreiziger ben je aanwezig in dit lichaam 
en heb je aandacht op de plek van het hart van dit lijf...raak het maar aan met je bewustzijn, daar zit het fysieke 
hart van het lichaam..,blijf met je bewustzijn aanwezig in het hoofd van het avatar lichaam, dit lichaam, en je bent 
je bewust van de aarde, je neemt waar de aarde en je observeert met je bewustzijn de plek van het hart..realiseer 
dat je aanwezig bent in dit lichaam om een link te leggen, een verbinding te leggen tussen de scheppende kracht 
vanuit het hart en de aanwezigheid van de informatie in het hoofd van het avatar lichaam...en alleen jij, slechts jij 
bent degene die deze verbinding legt...twee punten voel je, het hoofd en het punt van het hart…...terwijl je dit 
bewustzijn hebt, hoofd en hart, breng je je aandacht ook naar het avatar lichaam van de linkerhand en 
rechterhand, je voelt vier plekken, linkerhand, rechterhand, hoofd en de plek van het hart...neem maar waar dat 
je gezeteld bent en plaats hebt genomen in dit lijf...als oorspronkelijk bewustzijnswezen heb je plaatsgenomen in 
dit lichaam...verbonden met het hart en observerend in het hoofd..geef je de command als drager van de 
oorspronkelijke lichtkracht, de oorspronkelijke wijsheid, dat je weet dat alles op de aarde in de informatie in het 
hoofd van het avatar bewustzijn in balans wordt gebracht,,,diep in je hart weet je dat er balans en evenwicht is 
omdat jij het bent. De command, het samenwerken als mede schepper met de schepping is gegeven..dat in het 
veld van de aarde zoals deze wordt waargenomen door het avatar lichaam waarin jij zetelt, de verstoring die 
ingebracht is in de aarde wordt waargenomen, gezien en vervloeit en ontstoort...de ware aarde die je kunt zien, 
gedragen vanuit het hart dat is waar jij voor gaat...dit is wie jij bent en dit is wat je uitdraagt….en alles wat afwijkt 
van harmonie en evenwicht neemt geen plaats in dit bewustzijn van het avatar lichaam...je bent je bewust van dit 
lichaam en je bent je bewust dat je aanwezig bent op deze aarde en dat je deze innerlijke lichtkracht van weten 
uit komt dragen hier via dit lichaam via je persoonlijkheid als bewustzijnswezen afkomstig uit een andere realiteit. 
Dan haal je een keer diep adem en doe je je ogen open. 
 
Afhankelijk van hoe je jezelf voelt en wat je vandaag allemaal hebt doorgelopen heb je natuurlijk ook deze 
ervaring, de één ervaart het zus en de ander ervaart het zo. Maar het is heel belangrijk hoe je persoonlijkheid niet 
meer als startpunt gebruikt. Ik ben absoluut niet erop uit om mensen in een soort schizofrenie te brengen maar er 
juist uit te halen. 
Alles wat er gebeurde in jezelf heeft direct invloed op het kwantum computersysteem van andere krachten die dit 
hologram onder controle hebben. Het is niet zomaar een wensgedachte, we doen hier niet aan wensen. Het is 
een creatie gebaseerd op bewustzijn. En hoe krachtiger je jezelf daarin durft te erkennen, hoe krachtiger je als 
mens, écht mens, op deze aarde durft te manifesteren en kunt manifesteren vanuit dat binnen, hoe krachtiger 
jouw aanwezigheid in dat kwantumcontrolesysteem wat er is, zichtbaar wordt en hoe krachtiger jij wordt, hoe 
krachtiger jij dat informatieveld kennis laat maken van waar jij voor gaat. En het informatieveld daar ontstaat dus 
dit brein uit. Dus we moeten niet complementair denken maar het tegenovergestelde en dat is eigenlijk heel 
makkelijk want je moet alleen alles omdraaien. En als je denkt dat je het gevoel hebt dat je ergens naar toe moet 
gaan dan moet je hem eerst omdraaien. Eerst besluiten dat je daar niet naar toe moet gaan. En dan kijken wat het 
gevoel in jezelf vertelt. Dat is van toepassing op alles. Je moet voortdurend zaken omdraaien. Dat is een heel slim 
en leuk mechanisme en dan kom je er ook achter dat je misschien toch vaker met dingen bezig bent en misschien 
wel vaker naar mij toe gaat als dat het nodig is. Want het zit in ons. We moeten tot onszelf komen en we hebben 
elkaar wel nodig om tot prikkels te komen, maar onderschat jezelf alsjeblieft niet. 
 
Deze gedachtekracht in lijn met ons innerlijk bewustzijn, wat niet hoort bij onze persoonlijkheid, geeft een 
enorme uitbreiding in het holografisch computerprogramma waar onze persoonlijkheden in worden opgeslagen, 
waarin we zijn gezipt toen we geboren dachten te worden in dat systeem. Maar er moet nog iets meer mee 
geboren worden, niet alleen dat je denkt dat je geboren bent, maar écht geboren worden, dus echt tot de diepste 
kern komen van wat je voelt. Je kunt geen oplossing bedenken voor je leven, je kunt niet oplossingen bedenken 
hoe het anders moet. Je kunt wel denken van nou dat vind ik niet leuk en dat moet ik anders gaan doen, zeker, 
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dat is heel wijs om dingen anders te doen, maar je kunt niet een oplossing bedenken. Je kunt niet denken van nou 
ik doe dit werk en ik wil dit werk eigenlijk niet meer doen, ik moet naar een andere baan, want dan kom je in 
allerlei vraagstukken die horen bij de verdieping van waarin je nu leeft. Je moet kijken wat is er ten diepste in 
jezelf aan de hand, wat is er gaande, daar gaat het om. Je moet kijken wat er in jezelf gebeurt. Wat is er aan 
informatie bij je, je hoeft het niet altijd in een vorm te zien, maar meer van wat is eraan in formatie in mijzelf. 
Neem daar eerst maar eens zitting in en dan ga je met je bewustzijn, dat hele denkpatroon eigenlijk ontstoren. 
Dat is iets wat de meeste mensen niet doen op deze wereld, omdat het vraagt om werk, aandacht. Je moet het 
zelf doen. En het zelf doen dat is bijna een scheldwoord geworden omdat in deze tijd is het zo pittig om alles zelf 
te moeten doen, maar het gaat om zelf doen dat je bewust je eigen kracht inbrengt. Eigen vermogen. Je moet 
beseffen wat je ervaart in jezelf. Wat gebeurt er ook op hele mooie momenten. Dat je voelt van nou dit mag nog 
weleens 10 keer mooier, dan ga je met aandacht in je lichaam en dan voel je de krachten door je heen gaan en 
door met aandacht dat aan te kijken versterk je hem. En met negativiteit versterkt je die negativiteit ook en je 
doorbreekt hem. Hij moet open. 
 
Vraag: (verkort weergegeven). Al jaren problemen met aannemer die bouw huis niet goed heeft gedaan. Krijgen 
geen grip op hem. Wat kan ik daarmee doen? 
 
Martijn : niets. Daarmee kun je concreet niks doen omdat dat is de hoax van de matrix die jou lokken om 
daarmee bezig te zijn, want deze matrix die reageert op basis van diepe emoties die in ons aanwezig zijn en die 
moeten getemperd worden en daar worden negatieve verhalen overheen gelegd waardoor we met onze mind 
worden ontvoerd naar die situatie, we gaan rechtszaken in en we gaan een hoop geldverliezen en we worden nog 
meer gestrest. Dus we moeten helemaal terug naar de basis en dat is de basis toen het gebeurde voordat je dat 
deed en het gaat dus om nu, er is een gevoel, er is een vibratieveld, een trillingsveld, het gaat nu over jou, er is 
een trillingsveld in jou, daar gaat het om. En dat trillingsveld dat wordt ontvoerd doordat je mind bezig is met iets 
anders. Dus je moet hem doormidden knippen en gaan voelen binnenin jezelf wat er aan de hand is.   
Je bewustzijn moet door je lichaam heen gaan, daar heb je een aantal sessies in jezelf ook voor nodig, goed 
voelen wat er nu gebeurt, wat ervaar je, dus niet een naam erop plakken van dit is positief of negatief, of het is 
nerveus of ontspannen, maakt allemaal niks uit, je bent je alleen maar bewust van wat er daar aan de hand is. En 
als je denkt van ja maar het zou wel wat pittiger kunnen zijn dan pak je even het dossier, dan ga je even lezen wat 
er allemaal staat en dan voel je ineens iets en dan leg je dat dossier aan de kant, en dan ga je eens voelen wat er 
nou eigenlijk aan de hand is, het gaat om dat vibratieveld, dat informatie- vibratieveld wat er in jou zit en wat 
eigenlijk wordt vergroot door negatieve associaties met dat dossier, het dossier moet weg, het informatieveld, 
daar gaat het om, en daarmee, als je daar aandacht aan geeft, wordt het hele verhaal erom heen op losse 
schroeven gezet. En ineens tjoek gebeurt er iets heel anders. Want het gaat niet om het dossier van die 
rechtszaak, het gaat er om wat er in jou ligt, jouw oorspronkelijke dossier. Dat mag niet open volgens bepaalde 
idioten. Dus je moet stoppen in lijn te denken met wat er wordt gepresenteerd in deze werkelijkheid. Je moet 
kijken binnenin jezelf. Het gaat vooral om bewustzijn. Wij moeten bewust worden wat er in ons aan energie is! 
Daar gaat het om. Bewust zijn wat we beleven in onszelf. 
En dat zijn informatie- en krachtgolven en daar kunnen wij met die golven kunnen we heel veel scripten laten 
ontstaan waardoor wij op de route komen wie we zijn!! Jullie scripten gaan dicht, dus er worden dingen ingezet 
zodat jij daar je vishaakje aan hangt en die kant uitgaat. En dat moet je eerst doormidden knippen. Dat dossier is 
niet meer belangrijk. Je hebt verloren, juridisch. En ook al heb je juridisch gewonnen je hebt het probleem niet 
opgelost, dus dat is een matrix situatie. Ik heb ook 5/6 ton in mijn leven verloren, het is weg, hé moet ik nou 
daarmee bezig of nee wat is er binnenin mijzelf, want dat beheerst mijn leven, dus dat bewustzijn daar binnenin 
moet gevoeld worden, dat energieveld moet gevoeld worden door je bewustzijn en daar ga je mee werken zoals 
we dat vandaag hebben beoefend. En dáár verandert alles mee. 
 
Vraagsteller:  en als dat verandert dan hoef ik me er niet meer mee bezig te houden, dan gaat het van zelf en lost 
van zelf op? 
Martijn: je moet het loskoppelen en besef dat deze vraag die je nu stelt uit je persoonlijkheid komt en daar is ook 
de grootste stap te zetten voor ons, want je probeert in feite nu vanuit je persoonlijkheid de vraag te stellen om 
een oplossing te krijgen waarvan je vanuit je persoonlijkheid in de afgelopen tijden hebt gezien dat je die niet 
krijgt, dus waarom zou je ermee bezig zijn, terug naar de basis! Jij komt iets anders brengen op deze wereld. 
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Vraagsteller: het is helemaal niet belangrijk dat we verliezen hebben, dat is wat jij zegt. 
Martijn: dat is helemaal niet belangrijk. Je moet opletten dat jij bent gaan denken wat het systeem wil dat jij 
denkt. En daar moet je je uit terugtrekken. Elke vorm van gevecht, hoe dan ook, al heb je nog zo gelijk, elke vorm 
van gevecht zorgt eigenlijk tot en nog grotere verwijdering van jezelf. Je moet terugkeren in de basis, je hebt nu 
de keus aan jezelf of je de los wilt laten en dat je die nieuwe bomen laat ontstaan uit de kleine zaden die je hebt 
gezaaid die er al zijn en laat dat zo snel mogelijk gebeuren. 
 
Vraag: over de lichamen in het oorspronkelijk veld, zijn die lichamen daar verdwenen? 
Martijn: op het moment dat je hier uitgelogd raakt uit dit veld is het weg voor dat bewustzijn. Dat lichaam is een 
expressie van het volledige vermogen van schepper en dat is wat we aan het opbouwen zijn. In feite zij we de 
infecties in onszelf wat niet bij ons hoort, slecht denken hoort niet bij de mens, dat zijn we aan het omdraaien. 
Dus elke vorm van angst en hij zit overal hoor, hij zit overal waar je bang voor bent, nou je hebt werk, en je moet 
hem omdraaien! Want gij kent geen angst, er is geen angst, je bent oneindig leven! Ja maar je bent verbonden 
aan, ja maar toch is het persoonlijk. Zo zwart wit zit het in elkaar, ik zeg niet voor niets het spel wordt snoeihard 
gespeeld. Daarom is het zo belangrijk om elkaar te ondersteunen want in dit proces waarin we lopen heb je elkaar 
nodig want het is echt wel, als het er echt op aan komt, en er zijn hier een paar mensen in deze groep die echt 
weten wat het is dat het eropaan komt, dan heb je elkaar nodig. Echt waar, je hebt elkaar nodig! En daar kom je 
tot uiting als je dat het hele proces, en dat begint hier in het leven, dat je hier je autonome kracht terughaalt en 
dat is gebaseerd op vibratievelden, frequenties van emoties, zelfleiderschap, niet meer geloven in wat er hier is 
gezegd maar het vermogen durven houden dat de grotere waarheid nog niet eens in dit frame past hier en dat je 
maar moet accepteren van nou oké ik kom er nog wel achter hoe het in elkaar zit maar dan alleen maar door er 
niet op voorhand in te zetten hoe het ongeveer zal zijn, want anders word ik door mijn eigen kwantum fysische 
voorstelling zelf gehackt en ga ik die kant ook in, en ineens ontvouwt het bewustzijn dat als een circuit weer actief 
wordt, ontvouwt zich dat tot een volledig systeem, zeg maar dat is dan de lichtgondel, en in één keer bloep en 
dan springt 'ie weer aan. En pas dan besta je weer.!   
Het is altijd zo dat ieder wezen wat in het draconisch systeem, de technologie is archontisch, een artificial 
intelligence, een kunstmatige technologie, die als een levend vibratieveld zou moeten worden omschreven, zoals 
radiozender kun je ook ontvangen, daar kun je naar luisteren en telefoon dat communiceer je draadloos, dat zijn 
ook vibratievelden, zo is er een niet-benoembaar aanwijsbaar informatieveld die dwars door alles heen gaat en 
dat is archon, dat is een informatiebewustzijn, en archon is onder controle gebracht zoor de draconiërs zelf onder 
hun bewind. Dus de draconiërs maken gebruik van het archontische bewustzijn en daar komen we pas tot leven 
weer in dat moment, dus dat is niet helemaal daar, dus geen opstijgen, het is het bewustzijn wat zich ontvouwt 
boem boem in één keer uit deze droom op het moment dat wij weer een uiting kunnen geven aan wat we ten 
diepste in onszelf voelen! En precies daarom zeg ik zo vaak van de reden waarom we hier zijn in deze 
werkelijkheid, is precies de reden omdat we niet doen wat we werkelijk weten wat we zouden moeten doen. 
Daarom zijn we hier. En niet anders, omdat we niet doen waar het om gaat als beschaving. Dus we kunnen daar 
weer bewust worden/ zijn, die werkelijkheid ontvouwt zich weer terug vanuit onszelf, gebeurt dat niet dan leef je 
er dus ook niet in, hoe raar dat ook klinkt want dan zou je zeggen ja maar waar ben je dan? Ja dat is nou juist de 
grote hamvraag, je bent dus gehackt, als je ontvoerd wordt naar een ander wereld, naar een ander land dan vraag 
je ook ja wie ben je dan nog? Ja dan kun je je dat nog herinneren. Maar als daar ook nog een paar mensen zijn die 
je geheugen kunnen wissen dan weet je niet meer wie je bent. En de vraag is maar of je terug zou willen naar dat 
land. 
Op het moment dat je daar weer bewust wordt leef je als een mens wat ik in dit geval gelijkwaardig wil 
vergelijken met de mensen op de aarde. Het bewustzijn is heel anders, het bewustzijn is veel ruimer en groter, 
alles wat er buiten jezelf is daar kun je verbinding mee maken doordat datgene wat er buiten jezelf is met je 
bewustzijn ook toegang kunt maken tot datgene, maar je hebt daar ook lichamen, dat zijn geen lichtlichamen. Dat 
is een gigantische grote werkelijkheid met verschillende mensenrassen. Ook gehackt. 
Dus wat hebben we te doen in de basis: mens zijn! En dat is de grootste uitdaging. 
 
Vraag: emoties zijn bepaalde frequentievelden en dat sluit aan op hoe je fysiek in elkaar zit in die zin je zou DNA 
ook als een soort informatievelden kunnen zien die al dan niet aan staan, dus die geheugen modules die wij kwijt 
zijn zouden ook in DNA kunnen zitten wat uitstaat, maar als je zegt als je terug gaat naar je kern, naar binnen, en 
dat gevoel dus weer voelt,. Hoe zit het dan met mijn familie, ben ik dan gebonden aan mijn DNA in die zin dat 

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


 
 

René Gieltjes  Pagina 23 van 24                                         Matrix.html 
 

bepaalde dingen geërfd van zo is mijn vader dus zo ben ik ook, in feite zet je alles op losse schroeven want dat 
DNA is dus ook maar flexibel frequentieveld wat je dus weer los kan laten. 
 
Martijn: ja je kunt er helemaal los van komen. 100% 
Ik reageer nog even op wat je zegt over die lagen. 
De mens ontstaat vanuit laat ik zeggen voor onze begrippen hoofd en hart, als dat samenwerkt, bewustzijn 
functioneert dan komt daar een vorm uit, vervolgens ontstaat daar dus vorm uit, van oorspronkelijkheid leven wij 
als wezens met en krachtbron en dat is ons bewustzijn, dat is de brandstof. En bewustzijn creëert het lichaam. Nu 
is het zo dat het lichaam van de mens is opgebouwd uit 188 geometrische velden, en elk geometrisch veld het 
resultaat van een opsomming van miljoenen andere intelligenties. Dus dan pak ik één van die 188 lagen er 
tussenuit en één zo'n laag is een heel geavanceerd emotioneel geometrisch veld, dus niet een digitaal perfect 
kloppende geometrisch veld maar het is één van de 188, ik pak er ééntje tussenuit, dus één veld is het resultaat 
van miljoenen andere levensvormen uit een kwantumwereld, dus uit een universum, het hoofd universum waar 
allerlei miljarden andere universa doorheen lopen. Dus dat kun je zien als een soort skippyballen apart. Dus één 
van die 188 velden laat alle frequenties zien, alle geometrieën, dat zijn intelligenties en spirituele 
bewustzijnsfrequenties van één kwantum kosmos. Eén bal en daar leven miljarden radiozenders in met 
intelligenties. Al die intelligenties en al die gevoelswezens die daar ook in leven, die zenden informatie uit en 
uiteindelijk is dat allemaal bij elkaar opgeteld één van die 188 lagen. Dus de mens heeft 188 super dimensionale 
velden. Je moet dus zeggen dat er 188 skippyballen zijn, allemaal verschillende kwantum universa waarvan elk 
universum voortkomt, het frequentieveld van al die levens van al die werelden daarin, al die verdiepingen al die 
radiozenders, dat zijn er 188. Ik druk het nu het simpelst eigenlijk uit. Bij het archontische intelligentieveld wat 
gebruikt wordt door de draconiërs, hebben ze een verandering toegepast vanuit de geometrie in ons bewustzijn, 
maar dat lukte hen niet, omdat ons bewustzijn niet te hacken is. Dus wat hebben ze gedaan ze zijn naar één van 
die kwantum kosmische werelden gereisd en hebben daar in één van die kosmische werkelijkheden, binnen dat 
grote skippybal, hebben ze in één van die kwantum werkelijkheden, hebben ze rassen op hun knie gebracht, die 
in een ander stadium van de evolutie verkeerden. En omdat die velden, dus die emoties en die wezens die daar in 
leven uiteindelijk het vibratieveld van één van die 188 lagen resultaat produceren, veranderde iets in dat 
frequentieveld, dus in het hele informatiebewustzijn in één van die 188 velden. En zo zijn zij op een hele 
gecoördineerde manier en dat is een vaardigheid van ongekende kracht, waanzinnig dat het ook gelukt is, is ons 
veld anders gaan functioneren, we zijn naar een ander frequentieveld gegaan. En daar zijn haperingen in voort 
gekomen en binnenin het haperen hebben ze ingegrepen. En uiteindelijk is het bewustzijn van de mens, wat dus 
is opgebouwd uit 188 superdimensies, waarvan elke dimensie op zich bestaat uit miljarden andere radio 
bandbreedtes, universa in dat kwantum bewustzijn, is ons bewustzijn als het ware uitgevallen. Bij ons volledig 
operationele laat ik zeggen DNA, dat is god, dat is de godscode, de medeschepper van het geheel. Als mede 
schepper, eigenlijk ook als hoofdschepper in het universum, hebben er veranderingen plaatsgevonden in de 
streng, dat noem ik nu maar even streng, dus het informatieveld wat wij DNA noemen, daar zijn veranderingen in 
aangepast, dus er zijn functies uitgevallen. En iedere keer als er een functie uitviel viel er ook een bepaalde laag, 
informatie laag, in de mens uit, waardoor de mens minder kon. Ze konden ineens minder reizen, ze konden 
minder in contact komen met de universele levensbron en ze verloren daarbij ook haar vrienden en de contacten 
die zij heeft door alle werelden heen. Het is een ongekende ramp waar we het hierover hebben. En uiteindelijk 
leidt het ertoe dat in de laatste laag, de laatste 188e laag, dat is een kwantum universum waar eigenlijk allerlei 
andere werelden ook in verbonden zitten, dat we dus deze werkelijkheid ervaren. Als je dit om durft te draaien 
moet je zegen van “wacht eens even als mijn functie van het emotionele bewustzijn, daar praten we over, trilling, 
als ik niet meer in het geloof zit van iets anders en ik kom in mijn autonome kracht, als dat toeneemt dan 
verandert dus mijn werkelijkheid maar dan verander ik ook over die vorm”. Meer vermogen. Je moet ook durven 
zien wacht eens als we het over afpellen hebben van het grote poppetje naar het kleine poppetje dan is dus mijn 
bewustzijn uiteindelijk terecht gekomen in één van die geometrieën die op voorhand dus gekaapt zijn, en dat zijn 
niet alle 188 superdimensies die gekaapt zijn, het zijn universa binnen die superdimensies. De invasie die heeft 
plaatsgevonden is geometrisch van aard. Het is uit elkaar vallen van informatie naar een versimpeling van dit 
lichaam. Dus dit lichaam, ons bewustzijn in dit lichaam, het heeft niets met het lichaam te maken, maar dit 
lichaam is eigenlijk energetisch wel verbonden met de saté prikker met daar waar je vandaan komt. Daarom 
moeten we ook aan onszelf durven werken in ons bewustzijn. En dat dit script waar we nu in leven ook nog eens 
gehackt is waardoor we ook nog eens een keer in een hele andere situatie verkeren, ja dat is een heel moeilijk te 
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verteren iets. 
In de jaren '50 zijn heel veel onderzoeken gedaan door speciaal daarvoor aangestelde inlichtingenbronnen zoals 
het Pentagon waaruit is gebleken dat, en dat staat ook in boeken beschreven, die conclusie moesten ze 
overnemen, dat hebben ze gepresenteerd aan het Pentagon omdat er buiten het menselijk stuk hier allerlei 
andere beschavingen zijn die de mensheid bezoeken en dat die beschavingen die de mensheid bezoeken onze 
fysieke wetten en onze natuurwetten tarten en dat ze daar na diep onderzoek uit gedestilleerd hebben dat er ook 
geschaakt wordt met ons! En dat de reden daarachter veel groter is dan alleen maar ontdekken dat we niet alleen 
zijn in het heelal. En daaruit zijn ook allerlei geheime projecten opgestaan, dat zijn allemaal geheime projecten 
gestart om te achterhalen waar is de mens mee verbonden. En die projecten zijn weer gekaapt, omdat de mensen 
die met die projecten bezig gingen dat niet deden vanuit hun innerlijk bewustzijn, maar vanuit willen weten. Dus 
je komt geen steek verder in deze situatie waarin je nu verkeert als je niet de ware liefde in jezelf voor het leven, 
evenwicht, terugbrengt in je leven! 
En iedereen die onevenwichtig in zijn leven zit dan kan ik zeggen “nou jongens van harte gefeliciteerd daar hoor je 
hartstikke bij” maar er is daar wel wat aan te doen. En dan komt het er op aan, dan moet je van wanten weten 
dat je eerlijk durft te kijken naar wat er aan de hand is en dat je het aanvliegt! Hij moet eruit. Het evenwicht moet 
gewoon weer terugkeren opdat het in jezelf er al is. Daarvoor zijn deze opstap bekrachtigingen, moment van 
bewustzijn, die zijn zo belangrijk. En ik weet zeker dat als we dat met elkaar ontwikkelen ja dat we op een 
gegeven moment zullen zeggen van “goh wat was dat eigenlijk onnozel pittig hè?”  We mogen het leven eren. 
Desnoods geloven we helemaal niets meer. Helemaal terug naar de kern van het leven. Evenwicht, eerbied, 
dankbaarheid en elkaar niet in de steek laten. En als er een keer iemand iets tegen je zegt, ook juist binnen de 
bewustzijnsgroepen gebeurt er een hoop, als je elkaar werkelijk begrijpt kom je naar elkaar toe, en dan zeg je “ik 
vond het echt niet leuk wat je daarnet zei maar ik hou wel van je” en dan geef je elkaar een kus. Niet op reageren, 
je moet het in jezelf doorbreken. Vraag nooit om een excuus van een ander, je moet tot jezelf komen. 
 
Voor mij is het ook een doorreis. We gaan een paar losse dagen organiseren waarin we op een bepaalde stukken 
in kunnen zoemen, zaken waarvan je zegt dit moet aandacht. Ook in beeld en in gevoel, samen bij elkaar, diep, 
het gaat om kennis vermengen met gevoelens en dan ook echt daar zo diep ingaan dat je zegt van “oké al val ik 
nu van mijn stoel, dan val ik van mijn stoel” er is geen stoel want het is matrix! In mei hebben we een driedaagse, 
heb ik een plekje gehuurd, daar kunnen maximaal 40 mensen bij aanwezig zijn, anders wordt het echt veel te 
veel, maar daar gaan we o.a. spreken en heel veel in de stilte werken, werken vanuit de stilte met de innerlijke 
kracht, dus momenten van stilte en heel veel gas geven waarbij dingen wel worden gezegd, de command 
neerzetten. Als voorbeeld dat we het vuur laten ontbranden, het gaat om de command, het gaat om zet je 
leiderschap neer en je kunt nooit mee doen met een ander, maar laat een ander zien hoe het werkt. Want jij weet 
het al. Ik hoop dat dat soort mooie moment zullen leiden tot nog meer verdieping. Je hoeft niet overal altijd bij 
aanwezig te zijn. Het kan zijn dat jij het komt teachen aan een ander, niet om het te beleren maar om het in het 
veld te zetten. Het gaat om samen daarin navigeren. 
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