
 
 

René Gieltjes  Pagina 1 van 3                                         Matrix.html 
 

20190506-MvS-Defragmentatie-Sessie-deel2-Kosmisch-Portaal-Staverden 

 

1e ervaring van Anita 

 

6 MEI 2019 

Ontspanningshuis 

Boshuis Staverden 

Allee 11  Staverden( Ermelo) 

 

“Defragmenteren van Menselijke Historie Kosmisch Portaal”. 

Vandaag terughalen van velden in wat er in het verleden gefragmenteerd is. Wat betekent dat we 

stukjes terughalen (defragmentatie) die we kwijt zijn geraakt. De verborgenheid van de  Menselijke 

Historie aanschouwen. 

We aan de slag met deze thema”s door in  drie verschillende velden te gaan waarnemen. 

Sessie 1: PERSOONLIJK (1 uur) 

Sessie 2: AARDE             (1 uur) 

Sessie3: KOSMISCHE     (ongeveer 1 uur) 

 

1) Persoonlijk waarnemen is waarnemen vanuit je persoonlijkheid, je masker. Je stelt de 

vraag; wat is er in mijn leven allemaal gebeurd? Energievelden zijn ingangen achter het 

masker om beweging te krijgen en dit is de matrix. Trauma’s die tevoorschijn komen in deze 

energievelden zijn geweest om je scheppingskracht te temperen. Het afleidingsmanoeuvre  

om je diepere krachten erachter te blokkeren. 

 

Wat gebeurd dan; volledig aanwezig zijn in je lijf om de situatie waar je mee te maken hebt te 

voelen! Voelen en nog eens voelen, dit is wat er gebeurd en wat voel IK dan erbij? Dan, pas dan 

gaat je innerlijke bewustzijn aan in het NU. 

 

Het NU; wat beperkt mij op dit moment: kijken, voelen. Je richt je bewustzijn op het trauma, de 

beperking. Zonder iets, alleen maar aanschouwen. Wat voel je?  

Als je dit met eerbied kijkt, reset je. Pas dan open je een Portaal. 

 

STAP IN DEZE SESSIE NIET ALS MENS VAN DEZE WERELD. VOEL WAAR JE VANDAAN KOMT! 

 

2) Aarde waarnemen. Is reizen. Je gaat met de aandacht naar je lichaam van kruin tot onder 

de voetzool en je bent daar mee verbonden. Je reist naar alle plekken van de wereld en kijkt 

wat zich ontvouwt voor jou. Welke continenten komen naar je toe?  Waar ben je mee 

verbonden? Wat voel je? Wat voor kleuren en geuren zie en ruik je. Wat voel je? Blijf in je 

lichaam en neem waar, kijk ernaar en voel. 

 

3) Kosmische waarneming.  

STAP IN DEZE SESSIE NIET ALS MENS VAN DEZE WERELD. VOEL WAAR JE VANDAAN KOMT! 

Je bent de drager van dit lichaam, niet de eigenaar. 

 

In deze sessie kijk je maar je maakt het niet mee!!! 

Kosmisch moet je eerst peilers plaatsen om wat te kunnen dragen. Informatievelden zijn te groots 

om in één keer terug te kunnen halen. Sommigen zijn inactief. 

Je gaat fundament terug halen. 

Blijf kijken, GA NIET MEE IN DE ONTSPANNING, dan ben je lui en gebeurt er niks. 

Wat zie je? Wat voel je? BLIJF GEFOCUST. 

In de Kosmische sessie zal er een woord naar boven komen vanuit je hartsbewustzijn. 

Houd dit woord vast. Komt het niet nu, dan komt het later. 

Bijvoorbeeld hoor je “Grootsheid’, dan ben jij die “Grootsheid’, dat woord zal je daarna vaker 

tegenkomen. Omarm het!  

Nu ga je scheppen.  Scheppen is een Bewuste-”Zijn”-Kracht. Het is de Kracht om “iets” te laten 

ontstaan of te openen in een werkelijkheid. Het is zelfs de Kracht om op geheel eigen Wijze (een) 

werkelijkheid te laten ontstaan! Stel je eens voor wat dit in bredere zin in zou kunnen houden…. 
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2e Ervaring van Agnes 
 
Defragmentatie dag 1  in Staverden. 20 mei 2019  

 

Defragmenteren 

Pittig, mooi, onthutsend, prachtig, intens.  

Waar sta ik voor! Waarvoor ben ik hier gekomen. 

Opsporen van de nep- identiteit / werkelijke identiteit  

 

Hier gaat het om. Dit zijn de pijlers waar ik energetisch voor sta!  

 

Beperking is uit de stroom geduwd zijn.  

Maar juist op die momenten, vanuit bijvoorbeeld pijn, irritatie enz. Juist dan in die kracht kan er in 

het softwarebewustzijn iets gemanifesteerd worden!  

Dit zijn juist de grootse momenten om te manifesteren!  

Op die momenten wordt ons krachtveld verstoord. Besef dat je de kracht onder die verstoring in 

kunt zetten om je pad te vervolgen.  

Dat negatieve en. (energieën bedoelde hij denk ik? )   

hanteerbaar zijn om te scheppen!  

 

Mensen hebben neiging om verstoringen te omzeilen. Dit staat gelijk aan je eigen kracht wegzetten! 

Je bent het bijvoorbeeld zat. De trilling hierachter vanuit het artificiële veld is aanraken maar niet op 

willen lossen..  

Door uit je mind te gaan en in je kracht te gaan waarnemen kun je andere tijdlijnen vrij maken. 

Keuze momenten!  

Hierin hebben we soms ook velden van ondersteuningen nodig. Van ander mensen.  

 

Sessie 1.  

Van statisch naar dynamisch.  

Reis door het leven maken.  

Kernpunten opsporen; emoties, gevoelens die je bezig hebben gehouden. Kijk naar wat er naar 

voren komt. Hoe heb ik mezelf ervaren, wat heb ik gevoeld. Wat heeft me bezig gehouden.  

Opschrijven wat je tegenkomt.  

Sleutelpunten openen.  

 

 

Wij leven in een wereld waar geheimzinnigheid is over wie we zijn.  

Er is een onvolledigheid van wie we zijn.  

 

BEWUSTZIJN ZET INFORMATIE IN BEWEGING!  

Vanuit balanskracht aanwezig zijn. Dit is de aanzet voor codes af te geven waardoor er een andere 

reactie komt in je veld.  

Je mag je wapenen tegen de gedachten van prikkels van buitenaf.  

 

Balans is er nodig bij alle volkeren op de wereld. Dan pas gaan de kronieken open en kan het 

verledeninformatieveld veranderen.   

Gedachten moeten we uitspreken, dit is nodig om bewustzijn in het veld te brengen.  

 

Gezamenlijk denken vanuit de kern is belangrijk!  

De gezamenlijke boodschap moet tevoorschijn komen. Maar eerst zelf in balans zijn!!  

 

De belangrijke vraag die je jezelf regelmatig kan stellen is:  

WAAR STA IK VOOR!  

Deze vraag kan de mind niet beantwoorden. En komt hij dus tot rust!  

 

Hele dag door bewust zijn. Stap je bijvoorbeeld in de bus, ontmoet dan de buschauffeur. Laat niet 

alleen je kaarten afstempelen en je loopt weer door.  
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Wij zijn gezamenlijke levers!  

 

Je Persoonlijkheid is een krachtig gereedschap als het in balans is!  

 

Sessie 2: 

Afstemmen op elkaar.  

Iedereen is gelijk aan elkaar. Laat voelen aan de ander dat je er bent in bewustzijn.  

 

Informatie wordt naar ons gebracht door andere beschavingen. Transmissies. Deze informatie 

kunnen we uitpakken.  

Wat we gezamenlijk voelen ook laten zijn, laten zien in de softwarewereld waarin we leven.  

Gezamenlijk zorgdragen. Heel belangrijk!  

 

Dit gezamenlijke veld kun je altijd terughalen als je het moeilijk hebt!!!  

 

Vraag van iemand uit de zaal.  

Ik loop leeg om bepaalde mensen, in bepaalde situaties.  

Dit kennen we allemaal.  

 

Leeglopen is dat de scheppingskracht in trauma nog niet volkomen is aangeraakt. Wij onderschatten 

de kracht van trauma.  

Bijvoorbeeld. Iemand maakt een bepaalde opmerking of een naar gebaar. BAM het trauma in je gaat 

aan. Uit schrik! Je gaat uit je kracht. Er wordt meteen 

 een veld ingeleid. Je laat je als ware bevriezen door een schrikreactie.  

Als je al wel vaker hebt gekeken naar dit trauma maar het is nog niet opgelost.. dan heb je nog met 

een reden, een belang gekeken.. belang van je persoonlijkheid... Dit is dan weer ergens aan 

gekoppeld. Is nog niet ontmanteld. Als dit wel gebeurt is dit vaak onthutsend..  

 

Als je de situatie in jezelf op 0 hebt kunnen zetten. In balans zeg maar. (Is niet altijd meteen zo) en 

je komt die persoon weer tegen dan komt er geen reactie meer van ongecontroleerde emoties.  

 

 

Wij leven in een traumatische werkelijkheid!  

Het gaat altijd zo:  

Je leeft, er komt een opbouw van iets, opkroppend, opstapeling van. Boem er komt een heftige 

ontlading, het loopt weg en je begint weer van voren af aan.. 

 

Maar wij zijn kracht!!  

We zijn in slaap gewiegd! Er zijn allerlei ingrediënten om ons in slaap te houden.  

 

Er zijn groepen wezens die software naar ons brengen.  

 

In sessie 1 hebben we ons schepping potentieel met bewustzijn opgespoord. 

Dit was op kosmisch niveau heel lang onmogelijk!!  

Maar wij kunnen dit weer ervaren en het artificiële veld kan niet zien wat wij voelen! Ze zien alles 

vooruit wat we gaan doen en reageren daarop. Maar niet wat we voelen!  

 

Nu gaan we weer uit de groep na deze dag en dan... 

Wat gebeurt er in mijn leven.  

Echt aan de gang gaan. Niet meer in de passieve houding schieten. Alert en bewust aanwezig zijn!  

 

Alles openleggen tot er maar 1 ding verblijft. IK ZELF!  

Niet passief zijn, jezelf voor de gek houden. Hoe pak ik de stuurknuppel in mezelf op.  

 

Je eigen gedachten vinden uit de groep. Deze moeten ten diepste uit jezelf komen.  

 

Er is een gedachtenkrachtoorlog gaande en je moet aan de slag thuis!  

Dit is de bevrijding!  
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