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Deel 1 t/m 6 

Lieve mensen heel hartelijk welkom bij onze gezamenlijke dag, onze dag met elkaar. Een dag die 

hier gedragen wordt doordat wij hier zijn, met elkaar, dus omdat jij hier bent. En dat wil ik gewoon 

zo hardop zeggen is dat deze dag eigenlijk is een dag van ons samen, dieper te kijken naar wat er 

gaande is, inzichten daarin dieper te laten ontvouwen, herkenning te brengen, daar een route in te 

vinden, een route passend bij je bewustzijn om iets te doen concreet in deze wereld, en dat dan ook 

nog een keertje samen te doen. Ja dat is wel heel bijzonder, dus het is echt een samen dag. 

Legt even wat praktische dingen uit van deze dag. 

 

Ik ben heel dankbaar dat we in deze ruimte hier vandaag met elkaar mogen beleven, dank jullie wel 

(naar de beheerders). Dat is niet vanzelfsprekend want het onderwerp waar wij het met elkaar over 

hebben, bewustzijn, ja in een iets andere vorm, vormloos eigenlijk, ja dan mag je ook in beseffen 

hoe dankbaar je bent dat je dat mag doornemen in een ruimte van iemand anders. Het is wel 

allemaal gezamenlijk op deze wereld, maar ik kan me voorstellen dat je een bepaalde ruimte hebt 

die je ook bewaakt met je energie. Net zoals we allemaal thuis ook samen zijn op onze plek dat je 

ook voelt van ja hier komt iemand binnen en dan voel je dat dat wringt in de energie en dat je zegt 

nou eigenlijk wil ik dat niet meer. Dan bewaak je iets van jezelf. En dat is natuurlijk ook hier en toch 

is de ruimte vrij om hier te zijn. Dus ik ben er heel dankbaar voor. 

 

Ja vandaag, bijzondere onderwerpen die we mee hebben genomen allemaal. Onderwerpen die we 

kunnen opnemen op geluid. Dus dat is allemaal toegestaan want jullie weten ik ga voor maximale 

transparantie. Als ik een slip of the tong maak of een uitspraak doe die vierkant uitgelegd kan 

worden als wat ik eigenlijk niet overbreng dan staat die op tape, maar dat vind ik allemaal niet erg, 

want alles kun je, als iets toelichting nodig heeft of verdere doorvoeling, dat kun je met elkaar doen. 

Dus voor mij is altijd alles goed. Neem het maar gewoon op, ik vraag je alleen wel om met de 

opname zo voorzichtig en zuiver mogelijk om te gaan. Er zijn misschien straks wat mensen die wat 

willen zeggen want het is een samen dag, kunnen we kijken of we straks een moment hebben dat er 

misschien wat mensen zijn die ook hier als krachtdrager en als scheppend wezen hun kracht 

inzetten met woorden, voel je van harte welkom, misschien is het spannend of niet, het maakt niks 

uit dus we zijn hier nu. Het gaat om ons, wie wij zijn. En in dat moment neem jij dus ook dat 

gesprek op van die persoon en dan is maar net de vraag van ja waar leg je de grens van opnames. 

 

Voor mij is het heel goed om dat gewoon open te hebben en aan de andere kant ik besef ook heel 

goed dat er mensen zijn die dat niet prettig vinden, die daardoor misschien iets minder gaan zeggen 

of misschien nog wat gereserveerd zijn in hun houding om te reageren. Ik wil je gewoon uitnodigen 

om maximaal je te uiten, wat je voelt, wat je denkt en ja wat er ook hier gelanceerd mag en ook 

moet worden ook in het gezamenlijke stuk, deze reis hier in deze wereld. En het kan ook zijn dat je 

het ergens niet mee eens bent of dat je iets anders ziet of voelt als wat ik zeg of wat ik deel, maar 

dat er dus maximaal ruimte voor is. Dus we nemen en mogen en kunnen het opnemen maar wees 

je bewust dat als jij iets zegt dat het opgenomen wordt, dat vind ik ook maximale transparantie dat 

je je daar bewust van bent, en ook kijkt of dat van enige invloed is, kun je daar ook doorheen, kan 

jouw stem gehoord worden, sta jij toe dat jouw stem en jouw wezen gehoord worden in deze 

wereld? Daar gaat het uiteindelijk in essentie over hè? Daar liggen ook de barrières. ”Oh jé straks 

hoort mijn overbuurman straks de opname via, wat zal die dan niet van mij denken?” Hè, in gevoel 

van dat je toch even wat je misschien nog voor jezelf houdt ook voor jezelf wilt houden. Ga dus 

kijken of dat echt allemaal nodig is, maar als het nodig is het ook goed. We gaan dus zuiver met de 

opnames om. Als je opnames wilt doormailen naar mensen dat je dat ook met je bewustzijn ook zo 

doet wat past bij jezelf, maar ik druk het op mijn manier uit dat je dit doet dat je voelt dat er een 

diepe beweging in die samenkomst dag is die bijdragend en openend is voor een ander. En niet 

http://matrix-nl.freevar.com/


 
 

 
René Gieltjes  Pagina 2 van 54                                         Matrix.html 

omdat je een ander alles wilt laten horen wat er gezegd is. Dat is een hele andere richting. 

 

Ja jullie hebben misschien wel gemerkt dat deze onderwerpen die op de aankondiging staan, daar 

gaan we het vandaag intens over hebben. Dat die onderwerpen, dus voorbij de woorden terug naar 

de kracht achter de woorden, dat dat ons allemaal heel diep bezighoudt. Kwantum werkelijkheden, 

onze werkelijkheid een onderdeel van een veel grotere werkelijkheid. Jouw werkelijkheid ook 

verbonden met een veel grotere werkelijkheid. In voelen en weten dat het inderdaad om liefde gaat, 

om de innerlijke kracht, maar ook voelen en weten van binnen dat de dingen die niet goed gaan in 

het leven en bij jezelf en ook in de wereld, dat die ook verbonden zijn met jou! Dat jij daar dus een 

onderdeel in bent. En dat dat wel degelijk echt iets met jou te maken heeft. De mensheid wordt 

geroepen als nooit tevoren om tot onderzoek te komen waar het ook echt over gaat. 

 

 Wie ben jij in je diepste kracht? 

 

En dat is zo'n diep onderwerp dat als je dat dan op een website plaatst dat het binnen no time 

eigenlijk helemaal volgeboekt is en toch ook wel wat ruimte wil houden voor ...er zouden best nog 

20 stoelen bij kunnen, het is voor deze ruimte niet wenselijk en ook vanwege de brandvoorschriften 

mag dat niet, maar het kan wel. Dus je kunt maximaal door proppen als het ware, maar je wilt ook 

een beetje ruimte houden in de energie en ruimte hebben voor lopen, en als je een kop koffie pakt 

dat je hem ook in je mond krijgt en niet in je nek. Dat zijn allemaal van die dingen en je voelt hoe 

snel dat gaat. Waar wij als mensen nu mee bezig zijn in de verdieping, in de verbreding in dit 

onderwerp is echt fenomenaal. Daar gaan we het in de aankomende tijden met elkaar diep over 

hebben over hoe je dat kunt ontrollen, hoe zich dat ontvouwt in deze wereld. Want daar heb je ook 

een rol in. 

 

Dat brengt ons ook vandaag samen om te kijken van wat is mijn rol in het geheel. En wat is dat dan 

voorbij de persoonlijke rol en ook de spirituele rol, maar wat is die kosmische rol die in mij ligt 

opgeslagen? Want als dit een onderdeel is van de kwantumwerkelijkheid dan heb je dus ook doelen 

ergens in jezelf als wezen die verpakt zitten in dit lichaam en misschien wel verblind en verhuld 

worden door dit lichaam. Ook door het denken. Dus er is meer ruimte nodig en die boodschappen 

worden heel diep gevoeld. Dus ik heb een tweede dag op een gegeven moment gewoon gevraagd 

heb je nog een moment van dat we samenkomen gevraagd, die datum gereserveerd en 

gepubliceerd en die was ook weer supersnel volgeboekt. Dus je ziet, het gaat mij om dat ik zie en 

voel wat voor beweging er is in dit onderwerp. Het gaat om integriteit in de trilling. 

We zijn allemaal diep op zoek naar integriteit in onszelf maar ook dat die integriteit van onszelf ook 

gevoeld wordt door de ander en dat de ander daar integer mee om kan gaan met wie jij werkelijk 

bent. Het heeft met trilling te maken, het heeft te maken met wat je gevoelens zijn met wat je nodig 

hebt. En daar mag je best eens over navoelen wat je werkelijk nodig hebt. Diepe gevoelens. Ik heb 

het niet over verlangens, ik heb het over gevoelens die er eigenlijk altijd al zijn geweest. En dat is 

natuurlijk een enorme beweging, zo diepgaand dat we op een punt zijn gekomen dat we eigenlijk 

moeten zeggen “en nu is het genoeg” Genoeg om het te onderzoeken maar heel fijn om in te 

verdiepen. Genoeg om toe te staan dat je afwezig bent in moment waarin je juist aanwezig moet 

zijn. Dat het genoeg is dat je compromis sluit met dat stukje in jezelf waarvan je het idee hebt van 

“ik kan dat niet, ik weet dat toch niet, dus is mijn is mijn plek ook niet dus ga ik gewoon weer neer 

achteren. Het is genoeg dat de mensheid en jij en ik en wij als mensen allemaal, de hele wereld, 

zich laat besturen vanuit een soort overeenkomst die er kennelijk is dat je mag meedoen en mag 

aansluiten met iets terwijl die hele aansluiting er is omdat jij er bent! 

Even omdraaien! Dus het is genoeg geweest met een hele grote liefdevolle glimlach uit mijn hart dat 

ik dat zo hard opzeg “het is genoeg geweest dat de mensheid en daar is een beweging in gaande om 

dat andere velden te laten stromen, 

 

het is genoeg geweest dat de mensheid in beperkingen en in dempingen leeft! 

 

Demping, dus gedempt worden. We zijn allemaal aan het voelen dat er veel meer in ons zit 

opgeslagen van wie we werkelijk zijn. Dat weet jij net zo goed als ik. Dat is ook wat ons verbindt. En 

je luistert nu naar mij maar eigenlijk luister je gewoon naar jezelf, want het zijn letterlijk 

boodschappen naar elkaar toe als wezens. Ja en die verbondenheid is soms heel ver te zoeken. Ik 

ben niet iemand die altijd om de dingen heen te draaien maar ik benoem ze gewon. En het gaat niet 

om de woorden maar om het gevoel. Hoe diep voelen wij dat wie wij werkelijk zijn ook echt toegang 
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krijgt in de persoonlijkheid. Hoe diep voelen wij dat jij echt toegang krijgt bij de ander? Hoeveel 

toegang geef jij ook aan de ander. Hoeveel verbondenheid is er werkelijk ook zo met elkaar hier? 

Het is eigenlijk onmogelijk en daarom zeg ik ook vandaag genoeg is genoeg, het is eigenlijk 

onmogelijk om te simuleren wat verbondenheid is. Dat kan niet. Je kunt wel simuleren wat 

verbondenheid is, je kunt het wel voelen in dat moment, maar het moment daarna dan? Het 

moment daarna is het er ook of niet en dat komt voort uit het moment van nu. Dus als het straks 

weg is, die verbondenheid met mensen, met dieren de natuur, dan is het nu nog niet voldoende 

aanwezig! Want het ontstaat in het hier en nu. 

Dus ik zeg eigenlijk niets anders van het is gewoon genoeg dat we niet verbonden genoeg zijn met 

onszelf, met een krachtveld en waar je werkelijk voor gaat en waar het ook echt over gaat. Het is 

een diepgaand onderzoek of je elkaar ruimte kunt geven. En binnen het hele onderwerp waar we het 

vandaag over gaan hebben over werkelijkheden die hier aanwezig zijn, die dwars door deze 

werkelijkheid heen lopen en dat er oorzaak en gevolg wetgevingen zijn en dat deze niet altijd binnen 

het spirituele model vallen maar ook nog eens een keertje een onderdeel zijn van andere 

intelligenties,  om het bij elkaar te brengen, dat daar een hele diepe vriendschap in wederzijds 

respect in ons bewustzijn v…?? moet en kan worden om dan werkelijk met elkaar in een veld te zijn, 

ik heb het niet over een stilteveld, maar een veld waarin er ruimte is voor iedere aanwezige. Want jij 

hebt net zo'n weg als ik. We hebben allemaal een weg, we hebben het allemaal soms heel makkelijk 

en ook af en toe helemaal niet makkelijk. 

 

En als je naar de weg kijkt die we allemaal aflopen en wat we hebben meegemaakt en waar we 

doorheen zijn gegaan en ook op dit moment. Het zijn positieve ontwikkelingen maar ook de stukken 

er tussenin die afremmen en soms twijfel oproepen en het ook weleens moeilijk laten zijn, die 

hebben we allemaal. En dat verbindt ons. En daar mogen we best weleens over voelen van hoe dat 

is als we met zo'n 80 mensen bij elkaar zijn die allemaal de moed tonen in zichzelf en ook naar 

elkaar toe om toch alles trotseren en hier samen te zijn. Want ik denk dat als je had geluisterd naar 

een ander iets wat door ons heen gaat als een bliksemschicht dat er misschien 10 mensen waren 

vandaag. Jaha dat durf ik gewoon te zeggen. Want er lopen allerlei pogingen door het veld heen om 

te zorgen dat je er niet bent, terwijl er gedachten zijn. Het kan een gedachten dat je voelt van “nou 

ja ik ben nu al zo bezig met allerlei processen nu even niet” “Ik moet even in de rust” Hoezo rust, 

wat voor rust heb je nodig? Je bent een bewustzijnswezen, je bent nodig in deze wereld, jij! Het 

gaat erom! Juist nu! Of dat je het gevoel hebt van nou ik moet me helemaal terugtrekken. “ik moet 

er helemaal uit hoor ik kan het niet” “ik kan het niet volgen” “het lukt niet” “en alles wat ik doe het 

zit steeds tegen” “ik word eigenlijk zo ontzettend door iets of iemand onderdrukt, ik stap er gewoon 

uit, ik wil helemaal niks met bewustzijn te maken hebben en al helemaal niet met die idioot met die 

microfoon” 

Ik noem het gewoon op want het zijn de bliksemschichten die door de mens heen schieten die vaak 

ook onbewust, dus ik noem het altijd hier bewust in je hoofd weten van ja inderdaad dat is bij mij 

ook het geval, nou kijk ook nog maar eens dieper in al die tijd dat je weet dat je komt, kijk maar 

eens heel dieper van oh er lopen ook lagen doorheen die op een hele subtiele wijze proberen te 

voorkomen dat ik mijzelf laat zien in het veld en dat ik in contact kom met andere mensen die ook 

zich hebben losgetrokken van spirituele modellen maar een één kracht, een universele kracht in 

zichzelf hebben gevoeld en voelen, waardoor er een echte ontmoeting kan plaatsvinden. Dus het is 

niet allemaal zomaar heel makkelijk om elkaar te ontmoeten. Een echte ontmoeting daar is heel wat 

voor nodig. En dat hebben wij allemaal gedaan. Wij hebben allemaal de keuze gemaakt in onszelf 

om hier vandaag onze dag samen te beleven. Samen! En dan kun je tot hele grote verdiepingen 

komen, kan ik ook heel veel met jullie delen en jullie kunnen delen, en dan ontstaan er hele diepe 

vriendschappen en gelijkwaardigheid en dan is er geen verlosser, maar dan ben je samen als 

mensen samen aan het invoelen en kijken van “goh wat bijzonder eigenlijk allemaal dat er zoveel te 

voelen en te zien en te begrijpen is”. 

 

Dat was eigenlijk het laatste woord van een zin die dan opgebouwd wordt in allerlei opmerkingen 

maar vooral een uiting is van mijn gevoel en waar ik voor sta. Want waar sta ik eigenlijk voor? Ik sta 

voor openheid en om alles te benoemen en niet onder het vloerkleed schuiven. Dat hoeft niet. Als 

iets niet mooi is nou dan is het gewoon niet mooi. En als het niet mooi wordt gevoeld dan wordt het 

niet mooi gevoeld maar als het wel mooi is dan is het er ook. Dus zet alles gewoon neer. Wij 

verdienen niet als mensen van deze aarde, verdienen we niet de schoonheidsprijs. Wel in wie we zijn 

als wezens. Maar we verdienen als mensheid van deze wereld niet de schoonheidsprijs want het is 

een chaos op deze aarde. Hier gebeuren echt alle maximale dingen die je niet verwacht bij een 
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wereld waar alles voorhanden is. Alles is er voor iedereen en toch is het zo'n grote verdrukking. Dus 

in die zin verdienen we als mensheid niet de schoonheidsprijs en ik ben me daar heel erg van 

bewust dat ik daar ook een onderdeel in ben, dus ik neem gewoon die plek ook in. Ik maak mijzelf 

niet beter dan dat het is. Dat is waarheid. Waarheid is dat je jezelf durft te zien in het geheel. Dus in 

de goeie dingen, de krachtige ontwikkelingen maar ook in de stukken die misschien beter kunnen en 

misschien wel ronduit echt vervelend zijn of stom zijn voor jezelf. Nou die heb ik ook en dat voel ik. 

Ik voel dat dat er gewoon is. En ik weet dat het er is. En dat mag jij ook gewoon weten en als we 

dat nou samen allemaal weten dan hoeven we het daar niet meer over te hebben. Ja? Het gaat om 

het gevoel. 

 

Ik heb heel veel mooie mensen mogen ontmoeten in dit aardse bestaan die met spiritualiteit bezig 

zijn. Ik heb heel veel mensen gezien die dáchten dat ze met spiritualiteit bezig zijn. Ik heb heel veel 

mensen mogen ontmoeten die in het moment van nu voelen wie je bent en waar je voor staat en 

wat je uitdraagt in een soort boodschap met jouw aanwezigheid in deze wereld wat je ook kunt 

doorzetten, nou met muziek, schilderijen of door gewoon lief te zijn tegen iemand en je mond te 

houden, hè, geen woorden, maar ik heb ook gezien dat het moment wat daarop volgt dat dat 

zomaar verwatert. En voor mij, en dat is waar ik voor sta is dat het verwateringseffect, het 

verwateren van bewustzijn, het verwateren van wat je ten diepste voelt, dat het moment dat daar 

op volgt dat dat net zo sterk zich laat zien als het moment waarin je het voelt. Met andere woorden 

dat het zo blijft! Omdat de keuze wordt gemaakt dat je het voelt en zo bent. En dat je beseft dat je 

dus zo bent en dat je als je dat leeft juist geen toneelstuk speelt meer letterlijk jezelf laat zien. En 

dat dat andere wat af en toe dan de kop op wil steken eigenlijk een toneelstuk is waarvan jij nu ziet 

van dat ben ik nooit geweest! En dat is een shift. Dan praten we dus eigenlijk over een aards 

bewustzijn, een liefdevol aards bewustzijn met alle manco's daar ook in, en we praten over een veel 

dieper en groter bewustzijn wat niet gebonden is aan deze werkelijkheid. Choose! Kies! Waar gaat 

het over, welke plek wil je innemen. Wil je werkelijk meewerken in jezelf en naar de wereld om de 

plek zichtbaar te maken, de plek van vrede, de plek van dat je met elkaar samen met elkaar in 

aandacht, liefde kunt leven, wil je daar werkelijk voor kiezen dan moet je die plek ook innemen in 

jezelf! Maak je die keus dan is die keus zo fundamenteel, dan zal die bijna ontwrichtend zijn in de 

aankomende tijd waarin jij alles doet wat je doet omdat de keuzes die je normaliter maakt niet meer 

passen bij die keus. Dus welke keus maak je? Nou je hebt de keus om hier vandaag te zijn in een 

onderzoek of in een bevestiging. Het maakt niet uit. En die keus waar ik het over heb en dus waar ik 

voor sta is vaak confronterend omdat die laat zien hoe diep de grillen lopen van gedrag wat niet bij 

ons hoort. Bij mij, bij jou, bij ons allemaal. Durf het vast te stellen, durf het te zien. Dat is goed 

want iets kan pas veranderen als het gezien wordt. Zo simpel is het! 

 

Ik zie Martijn in de spiegel meestal 's morgens maar dan zie ik dus Martijn want dat is wat ik zie. Ik 

zie en ik ontmoet Martijn. Maar ik ontmoet niet Martijn. Ik ontmoet een wezen wat verpakt zit in het 

Martijnsyndroom. En ik weet als ik door Martijn heen kijk weet ik naar wie ik kijk, dat ben ik, ik zie 

mijzelf. En ik kijk naar Martijn en ik vraag hem “waar sta jij voor?” elke dag doe ik dat. “waar sta jij 

voor?” en niet altijd in de spiegel, het kan ook op een moment zijn dat ik ergens zit of sta, boven 

ben of op de bank, maar eigenlijk altijd “waar sta jij voor?” “waarom doe jij dit, hoe komt het dat je 

dit doet?” En ik weet het, ik voel het. En dat is een weten van binnenuit van dat niets is wat het lijkt 

te zijn en dat wie we werkelijk zijn wordt verhuld door wat wie wij denken wat we zijn en dat die 

laag besproken moet worden, aangeraakt, gevoeld, lichaam ook, lichaamsbewustzijn, daar alles wat 

je wilt blokkeren en verhullen durft te detecteren met je bewustzijn, van oh. 

En daarin willen andere mensen je vast wel in assisteren dit zichtbaar te laten zijn, als je dat toe 

durft te staan om te voelen door de laag heen wie je werkelijk bent. En ik heb het niet over een 

naam van “ja oh ik weet nu dat ik nu hier zo en zo heet en dat ik uit die werkelijkheid kom en die 

planeet, het gaat om het innerlijke bewustzijn, de binnenkant. Daar gaat het mij om, dat is waar ik 

voor sta, de binnenkant zichtbaar laten zijn. Laat maar komen de binnenkant. De buitenkant kennen 

we al. Die zien we zo al. En ja oké de buitenkant kan je natuurlijk heel diep ontmoeten maar ja voor 

mij gaat het om de binnenkant. Wat straalt er van binnen? 

 

En mijn keuze is om daar met elkaar heel diep in te gaan als mensheid omdat het geen spelletje is. 

Omdat er een noodzaak ligt om het daarover te hebben. En dat het niet een vrije keus is dat we 

verkeren in een situatie waarin we verkeren maar dat er iets is gebeurd wat buiten beeld wordt 

gehouden waar wij het met elkaar als mensheid al diep over hebben en het niet perse hoeven te 

snappen, maar dat je in jezelf voelt van “ja nu besef ik waarom dat hele systeem zich zo om mij 
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heen manoeuvreert, waarom de werkelijkheid zo om mij heen schuift. Waarom er dingen dicht 

getrokken worden  of waarom bepaalde dingen zich steeds opnieuw laten zien, hè dan heb ik het 

opgelost en dan schuift het door en dan komt het ineens tevoorschijn in die vorm en word ik weer 

bezig gehouden. En ik dacht dat ik het had opgelost daar en het komt daar weer. Hè dus je kunt 

kiezen voor de entertainmentshow, dat je geëntertaind wordt, maar er is ook iets dieper, dus de 

binnenkant wat meer naar de oppervlakte moet komen om je eigen zeggenschap en je eigen 

autonomie maar ook eigenlijk om je wezenskracht weer te laten zijn. 

 

Want daar heb ik het over, de wezen kracht wie we werkelijk in ons diepste wezen. Daar gaat het 

over. En dan hebben we het per definitie in kosmische terminologie over de werkelijke vrije wil. De 

wezens wil! De echte wezens wil van binnen. Dus niet met je wil binnen het spirituele model waarin 

je dus groeit, dat je daar iets kunt behalen, maar dat er een wezenlijk krachtveld is wat voorrang 

krijgt. 

Nou ja ik denk dat het geen uitleg hoeft. We hebben allemaal te maken met ja duw- en trekacties in 

ons leven. Laat ik het zo maar zeggen. Ja dat kennen we. We worden als mensheid worden we 

overal doorheen gespoeld als het ware en ja daarvan kun je voelen en denken dat het een proces is 

waaruit je kunt leren, Maar ik zoom uit en dat is dus waar ik voor sta, de mensheid schiet geen 

donder op! En toch zijn er ook heel veel mooie dingen die er gebeuren, maar als ik me daarop richt 

dan onttrek ik me eigenlijk van de dingen die niet oké zijn. Ik onttrek mij van de gebeurtenis dat de 

mensheid in een hele diepe demping verkeert. En dat is geen oordeel, het is ook niet negatief, maar 

het is wat wij zien en wat we voelen. Dat voelen we! Je kunt nauwelijks contact krijgen met andere 

mensen en als het contact er is dan is het echt alleen dat contact in dat ene toneelstuk. Wat dan wel 

gemeend kan zijn, ik zeg dus niet dat dat niet waar is, maar je moet je soms zo diep aanzetten om 

contact te krijgen met iemand waarbij zelfs dat de waarneming dat er geen contact is effectueert 

omdat jij het contact verliest met jezelf in het moment. Bijzonder hè? Ja ik ken het ook natuurlijk. Ik 

vind het een hele bijzondere gebeurtenis. En de demping die er is in de mensheid, niet als onderdeel 

van een spiritueel model maar een gevolg van wat de mensheid heeft doorgemaakt, nu op dit 

moment, ook openen wat er allemaal gebeurd is, aan mogelijke scenario's, laat ons bewustzijn daar 

doorheen fietsen, geen voorkeur, het hoeft niet altijd heel mooi te zijn, het hoeft ook niet altijd heel 

moeilijk te zijn, de slotsom kan weleens heel eenvoudig zijn, maar we moeten al die lagen doorgaan 

dat als jij gaat beseffen dat deze hele werkelijkheid zich zo positioneert rondom jou zodat je 

gedempt blijft, dan krijg je toch in één keer het besef van potverdorie! 

 

Hoeveel is de mensheid nu werkelijk geëvolueerd op dit moment. Ik heb daar wel diepgaande en 

interessante uitwisselingen over en dat respecteer ik van ieder wezen. Dus ik respecteer dat mensen 

zeggen van “nou dat heeft mij heel diep geholpen en daardoor ben ik tot dat inzicht gekomen, het 

heeft me wel zo ver gebracht als waar ik nu ben” Dan komt die stomme man met die microfoon                              

en dan vraagt die van “maar waar ben je dan eigenlijk”? “Nou ja hier zo in mijn proces nu” “en ben 

je blij met je proces?”  “ja best wel” of het is van “nou eigenlijk nog niet” En dan ga ik doorvragen 

en dat zijn allemaal Harts vragen, wezensvragen, en dan stel ik de vraag van “hoe vrij ben je nu, 

ben je uit de demping weg?” “ben je uit de demping weg door te zien dat deze wereld in de 

verdrukking zit en dat er ook liefde is, ben je dan uit de demping weg?” “ja dat weet ik eigenlijk 

niet?” “en weet je hoe het komt dat je het niet weet?” “Nee” “Omdat je zwaar gedempt bent, 

daarom!” Dan zit je in een lus. Dus ik zeg forse dingen om mensen tot een soort inzicht te laten 

komen van “shit, wat een llll...vervelende klier is die man” Maar het is wel eigenlijk waar, want 

tenslotte is het zo dat alles wat ik ten diepste voel dat ik echt moet knokken om het boven te krijgen 

en dat ik er echt mijn best voor moet doen…..?? om daar iets mee naar buiten te gaan brengen” 

 

Is deze samenkomst “voldoende”? Wie houden we voor de gek? Maar kunnen wij het wel zo laten 

ontstaan door kosmische feiten te benoemen dat het veld zo in beweging komt dat die wel echt iets 

doet! Wil je denken en voelen dat dat zo is? Is het werkelijk zo? Dus ik durf daar gewoon wat 

breekijzers tussen te leggen om tot een diepere waakzaamheid en een diepere besef te komen. Dus 

waar het hier voor mij om gaat, dat is voor mij heel primair, is dat mensen geneigd zijn om in een 

spiritueel model te zitten waarbij ze een ontwikkeling ervaren die buitengewoon plezierig is en als je 

dan van de aarde afgaat en je kijkt vanuit een venster in een andere wereld en je kijkt naar de 

aarde en dan zeg je “jij denkt dat alleen maar omdat je persoonlijke en spirituele ontwikkeling een 

stijgende lijn kent” Maar vanaf deze plek hier gebeurt er niets. 

Nou dat is niet leuk. Maar toch is dat wel wat je mag bestuderen als mensheid want dan kun je tot 

andere inzichten komen. Liefde voelen is onvoldoende. Liefde is alles, maar er is iets meer nodig. Er 
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is iets nodig en wij noemen dat perceptie verschuiving over wie je zelf bent en over deze 

werkelijkheid wat de doelstelling daarvan is. En dan kom je tot lagen waarin je voelt van hmmm nu 

ga ik echt iets in mijzelf doen. Nu ben ik iets aan het ontmantelen, nu kom ik zo diep in een veld in 

mijzelf ja en dan is meestal het gevolg dat dat ook nog een soort bijgevolg heeft dat je merkt in je 

dagelijks leven dat je misschien nog minder aansluiting hebt op mensen waar je eerst wel 

aansluiting nog had. Maar het gaat diep, het gaat groter, het komt dieper naar binnen, het komt 

dieper in je landingsplaats en je komt in een andere waarheid dan de spirituele modellen. En die 

waarheid die diep in de mensen verscholen ligt daar ga je naar toe, daar voel je dat je  daar moet 

zijn. 

 

Oké, nou mijn aardse naam is Martijn en ik vind het heel fijn dat we hier met elkaar samen kunnen 

zijn. Ik ben één van die mensen die iets weet te herinneren. Ik ben niet een bijzonder mens, maar 

wat ik weet te herinneren is redelijk bijzonder. Het zijn wel mijn herinneringen. Het is niet een flard, 

het is een volledige realiteit die er is in mij, in mijn bewustzijn. Ik kan overal naar toe, ik weet 

precies waar ik vandaan kom, wat er gebeurd is, hoe werelden zijn opgekomen en werelden 

ondergegaan. Hoe werelden in opkomst zijn gekomen en zich hebben verder door laten schijnen 

vanuit de innerlijke kracht tot een organische werkelijkheid en hoe werelden werden overgenomen 

door andere intelligenties die afwijken van wat wij als mensen op dit moment zien als “ja dat kan 

niet want dit is een ment to be situatie” Ik heb de herinneringen volledig bij me?? Ik wil daar graag 

vanuit een soort vertrekpunt een ….?? in geven waarbij ik jou vraag, neem het gewoon mee als 

onderzoek. Ja, dus het gaat niet om dat ik mijn verhaal aan jou trakteer in de vorm van dat je dat 

moet aannemen en moet slikken van zo is het. Nee het is meer dat je goed gaat kijken van oké als 

die andere wezens, mensen uit andere werelden hier gaan landen, zich zichtbaar maken collectief en 

zij misschien ook een moeilijke uitleg hebben over wat hier gebeurd is en een eenvoudige verwijzing 

naar wie we zijn, ben ik daartoe in staat en kan ik het ook aanhoren binnen deze atmosfeer van 

iemand. Ja? 

Dus ik nodig je uit om daar heel open in te zijn en om daar je onderzoek in te verrichten en muren 

die je hierin tegenkomt af te breken. Dus ook vragen die er oprijzen dat je voelt van ja maar dit kan 

niet want het conflicteert met die en die gedachte en dat en dat gevoel, dat is pertinent waar dat 

wat ik weet en ik voel is pertinent waar, dus dit deel zegt Martijn dat klopt niet wat hij nu zegt! Stel 

je nou eens voor dat alles wat ik zeg wel klopt? Durf dat gewoon eens te zien. Dus ik ga niet 

daarheen hè. Ik nodig ook uit je voorstellingsvermogen aan te zetten. Dat als we er allemaal naast 

zitten en deze wereld gewoon doordraait zoals die nu doordraait dan is daar een reden voor en daar 

kan ik misschien iets over vertellen. En dat doe ik met alle liefde. En als dat het laatste is wat ik op 

deze wereld doe dan doe ik dat met nog grotere liefde. Het gaat om de ultieme waarheid die in ons 

verscholen ligt. 

 

Mag ik dit allemaal zo zeggen, is dat oké? 

Nou ja dat is ook het veld dat ik heel goed voel van ja kijk ik besef dat ik hier sta te praten, dat 

besef ik heel goed, ik besef ook goed dat mijn praten voortkomt uit een bewustzijn van mij en dat 

dat ook velden in beweging zet. En dat het bestuderen, het voelen, het aanhoren ervan ook allerlei 

velden in jezelf laat resoneren. Dus ik heb het maar niet over positief of negatief. Het zijn 

referentiepunten die ofwel ontbreken bij wat ik vertel of er worden referentiepunten ingeladen vanuit 

een spirituele overtuiging en aannameprocessen die gaan er dan voor staan en die gaan ze 

blokkeren. Daarom vraag ik jullie ook of jullie het ook goed vinden, het oké vinden en dat hoeft niet 

een ja te zijn, ik stel je de vraag in de energie vind je het goed dat ik het zo zeg? Dat is gewoon 

mijn oprechte diepe vraag van is het goed dat ik het zo uit? Ik wil niet jullie overschrijven en ik wil 

jullie niet overrulen, ik wil eigenlijk alleen maar met jullie samen bewegen en samenvloeien 

 

Afgelopen zondag kwam ik met een groepje mensen terug uit Zuid-Frankrijk, de Provence. Dat is 

een groepje mensen waar ik al eerder twee keer een reis heb mogen maken en dat is een soort 

experiment wat we daar hebben ingezet. En dat heeft alles te maken met waar wij als mensheid 

mee bezig zijn. Afgezien dat het een hele fijne groep mensen is en afgezien dat het een hele fijne 

week is geweest, ging het vooral om of het mogelijk is om persoonlijke processen wel te belichten, 

ruimte geven, aandacht, maar niet te laten regeren. Is het mogelijk om niet in therapeutische 

sessies terecht te komen maar naar de grotere kosmische werkelijkheid, een kosmisch doel in 

onszelf. En dat is een interessante hoor. Want iedere keer als je het hebt over het kosmische deel 

van jezelf, iets wat volkomen weggeschoven wordt door waar we in zitten, in onze werkelijkheid, het 

is interessant om te zien dat die persoonlijke issues, die persoonlijke perikelen, die vooral verbonden 
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zijn met spirituele overtuigingen, de persoonlijke stukken, dus de persoonlijke problemen worden 

opgelost met een spiritueel concept, dat die verweving daartussen steeds tevoorschijn komt. Steeds 

als een soort, het springt “ploep” op. We zitten met elkaar in dialoog, een uitwisselingssessie, hoe 

dan ook en dan springt 'ie op “ploep” dan wordt er iets gezegd, dan wordt er een heel veld 

gelanceerd vanuit de perceptie van die persoon over wat die persoon meemaakt, voelt, en wil 

doorbreken als het ware. En er valt helemaal niks te doorbreken. 

Nou ja waardevol om aandacht aan te geven. We hebben in ieder geval in die week gezien dat het 

best een intens proces om te komen tot een gezamenlijk kernpunt. Een gezamenlijk kernpunt die er 

alleen kan zijn als iedereen zijn eigen kracht binnenin zichzelf gaat beseffen en gaat voelen. En dat 

er dus geen belangen meespelen van persoonlijke verbetering of een persoonlijk proces, traumatiek 

die perse opgeruimd moet worden en opgehangen moet worden aan een jasje. In die week is 

duidelijk geworden dat dat echt een diepgaand proces is. En dat hebben we ook met elkaar gevoeld. 

 

Waar ik het eigenlijk over heb is hoe weinig ruimte wij elkaar geven als mensen. Probeer je je maar 

ook even in je eigen leven te plaatsen. Hoe snel de ruimte voor jou weg is als jij ergens bent. Er 

wordt razendsnel geschaakt. Supersnel. En dit is geen verwijt, het is geen slachtofferrol, het zijn 

gewoon vaststellingen. Mensen die open en transparant zijn naar zichzelf die voelen dat “ja dat klopt 

wel, dat klopt en dat is ook waarom ik alleen ben …..??van mensen, dan wordt er niet meer 

geschaakt. Jaha wat is schaken, welke vorm is dat? Dus die ruimte om elkaar te kunnen laten zijn in 

wie je bent en je spreekt het uit en laat elkaar heel, je laat elkaar heel, die ruimte bereiken is niet 

zo eenvoudig. Het is niet zomaar één twee drie dat je dat zo even doet. Want hij komt namelijk niet 

uit je hoofd. Als je hem vanuit je hoofd neerzet dat je dus aandacht hebt voor een ander en oren 

open en je neemt rust en ruimte dan is er nog steeds geen ruimte, nog steeds niet. Want als je 

luister vanuit je hoofd dan is de reflex van het hoofd, dus van je persoonlijkheid is ook aanwezig en 

die wil toch reageren, want je moet iets op de ander zeggen. Sterker nog als je niks zegt voel je dat 

je er toch iets van vindt. Ken je het? Je vindt eigenlijk toch iets van wat er allemaal gebeurt. En ook 

al is het liefde, ook al is het een hele diepe barmhartigheid van dat je voelt van oh dat is het proces 

waar de ander in zit., nou snap ik oh ja ik snap het al waar jij in zit, op dat moment is het toch 

zuiver een aanname want je weet het niet, je denkt dat je het weet. Dat zijn de kosmische feiten. 

 

Dus je moet het hele aannamesysteem, gebaseerd op de persoonlijkheid en op je innerlijk gevoel 

moet je maar onder één dakje schuiven en zeggen nou misschien moet ik wel ermee ophouden met 

reageren, ook in het denken en gewoon degene die ik zie aanvaarden wie hij of zij is. Ruimte! Rust! 

Ontspanning! Samenzijn! Geen therapie! Een totale acceptatie dat alles wat we zien en willen 

veranderen er gewoon al is!!!  Het is dus al zo. Dat is mijn antwoord op de vraag “Martijn hoe doe je 

het toch altijd, je bent altijd maar aardig en lief” Nou dat is niet waar, ik kan ook echt een scherpe 

kant van mij laten zien. Ja maar voor mij is het zo ik aanvaard gewoon hoe het is, ik aanvaard ook 

mijzelf. Ik aanvaard als ik met 10 mensen samen ben of met 2 mensen samen ben of met 100 

mensen samen ben of 10.000, ik aanvaard dat iedereen anders is en dat iedereen zijn leuke dingen 

heeft maar ook zijn grilligheden heeft, zijn uitdagingen en zijn minpunten heeft. Ik weet dat dat zo 

is maar dat zegt toch niets over de binnenkant? Ik weet toch dat de persoon, het wezen waar ik mee 

te maken heb, die tegenover mij zit dat die ook die liefde is en ook op zoek is naar de eigen ruimte. 

Wie ben ik om daar wat van te vinden. En op het moment dat ik er wat van ga vinden tast ik de 

ruimte aan van een ander. Want onze kracht van onze gedachte is echt een machtig wapen! 

En in Frankrijk zijn we dat door gegaan en we hebben ook gezien wat voor stappen we allemaal 

hebben gezet door naar de kwantumwerkelijkheid te kijken. Dat het dus niet gaat om de spirituele 

processen en onze persoonlijke processen, maar dat we in feite worden geleid door die gedachten 

om iets anders wat er ook is onzichtbaar te houden. 

 

En het is echt mogelijk om dat te bereiken en dan kun je ook vanuit iets diepers binnenin jezelf, 

zonder de ruimte van jezelf weg te geven, zonder de ruimte van jezelf te hoeven bewaken, geen 

alertheid meer, haaahhh, geen alertheid meer!! Kun je eens voorstellen wat dat betekent? Dat je 

geen alertheid meer hoeft te hebben om je eigen ruimte te bewaren, dat je niet meer hoeft op te 

letten wat een ander denkt of  vindt, dat je jezelf niet meer hoeft te verdedigen in de energie, dat je 

niet meer hoeft te zien dat als een andere je niet begrijpt dat je onheus bejegent wordt, dat een 

ander geen barst snapt van jouw proces of dat een ander helemaal niet snapt waar hij of zij mee 

bezig is. Als al die dingen nou gewoon wegvallen en je aanvaardt gewoon zoals het is. Je hoeft niks 

te bewaken, jouw ruimte is er, het is er en de ruimte van de ander is er ook. Hé twee 

multidimensionale wezens in mensenlichamen met een heel script aan ervaringen ontmoeten elkaar 
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en dáár gaat het om. En dan ontstaat er iets heel bijzonders, een nieuwe tijdlijn! Een tijdlijn die we 

daarvoor niet hebben geopend. Het gaat hier om scripten, het gaat om het openen van scripten. 

 

In de tijd waarin we nu leven gaan we in een grotere beweging komen. Die is er nu al. Hier in 

Nederland zijn duizenden, duizenden mensen en die komen echt niet alleen naar een verhaal van 

iemand als Martijn, veelal komt niet, dat moeten we ook beseffen. Dus het gaat daar ook helemaal 

niet om. Duizenden en duizenden mensen, ik heb het alleen over Nederland zijn bezig met alles te 

ontmantelen. Ontmantelen! Modellen ontmantelen. Ook hier uit het gevoel, ontmantelen. Want stel 

als dat het ook niet is wat blijft er dan over? Die vraag! 

Heel veel mensen zijn het aan het onderzoeken. Hè als ufo's niet alleen buitenaardsen zijn en ook 

niet alleen inlichtingendiensten die die dingen bouwen, wat blijft er dan nog over? Heel veel mensen 

zijn dieper aan het kijken. Als het niet alleen maar positieve wezens zijn en negatieve wezens, geen 

militaire industrie, wat is dat verschijnsel dan wel? 

 

We openen dus mogelijkheden die we dichthouden door vast te stellen dat we denken dat we het 

snappen wat we zien en wat we voelen. En als wij onszelf helemaal niet goed kunnen voelen maar 

iets voelen wat helemaal niet van onszelf is, dan wordt er dus altijd in de luren gelegd door onszelf, 

doordat we vasthouden aan een bepaald model. Wat is de betekenis van het leven dan? Is er een 

betekenis? Is er een betekenis van het leven van wat we nu zien ook echt een betekenis? Of is het 

helemaal niet waar? Steeds dieper! En als je in dit onderzoek wilt komen, als je in dit veld wilt 

komen dan heb je moed nodig, dus echt de guts nodig om alles wat je overtuigingen zijn en je 

aannamesystemen om die één voor één te herkennen. Ook deze die dienstbaar is geweest, 

hartstikke mooi, (kust erop en blaast het weg) kus erop, Go! En vlieg maar weer terug als ik je 

nodig heb, maar nu even niet. Eén voor één losmaken, elke overtuiging weg. Want als er helemaal 

niets bestaat aan spiritualiteit, als dat een aannamesysteem is en functioneel is op basis van 

kwantummechanische wetgevingen, ga ik straks nog wel op in, wat is het dan wel waar het om 

gaat? 

Ja wij zijn onsterfelijk. Dat weet iedereen. Ons bewustzijn is onsterfelijk, maar waarom gaan wij dan 

akkoord met het leven als hier? “ja omdat we zelf hebben gekozen” Ho! Aanname (blaast het weg) 

hoeft niet zo te zijn. Nou gaan we beginnen hè. Nou gaan we stuk voor stuk afpellen. “ja nee maar 

ik heb er wel zelf voor gekozen, ik heb sessies gedaan..”  oh ja sessies (blaast weg) ook weg. Maar 

de absolute waarheid in jezelf betekent alles weg, eruit, met liefde, zonder strijd, geen boosheid ook 

niet naar een ander toe, maar gewoon weg! Wil je het werkelijk voelen in jezelf? Wil je werkelijk 

naar een kwantumbewustzijn in jezelf? “ja ik wil echt wel doorgaan” “dat is oké” “ hm ik heb 

misschien hier niet voor gekozen terwijl mijn systeem zegt van wel maar oké, oké, hé hij zit er nog 

(blaast 'm weg) iets harder blazen. Ik hield hem toch stiekem vast. Eerlijk zijn. Eerlijk en oprecht 

zijn. 

Als wij onsterfelijk zijn dan hebben we ook niks te vrezen, toch? Dan kun je ook alles wegblazen. 

Dat is kwantumbewustzijn. Wegblazen wat bestuurt. En er heel oprecht, zuiver en eerlijk in zijn. Als 

wij het fenomeen bezoekers uit andere werkelijkheden willen gaan ontplooien laten dat we inzicht 

krijgen in wat het is, dan moeten we ons denken dus veranderen, want we kunnen het niet framen, 

we kunnen het niet bevatten. Dat kan niet omdat we in modellen vast zitten. Modellen! Als we 

nieuwe scholen willen laten ontstaan  op de aarde moeten we de oude in ons denken ontmantelen. 

We kunnen niet vanuit het oude hier en ook hier in het voelen, kunnen we niet iets nieuws 

neerzetten want het is gebaseerd op het fundament daarvoor! 

 

Eigenlijk is het eerst een lijdensweg, heel zwaar uitgedrukt hoor, pittig zwaar niet leuk, gevolg ik stel 

een doel om het leuk te maken. Maar dat leuk is wel aansluitend op dat stuk wat niet leuk is. Het is 

verbonden met een uitgangspunt van wat er niet klopt. Dus het denken moet weg. Het denken moet 

weg. Snap je dat het zo is van haal het maar gewoon weg. Laten we het weghalen, weg. Als je 

economische modellen wilt herzien dan kun je wel een nieuwe munt lanceren maar dan heb je een 

nieuwe munt. Ja we hebben nu geen euro maar we hebben nu.de... nou we moeten er nog een 

naam voor bedenken. Maar dit is echt een heel goede munt want die wordt gerund door mensen die 

echt om het leven geven, die verrijken zichzelf niet, hebben hele goede stichtingen, dat is allemaal 

hartstikke goed, doen echt heel erg hun best, echt een mooi project, fantastisch. “Maar waarom heb 

je dat dan uitgevonden?” “ja omdat dat oude systeem natuurlijk niet werkt” “oh dus je wilt eigenlijk 

een oplossing hebben op het oude systeem?” “uuhmm” “,maar als je het oude systeem nou eens 

weghaalt hè en je wilt dat niet verbeteren. 
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Zie ook de dwarsverbanden tussen de spiritualiteit en bewustzijn. Als je iets in jezelf wilt openen, als 

je iets in jezelf wilt laten ontstaan wat niet aansluit op wat er ooit is geweest, dus ook in jouw 

bewustzijn, dan moet je dus alles wat er ooit is geweest niet meenemen in het nieuwe stuk in jezelf! 

En daarom roep ik heel hard op “blazen”! Blaas maar weg! En dan blijft er niks over. En dat is zo fijn 

dat er niks meer is, dan zit je leeg, zonder aanname en dan vraag je jezelf af “ja maar waar gaat 

het dan nu nog wel over? Het enige dat ik kan voelen is dat ik er ben, het enige dat ik dan nu nog 

weet is dat ik leef. Ja ik ben onsterfelijk maar ik zit in dit lichaam en in dit leven, maar er is dus 

geen doelstelling meer en er is geen reden meer, ik heb zelf niet gekozen, dus ook de hele re-

incarnatie en jezus was er niet en de hele santenkraam ligt op de kop, alles wat ik ooit heb geleerd 

en heb meegemaakt is dus wel werkelijk echt ervaren, dat voel ik ook, maar nu heb ik het weggezet 

en het enige wat overblijft is ..IK. Dat is het enige. En dan komen we in de kern terecht. Want wat is 

dat IK? Niet de persoon, wat is dat Zelf? En wat is dat wat vormloos aanwezig is binnen het geheel 

wat wij schepping noemen? Wat voor functie heeft het vormloze, zonder aannames van bewustzijn 

in deze werkelijkheid? Wat is de kracht van bewustzijn wat niet gestoeld is op spiritualiteit en dan 

haal ik het woord spiritualiteit weg, maar op een model in een systeem? Dus er zijn ook geen 

badguys meer, er zijn geen reptilianen meer, maar er zijn ook geen Syrianen meer die de boel 

komen opkleuren. 

 

Dus het geldt voor alles hè. Alles gaat weg. Want als deze wereld één grote verstoring is en de 

wereld is verstoord en er zijn zoveel verschillende percepties, voor iedereen is het waar en iedereen 

roept van ja nee maar goed dan is dat gewoon mijn waarheid, nou dan zijn er dus gewoon 150 

verschillende soorten waarheden, hartstikke leuk, erg prachtig, maar waar is dan het verbindende 

element tussen ons als mensen? Dus je ontmantelt hem ten diepste, je gaat hem helemaal uitkleden  

en het enige wat overblijft dat ben JIJ! En dan komen we eigenlijk bij het startpunt, dat is waar het 

over gaat, dat een wezen dat geen vorm heeft, niet hangt aan een extern model, alleen maar kan 

voelen wat het voelen kan. Dat je voelt dat je hier zit, dat je voelt dat je een lichaam ervaart, dat je 

voelt dat je energie bent, en dat je voelt dat je gevoel ook het enige is wat er is. 

 

Er blijft niets anders meer over, het is gewaar zijn! Je bent je gewaar van je bestaan! En dan wordt 

het oorverdovend stil. En dan wil er van alles doorheen rollen. Er komt een stilte in jezelf die zo diep 

is, die valt helemaal naar nul terug, het brein reset zich, je hoeft geen modellen meer overeind te 

houden, het brein laat dus informatievelden los, want dat is waar we het hier over hebben, modellen 

zijn informatievelden, het brein laat infovelden los, het brein stopt met denken in lijn van iets 

anders, het brein valt naar nul en het brein voelt binnenin de kracht, wat die kracht ook is. En het 

brein komt in rust luisterend, aftastend, ontmoetend, onderzoekend, aanrakend met het gevoel “wat 

voel ik?” En wat er dan gebeurt, lieve medereizigers van deze wereld en andere werelden, is dat het 

veld ineens een andere reactie gaat laten ontstaan. Er komen andere oorzaak en gevolg in 

beweging. En die oorzaken en gevolgen die komen in beweging omdat jij stopt met instructies te 

geven vanuit denken in modellen.    

En dát is wat hier nu nodig is. De mens gaat kwantumbewustzijn überhaupt voelen, 

kwantumbewustzijn van zichzelf ervaren, maar ook kwantumbewustzijn van de mensheid, van 

humanity. Het echte kwantumbewustzijn, wie we werkelijk zijn, ongeacht onze verschillen, ongeacht 

de huidskleur en alles wat ons verdeelt. Alles. Dat we terugkomen in het kwantumveld en voelen hé 

ik ben er en jij bent er ook. Dat is een heel diep besef. Alles valt weg. 

 

En wat is dat dan al die modellen in ons zitten. Nou daar gaan we het straks over hebben, want wat 

er in ons gezet wordt dat is niet niks! En wat er in ons geplaatst wordt “oh Martijn ja hij is 

slachtoffer, hij zegt dat het geplaatst wordt door een ander maar hij heeft nog niet door dat het 

voortkomt uit zichzelf” Oh (blaast het weg) maar die hadden we weggeblazen. Ik blaas hier juist iets 

anders in om het te onderzoeken, om je dieper te laten kijken van wat er nog meer aan 

mogelijkheden er is in deze werkelijkheid. Want als het werkelijk zo is dat jij onsterfelijk bent en jij 

niet denkt dat je sterfelijk bent, als het werkelijk zo is dat jij schepper bent, en vanuit een hele 

diepe verbondenheid een leven kan laten ontstaan wat voortkomt uit jezelf dan is het misschien best 

wel lastig voor iets anders en iemand anders. “Nou ik kan het me niet voorstellen want al het leven 

is toch verbonden met elkaar?” Ja maar kijk gewoon naar de wereld hier, hier wordt je ook gedempt. 

Hier zijn ook mensen die willen beletten dat je gelukkig wordt. Hier wordt er ook altijd iets gedaan 

waardoor het net niet ontvouwt of net even tegenwerking is.”ja maar dat zijn leerprocessen” (blaast 

dit weg) Ja? Zo zit die hè in elkaar? 

Dus wat is dat scheppingspotentieel in jou? In jou hè, want jij bent hier vandaag. Jij zet jezelf aan 
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om tot een grotere kwantumwerkelijkheid te komen, in jezelf, te ervaren buiten jezelf dat de wereld 

daarop reageert, de werkelijkheid een andere positie inneemt, maar ook om daar een 

leiderschapsrol in te nemen in jezelf, niet over een ander, in jezelf en dat het gedragen wordt door 

een heel organisch hartsbewustzijn! Hier, heel diep! Dat je voelt de waarde van de natuur, dat je 

voelt de waarde van elkaar in tact laten, heel laten, het leven kunt eren in elk proces van wat er is. 

Dat je een drager, een ontvanger en doorgever bent van het leven. Wat is dan dat 

scheppersvermogen? Wat is dat? Wat zit er allemaal tussen. 

 

Het is voor mij een grote eer dat ik hier samen met jullie mag staan en dit gigantisch onderwerp, 

wat op de aarde al door heel veel mensen wordt onderzocht om dat samen met elkaar te laten 

smelten tot wie jij bent. Want het gaat niet over het model, het gaat  om wie jij bent! En wat er aan 

de hand is. Waarom je leven eruit ziet zoals die eruit ziet. Dáár gaat het om! Wie je werkelijk bent 

en altijd zult zijn. En dat datgene wat je werkelijk weet en wat je voelt ook door kan komen, door de 

persoonlijkheid heen, een plek kan krijgen in deze wereld, die een compleet ander leven laat 

ontstaan, dus je komt in een hele andere tijdlijn...en nu ga je misschien zeggen “oeh, maar wil ik 

dat wel?” “want als ik misschien in een andere tijdlijn kom misschien, nou ja de relatie is niet al te 

best maar goed tot zover wil ik hem eigenlijk wel behouden, en andere punten die ik graag wil 

behouden?” Hé! (blaast alles weg) Weg al die overtuigingen! Zo zit het in elkaar ongeveer, hoe wij 

dus worden geschaakt door onze gedachten. 

 

Wil je werkelijk vrijheid zijn? Ik heb het niet over dat je bij mensen weg moet lopen, het gaat om 

een keus, choose! Daar gaat het om! Kies! Blijf niet hangen, maar kies wat je voelt! Hier sta ik, Jij 

ook. Wij staan hier, we hebben gekozen voor deze samen dag om een veel grotere reden dan onze 

persoonlijkheid. Want we hebben al lang door dat we het niet voor elkaar krijgen, die 

persoonlijkheid die is zo ontzettend sterk, die kan wel verzachten, je kunt doorvoelen, bepaalde 

patronen kunnen wegtrekken, het kan verbeteren, laat ik het zo maar even noemen. Je merkt dat je 

daardoor aangenamer in je bloem?? staat, en elke dag als je in de spiegel kijkt dan weet jij dat je 

dát niet bent! En dan heb je de keus, choose, ga ik aan dat stuk werken of ga ik werken aan de 

binnenkant? En wat is de binnenkant dan? Oh die is nogal ernstig verweven met overtuigingen van 

de buitenkant. (blaas het weg) weg! Wat blijft er nu eigenlijk over? Niets! Wat voel ik nu! Waar gaat 

het om? Wát voel ik in deze wereld? Wat is mijn diepste geestelijke kwaliteit. Laat ik het zo maar 

zeggen, voorbij de vorm. Wat is mijn diepste kwaliteit, wat kan ik voelen. Dat voelen we toch 

allemaal. We voelen toch allemaal dat er verdriet is in deze wereld maar we voelen ook dat er een 

vreugde is, we voelen ook dat we tot bloei komen in bepaalde situaties. Dan worden we sterk en dan 

doet het er toe dat je er bent. En in een ander moment wordt je naar achter geschaakt en dan voel 

je van “ja nou ik doe dit wel eventjes, ik moet dit gewoon even dan doen nu, dan loop ik daar maar 

omheen, hah en in het weekend dan naar een workshop gaan en dan voel ik me een partij lekker 

joh, heerlijk” Choose!!! Dat je het elk moment bent! 

 

Je kunt niet op de lijn van een ander blijven hangen. Je kunt elkaar wel aanzwengelen en elkaar 

aanzetten om te voelen, grotere kwantumwerkelijkheden te benoemen, maar het moment wat er op 

volgt dat is jouw keus! En als jij niet kiest zit je weer in het moment daarvoor. Voordat je dat goede 

gevoel had in jezelf. 

Wat is dat? Wat zijn die gevoelens in ons? Het is taal! Het is taal. Het zijn instructievelden van 

scheppers. De afwezigheid van diepe eigen keuzes, format loos, modelloos, ook daar modelloos…… 

Het is genoeg geweest! En dat klinkt heel zwaar voor sommige mensen. En voor andere mensen 

heel…?? Maar het is genoeg geweest. Je moet de keuze maken in jezelf of je vrij wilt zijn in jezelf of 

niet. Of je nog gebonden zit aan een programma in je brein die terug en herleid kan worden aan je 

persoonlijke ontwikkeling. Wees eerlijk. Alle spiritualiteit is aangeleerd. Ik heb het niet over goed en 

fout. Probeer goed te voelen. Alles is aangeleerd, alles is mensenwerk, zo zou ik het dan willen 

zeggen. Alles is aangeleerd, het is aangeleerd door een ander. En het sloot aan door je lijden in je 

behoefte om dieper te voelen terwijl je onsterfelijk bent! Wat is dat nou voor iets geks?  Je moet ook 

je kosmische logica gebruiken. Oké, hmm, ja wel bijzonder eigenlijk.. 

 

Vraag: er wordt beweerd dat een baby nog een eigen bewustzijn heeft tot een bepaalde leeftijd en 

dan gaat het ego zich ontwikkelen. Bedoel je dat? 

Martijn: Nou dat volgt zich daarna op. Daar gaan we vandaag zo doorheen. Want er zijn nog veel 

meer dingen al gebeurd voordat je in je lichaam komt ofwel dat je je lichaam gaat ervaren. Dat is 

iets heel anders. Dus ook daarin liggen allerlei gebeurtenissen en ingrepen. 
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Dus we gaan over die schepping van wat vrij bewustzijn is gaan we diep inzetten vandaag. En ik ben 

echt niet van plan de hele dag zo door te gaan zoals ik dat nu doe, maar het zou zomaar wel kunnen 

gebeuren. En als dat gebeurt dan is dat omdat ik voel dat ik dat zo kan uitdragen en is het aan jou 

om te zeggen “Martijn, kunnen we ook daarheen?” Samen met elkaar. Dus ik geef geen leiding. Ik 

initieer alleen iets waarvan ik uit mijn weten en mijn weten is niet hoofd, het is een volledige 

herinnering van wie ik ben en waar de mensheid vandaan komt en wat er gebeurd is, dat ik dat 

inlaad en dat we gewoon kunnen kijken en kunnen voelen wat is die organische kracht, wat is nou 

liefde, en hoe ontrolt organisch bewustzijn zich nou werkelijk in dit veld tot dat wat we van binnen 

ook voelen. Dus wat je binnen voelt dat je buiten ook echt tegenkomt. En dat je er niet voor hoeft te 

werken. Maar dat het dus een reactie is in het veld wat aansluit bij wat je van binnen voelt. Daar 

gaat het om. 

 

Het is geen magie, echt niet. Het is niet spiritueel. Het heeft te maken met een 

bewustzijnsbeweging. Dus kwantum, mens is bewustzijnswetenschepper. Zij weet wat ze van binnen 

is. Binnen. Niet vorm. Binnen, Jij weet wat je voelt, waar je voor staat. Je weet wanneer je je goed 

voelt. “jaja ik weet het” Je weet ook wanneer je je niet goed voelt. Maar het gaat nu om die diepe 

krachtvelden. En met dat gevoelsveld, vertaalt gemoedstoestand, helder, niet in een meditatie 

wegvloeien, helder ontspannen bewustzijn is de mens in staat om vanuit dat weten, dat innerlijke 

weten te scheppen. Dat is iets anders dan wetenschappen. Dat komt uit de schappen. Ook waar, het 

past binnen onze werkelijkheid maar het gaat hier om scheppen vanuit gevoel. Leuk 

hè? ….??bedenken. 

 

Opmerking: Creativiteit. 

Martijn: creativiteit. Ja precies. En dat voelen we ook allemaal. We hebben zo'n enorm gevoel waar 

we wat mee kunnen doen, de één die danst en de ander die zwemt, en weer een ander maakt 

wandelingen en weer een ander die tekent in het zand en weer een ander die trommelt en een ander 

zit helemaal in stilte. Het is wat wij werkelijk en wie wij werkelijk zijn krijgt nagenoeg geen ruimte. 

En wij zoeken dat op d.m.v. spirituele modellen, dan kunnen we dat daar in vinden. Maar dat is niet 

wat we nodig hebben. Dus ook de diepste waarheid in jezelf. 

Nou dat gaan we met elkaar gewoon lekker aan. En ik heb mij er heel erg op verheugd en blij over 

maar ik voel ook een diepe urgentie om het daarover te hebben. Een diepe urgentie! Hè want als 

hier helemaal niks vaststaat in onze tijdlijn, als hier niks ment to be is, die hadden we nog niet 

gehad hè (blaast weg) er is hier geen lot, kwantumkosmos er is geen lot, er is geen vaste weg, er is 

geen vaste weg die je kunt lopen, dat is er niet. Jij kiest! Nu ga ik hem weer omdraaien. Als je niet 

kiest dan zit je in een vaste weg. Besef dat goed. 

 

Vraag: Martijn is taal niet net zo'n belemmerend model? 

Martijn: Ja heel direct verbonden met het bewustzijn. Taal is heel sturend. Absoluut en dat merk ik 

al als ik met mensen spreek die mij nog niet dieper hebben gevoeld maar mij wel aan de voorkant 

horen, hè, maak ik gebruik van woorden, en dan wordt natuurlijk dat woord natuurlijk vergeleken 

met hun database. En dan vraag ik ook “probeer eens te voelen wat ik zeg” “stel je maar eens met 

zachtheid af op mij wie ik ben, waar ik voor sta” En dan komt het wel binnen. Dus in eerste instantie 

is taal een heel machtig wapen om te verdelen maar ook om het informatieveld van dat woord, want 

dat zit in ons opgeslagen in het collectief om dat eigenlijk in het veld te lanceren. Hè dus het woord 

god bijvoorbeeld. Er is geen god, Er is een universele kracht wat al het leven met elkaar verbindt. 

Dat is zo een diepe communicatie, zo'n enorm krachtveld, dat kennen alle wezens die leven vanuit 

de vrijheid en eerbied naar elkaar toe. Maar er zijn andere krachten geweest die hebben daar een 

kaart voorgezet. Die hebben een valse god, even plat benoemen, een valse god in een bepaalde 

vorm voor geplaatst zodat je daar naar kijkt en niet voelt dat jij het zelf bent. 

We gaan het straks over kwantumfysica hebben.  

Maak jezelf flink los, maak je los van mijn woorden, maak jezelf los van jezelf. 

 

 

Deel 2 t/m 6 

Het is een grote uitdaging voor ons als mensheid. Het is zeker geen model om te moeten leren, 

want eigenlijk is alles er al. Om tot een herziening te komen in jezelf en daarmee bedoel ik als je 

merkt dat je in een dood spoor zit met alles wat je tot nu toe hebt gedaan. Het hoeft niet voor alle 

mensen zo te zijn hè. Ik spreek nu alleen maar tot jou als het bij jou ook zo van toepassing is en het 

dode spoor kan zijn een gevoel dat je niet meer vooruit lijkt te kunnen komen, dat je ergens aan 
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vastkleeft. Dat je voelt dat het om veel meer gaat dan dat het je nu doet.  Nou het zijnmischien een 

paar voor wie dat zo voelen. Maar om in die herziening te komen in jezelf is het ook heel erg 

waardevol dat er gewoon bewust om dat te erkennen dat dat nodig is. 

Dus je bent met iets bezig in je leven en je voelt dat de manier hoe je het tot nu toe hebt gedaan, 

wat het dan ook is, dat dat eigenlijk niet meer werkt. En dat kan een behandelmethode zijn, dat kan 

de manier zijn hoe je contact legt met een andere intelligentie, of dat je contact hebt met een boom, 

of wat ook. Dat maakt niet uit. Of hoe je met iemand omgaat die je verzorgt. 

 

Als er herziening nodig is weet je dan op het moment dat iets anders niet meer goed functioneert, 

dat je voelt ja de rek is eruit. Daar kan ik eigenlijk nu niks meer mee. Ik kom niet in een volgend 

veld, ik kom niet in een volgend stadium van mijzelf. Ik blijf eigenlijk hetzelfde als 10 jaar geleden  

alleen ik voel weer meer maar ik kan er verder niet echt iets mee doen. Ik kan het niet verder 

uitrollen. Het moet nog een bepaald effect hebben in mijn leven. Ik maak het heel concreet. Die 

kant mogen we gewoon uit hè. Want met spiritualiteit, met alle liefde over het woord, is het vaak zo 

dat het om innerlijk bewustzijnsverrijking gaat en dat je dat in jezelf voelt en dat het daar 

uiteindelijk omgaat, maar in het kwantumbewustzijn gaat het er ook om dat wat je van binnen voelt 

dat je het ook ziet effectueren in de wereld, in jouw werkelijkheid waarin je leeft. Dan is er dus geen 

droomstaat meer of een wens maar dan gebeurt het ook. En heel diep in onszelf weten we dat dat 

waar is. Dat leg ik er niet in. 

 

Heel diep in onszelf weten we dat het waar is dat wat je ten diepste voelt en waar je voor staat dat 

het normaliter zichtbaar wordt in jouw werkelijkheid. En het afwezig blijven ervan, het wegblijven 

ervan dat dat niet klopt. Die herziening, dus de perceptie van hoe wij bewustzijn ervaren, de 

herziening daarvan is best wel pittig voor heel veel mensen omdat dat werkelijk een deur opent die 

ons voorstellingsvermogen te boven lijkt te gaan. Dat is niet zo, maar we hebben het ons nog nooit 

voorgesteld. Dan lijkt het bijna onmogelijk. Het bijzondere is dat als je iets voor de eerste keer 

voorstelt of wat er al eerder is geweest in jezelf gaat oprekken en uitbouwen dat je bewustzijn op 

dat moment toeneemt. Dat je bewustzijn wordt uitgerekt. Je kunt namelijk meer voorstellen, meer 

voorstelling betekent ook meer creatie. De creatiekracht van het wezen neemt toe naar gelang het 

voorstellingsvermogen gemaximaliseerd wordt. En waar dat stopt weet je niet hè. Want je kunt 

maar doorgaan met je voorstelling. Je kunt je voorstellen dat wij niet alleen zijn in het universum, 

maar je kunt je eigenlijk niet voorstellen dat deze wereld, ik heb het niet over jullie hè, maar je kunt 

je niet voorstellen als doorsnee mens van deze wereld dat deze werkelijkheid waarin wij zijn 

eigenlijk dwars door een andere planeet heen ligt. “Hè wat zegt 'ie nou weer, dat is hier moet nu een 

pil in, nee hier gaat iets niet goed” Dus wat is het voorstellingsvermogen? Het 

voorstellingsvermogen roept informatievelden op. En het gaat niet om informatie want dat is de 

mind, maar het gaat om de gevoelens die eronder kunnen zijn. 

 

Stel je nou eens voor dat jouw gevoelens die jij in jezelf draagt, je organische gevoelens, de 

verbinding, de verbondenheidsgevoel met de wereld, met de natuur en de mensen, stel je nou eens 

voor dat daarbij passend ook een denkformat is. Dat je een manier van denken kunt scheppen in 

jezelf wat past bij je diepste gevoel. Probeer daar eens naar te kijken. De hartskracht, de kracht van 

het hart is een gigantisch organisch analoog geometrie maar die geometrie is net als een Mandela, 

dus die is niet exact links gelijk aan de kant van rechts. Het hartsbewustzijn, dus dat zijn emotionele 

patronen, trillingen, zijn zo sterk, zo krachtig dat je dat kunt zien als een taal. Kijk je naar het brein 

en naar het hoofd, dan is dat ook een taal. Denktaal is geometrie, denken is een patroon wat 100 % 

wiskunde is. Dus links en rechts, alles is exact geometrisch. Wat is het verschil daartussen, we 

leggen ze even naast elkaar neer. Het denkvermogen van de mens is denken met het brein, is een 

wiskundige taal, er zit dus een logica in, een stap verder en is te voorspellen. Ja want er zit een 

logica in. Er zit een berekening in en dus een formule. Weer vertaalt: als mensen denken is de 

uitkomst daarvan bekend. Dat is kosmische logica. 

 

We gaan weer terug naar het gevoel, gevoelsveld, is heel onbestendig, want emoties kun je niet 

bevatten, gevoelens kun je niet bevatten, je kunt het niet een betekenis geven, want het is alleen in 

dat moment zo. Kijk je naar de vorm, naar het algoritme van de trilling van het hart en dat zit aan 

de binnenkant van het fysieke hart zitten allemaal neuroweefsel en dat neuroweefsel is veel 

geavanceerder, ook neurologische wetenschap, veel geavanceerder dan het neuroweefsel in het 

brein hier (hoofd) dat ontvangt de hartsfrequentie, dus het neuroweefsel van de binnenkant, de 

bedrading aan de binnenkant van het hart ontvangt informatie, trillingen, uit het veld. 
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Dus het niet zichtbare veld. Dus niet de fysieke wereld, maar uit een informatieveld. De schepping, 

de trilling, de taal van het universum. Bij het ontvangen van die informatie die binnenkomt in het 

hart geeft het hart in een gebalanceerde samenwerking met het lichaam, geeft het hart die 

informatie door aan het brein en op het moment dat daar naar geluisterd wordt, naar wat er gevoeld 

wordt, stemt het brein zich af op de informatie, de bits en de bits van het hartweefsel. En in dat 

moment verandert de breintaal naar ook organisch. Bbllboem. Dan staat het hoofd, denken in lijn 

met het diepste voelen. Dan ontstaat dus die gouden krans wat we zien in allerlei boeken en 

schilderijen. Dat is een organisch denkvermogen. En dan praten we eigenlijk over een EQ dus een 

emotionele intelligentieveld. 

Dus die stroomt in dit geval aanwezig in het lichaam ..??.door het hoofd naar buiten. Dus je kunt 

denken op basis van iets onlogisch. Je kunt dus ook in deze wereld dingen doen die je niet kunt 

verklaren en die komen door gevoelens. Je wordt verliefd, of dat nou op een boom is of een mens 

dat maakt niet uit. Of dat nou op een muziekstuk is of een kunstwerk wat je ziet hangen, je wordt 

verliefd er gebeurt iets, er ontstaat iets. Je neemt iets waar, er wordt iets waargenomen en dat veld 

van het hart is zo sterk en zo krachtig dat het brein als het ware niet mee echt logisch kan denken. 

Het brein gaat doen wat er gevoeld wordt. En je neemt een keuze waarvan iedereen zegt “zou je dat 

nou wel doen, denk na man, denk na, het klopt toch niet wat je doet” maar jij weet ik doe het want 

ik voel het! 

Dat zijn dus twee verschillende talen als je het maar zou willen splitsen in twee. Dus de innerlijke 

taal van het voelen en daar naar luisteren en daar naar handelen, dan komen we op de stap van na 

het moment van de schepping dat het zich als het ware verstevigd en doorzet, zonder verlies van 

werkelijkheidsbesef hè, dus dat je in het lichaam blijft, en voelt wat jij voelt, je beseft wat er is, je 

kijkt in lijn met dat gevoel dat je de gedachte die daar op ligt dat je die ook uitzet in een actie of in 

een beweging, op dat moment ben je een ander mens. Dus je bent een ander mens. Je doet 

onlogische dingen. 

 

Mij is mijn hele leven geprobeerd te laten denken dat dit niet klopt wat ik zeg, dat ik niet moet 

praten over wat ik weet omdat het hier vandaan komt. Fantasie uit het hoofd. Om te zorgen dat wat 

ik voel en wat ik weet niet kan delen en dat ik mijn resonantie van wie ik ben als uniek wezen in dit 

mensenlichaam, dat ik daar niet over kan praten vanuit mijn hart door mijn hoofd naar jullie en dat 

je mij niet kunt waarnemen. En daar ligt een hele expliciete reden op waarom wij mensen elkaar 

niet mogen waarnemen. Kijk nu gewoon naar de wereld hoe die in elkaar zit. Mensen zien elkaar 

niet. En als je echt je best doet om de ander te zien dan ga je ook zien hoe er geschaakt wordt in de 

werkelijkheid om te stoppen. Dat je stopt, je moet stoppen met waarnemen. Er gebeuren dingen 

waardoor je of weer terugtrekt, er gaat iets tussendoor waardoor die verbinding weer verbreekt en 

aah en als je heel eerlijk bent dan kijk je naar jezelf en dan zeg je “oh ja eigenlijk gebeurt het 

gewoon in mij, in mij gebeurt het, er gebeurt iet”, wat het dan ook is, waardoor je dus daarheen 

schiet en alleen in het algoritme zit in de parameters van het brein, dus in de geometrie van het 

logische denken. 

 

En wat is het logische denken de formule van het leven wat we hier zien. Je moet, je moet naar 

school, je moet doen wat in het boek staat, je moet een baan zoeken, je moet een pensioen hebben, 

je moet vakantie hebben, je moet ontspannen om er weer tegenaan te gaan want dat moet ook, om 

vervolgens overspannen te zijn en dan moet je een workshop doen om weer ontspannen te raken en 

weer door te gaan met wat je eigenlijk niet echt ten diepste voelt, om vervolgens naar een leeftijd 

te gaan dat je pensioen hebt en niet meer hoeft te werken en dan moet je dus ook nog iets doen 

wat daarbij hoort. Dat is een beetje kort samengevat de tendens waar wij in zitten. Dat is logica, dat 

is een logisch beeld wat wij te zien krijgen met onze zintuiglijke waarneming. Dat is de projectie die 

hier moet afgeschoten worden. Dat is de logica van het lichaam en die is geometrisch van aard. 

 

Wat is dat analoge deel dan, wat is dat? Wat is dat analoge deel, wat gebeurt er als wij voelen? Wat 

gebeurt er als wij voelen en dat ons denken afstemt op dat voelen? En wat heeft dat te maken met 

de werkelijkheid waar wij nu in zitten als mensheid? En waar zo enorme verschillen zijn. In religie, in 

spirituele modellen, in economische modellen, in militaire modellen, in ruimtevaart modellen, in 

scholingssystemen. Alles, overal is verschil. Terwijl eigenlijk alle mensen hetzelfde voelen. Iedereen 

voelt hetzelfde, of dat dan een belang is of niet dat laten we even los. Iedereen voelt namelijk dat 'ie 

ruimte nodig heeft om te bestaan. Simpel vertaalt. Iedereen voelt dat 'ie het recht heeft om er te 

zijn en zelfs als je dat gevoel niet eens meer hebt is het er nog steeds, er hoeft maar (knipt met 

vingers) dit te gebeuren en dan (klak) “ik ben er ook!” 
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Dus al die modellen die hier op de aarde zijn in onze werkelijkheid die worden weggezet als nou ja 

dat is een diversiteit  van onze ontwikkeling, daar tegenover staat dat we eigenlijk allemaal 

hetzelfde vermogen hebben binnenin onszelf om te voelen. Als een Israëlische moeder naar een 

Palestijnse moeder gaat en ik heb die documentaires bekeken en ik vond het zeer bekrachtigend om 

daar naar te kijken, dan zie je dat die vrouwen, in dit geval vrouwenlichamen, de wezens, de 

mensen, voelen in zichzelf wat ze voelen. Ze voelen in zichzelf de pijn en ze voelen ook de liefde 

voor hun eigen gezin. En ze ontmoeten elkaar, ze zijn bij elkaar en het enige wat er is is dat. Dat ze 

beseffen dat de ander het ook meemaakt. En dat er gewoon gelijkwaardigheid is. En dat ze met 

elkaar in contact gaan en elkaar niet bestrijden en elkaar ruimte geven. En dat in het veld van 

eigenlijk een van de grootste, één van de langdurigste conflict in onze werkelijkheid. En dat analoge 

gevoel daar gaat het om. Want daarom komen wij bij elkaar omdat er iets heel organisch in ons 

roept naar verdieping, verbreding, ruimte te krijgen in ons dagelijks bestaan, maar ook om het 

gezamenlijk in de wereld te laten zijn. 

 

En ik roep niet op tot een missie, want dat hoeft niet, die is er al in jezelf. Want je bent hier omdat 

je verbonden bent met het leven. Omdat je je ergens ook, nou laat ik het woord zorgen maar 

gebruiken, dat je je ook ergens wel zorgen maakt over hoe de wereld ervoor staat. Hoe de kinderen 

worden opgeleid of eigenlijk niet worden opgeleid, volgestopt worden met denkprogramma's i.p.v. 

ruimte te scheppen aan wie ze nou werkelijk zijn. Weet je laat dat kind gewoon lekker zijn wie hij is, 

maar laat mij ook lekker zijn wie ik ben en jij ook! Maar alles is in formats gestopt. Denken, denken, 

denken. Hoe meer informatie je erin pompt zintuiglijk, hoe dieper de geometrie is van het brein 

denken en hoe minder er gevoeld wordt en als er al gevoeld wordt dan zijn het meestal 

traumatische reflexen van al die spanning die hier (hoofd) ontstaat. “ik kan niet meer, er kan niet 

meer gewicht in” Je ziet het aan onze kinderen, onze kinderen hè, dus niet alleen jouw kinderen en 

mij kinderen, het zijn onze kinderen. Wij hebben zorg voor onze kinderen. En dan zie je dat ze 

gebukt gaan, moet je kijken hoe ze naar school lopen, ze lopen niet blij naar school. 

En dat is geen inbeelding, ze zijn overbelast! En wij ook! En dat is ernstig. En daar maken we zorgen 

over o.a. en we zijn betrokken en we roepen op in onszelf om daar iets mee te doen. Dat zie je ook 

gebeuren, overal staan er mensengroepen zie zeggen “nou is het genoeg hoor!” daarom begon ik er 

ook mee. “het is genoeg” maar er moet iets ontstaan in jezelf dat je voelt het is genoeg om 

vervolgens niet naar buiten te gaan in de strijd dat je zegt “nou ga ik het eens eventjes, nou zal ik 

die Rutte eens eventjes” nee hij is een onderdeel van het systeem wat eigenlijk niet goed 

functioneert, of niet functioneert, dat is hij niet! Jij bent het, via dat systeem participeert en een 

andere keuze kunt maken! Choose! Daar gaat het om! Het gaat om keuze die je hebt. En die keuze 

die wij hebben die is zo gigantisch groot, zo enorm dat we daar helemaal geen oorlog over hoeven 

te voeren maar alleen ten diepste in contact treden met onszelf en met elkaar, ruimte creëren, en dit 

veld waarin we leven anders laten reageren. Dat is een kwantumreactie. Hè? Ja! Dat kan. En hoe 

dat kan dat wil ik jullie een beetje op mijn manier vertellen. 

 

En dan moet ik even dus toe naar wie ik ben. Zo sta ik hier ook gewoon maar dat ga ik nu ook 

gewoon rechtstreeks uitspreken. Toen ik geboren werd hier op de aarde wist ik precies wie ik ben. 

Dat weet ik nu nog steeds. Mijn herinneringen die ik niet als herinneringen zie, maar als een leven 

organisch veld, dat is niet een herinnering vanuit het hoofd, ik voel dat! Ik voel de plekken waar ik 

vandaan kom. Ik voel het door mij heen stromen, ik voel de bomen rondom de plek die staan waar 

ik vandaan kom, dat voel ik hier. In mijn hart en het brein stemt zich erop af. Er is gevochten om 

deze herinneringen weg te halen. Ik heb buitenaardse “ontvoeringen” tussen aanhalingstekens 

meegemaakt om te zorgen dat deze ervaringen getraumatiseerd zouden worden, dus eigenlijk 

overschaduwd, overmaskerd, door een negatieve gebeurtenis zodat de mind als het ware alleen 

daar aan denkt. Al die herinneringen die ik heb, al die informatie- en bewustzijnsvelden die gaan 

over een heel expliciete periode die heel langdurig is, die echt een tijdscyclus kent, die sterk afwijkt 

van de cyclus zoals wij zien wat tijd is, maar ik noem hem nu wel tijd, maar in de mens, het 

humanoïde ras en niet alleen de aardse mens hier maar een volledige interkosmische beschaving, in 

een oneindig bewustzijn zo groot en zo warm, gekortwiekt is. Gekortwiekt door een kracht die wij 

hier in onze geschriften zien als demonen en allerlei andere wezens. Maar niet gekortwiekt is op een 

manier zoals wij ons dat kunnen voorstellen maar op een heel andere manier. Daar waar ik vandaan 

kom daar zijn wij allemaal, en daar komen jullie ook vandaan, ook al kun je dat misschien wel, niet 

herinneren, het maakt niet uit. Ik zeg het gewoon om het veld open te laten. Dat er niet een verschil 

ontstaat tussen jou en mij. Want ik ben me daar heel bewust van dat als ik daar iets over zeg dat je 

dan dit krijgt. Whoeh. (maakt met handen een ongelijk beeld) En ik word daar heel verdrietig van 
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binnen omdat ik dit voel (gelijkheid beeld met handen)  gelijkheid met elkaar, maar laat mij dan 

spreken vanuit dit stuk en jij laat jouw talenten en stukken zien wat jij op dit moment kunt 

vertellen. 

 

De wereld waar ik vandaan kom en waar wij allemaal vandaan komen daar ben ik gewoon een mens 

en niet een gewoon mens, maar ik ben gewoon een mens. Alles is daar heel dichtbij lijkend bij hoe 

we hier de wereld op zijn mooist ervaren. En dan veel krachtiger. En er zijn geen slechte dingen. 

Alles en iedere wezens die er leven zijn daar in een volledig verantwoorde, ik gebruik aardse taal hè, 

verantwoordelijke verbinding met de wereld waarin ze leeft. Bij alles wat er gebeurt is er kennis hier 

(hart)  en inzicht hier (hart) over hoe die wereld buiten jezelf functioneert. Dus niet zoals hier dat 

we leren wat een tafel van 10 en een tafel van 12 is, maar een wereld waarin nieuwe reizigers die 

aankomen in die werkelijkheid of weer opnieuw ontwaken in die werkelijkheid, en dat is een 

oneindige werkelijkheid, dat je als het ware educatie krijgt, inzicht krijgt van als ik nou een blaadje 

vasthoud van een boom dan weet ik wat het is, niet zomaar een blaadje, maar de codes daarvan! De 

codes, de trillingen van dat informatieveld. Het is niet alleen fysiek maar het is een hologram, er is 

heel veel informatie omheen waar het uit opgebouwd is. 

 

In die wereld is iedereen maximaal betrokken bij alles wat er is. Alles wat je daar tegenkomt daar 

heb je inzicht in. Hier doen wij dat niet. In de wereld waar wij vandaan komen hebben we volledig 

inzicht in wat we zijn en wat we doen, en wat onze plek is in die werkelijkheid waar we in leven. En 

hij lijkt en is sterk afwijkend, dus dat is een contradictie ….?? maar hij lijkt heel erg op de wereld, 

als je hier door de natuur loopt, hoe die natuur er ook uitziet, of dat nou een boom, plat hoog laag 

is, hier hebben we één werkelijkheid en daar is het iets anders, maar het is een organische wereld 

waarin je kunt zeggen dat het bijna een soort heling centrum is. Voor ons is dat nu een heling 

centrum omdat we onder druk staan, in de wereld waar we vandaan komen is dat gewoon de plek 

zoals je leeft. Er is volledige kennis, kennis hier en is ook uitgebeeld in hoofd, inzicht in het hele 

gedragspatroon van de werkelijkheid. 

 

Daar zijn we geen watjes. We zijn geen opgestegen meesters, we zijn geen spirituele wezens, we 

zijn hele heldere levende organische wezens met een oneindig bewustzijn die niet kan sterven. Dus 

de oprekking van het bewustzijn. Heel veel mensen hebben hier moeite mee, terwijl ze toch weten 

van” ja maar ja de ziel is onsterfelijk” “ja de ziel is onsterfelijk, ja” Dat kun je dus we bevatten?  “Ja, 

maar dit niet, want als ik er dan altijd al ben geweest voordat ik hier kwam, om welke reden ik hier 

er dan ook ben, dan heb ik dus altijd al bestaan” Dat klopt, dat is onsterfelijk, zo noemen we dat. 

“ja maar waar kom ik dan uiteindelijk vandaan” Niet!  Het is een timeloop van het brein die kan het 

niet bevatten. 

Opmerking: er moet een begin en een einde zijn. 

Martijn: ja dan moet er kennelijk een begin en een einde zijn. Als je in een hangmat hangt, als ik in 

Frankrijk even in een hangmat ging hangen en de hangmat ging ook hangen omdat ik er in hing, de 

ontspanning, de tijdloosheid, het volledige gevoel van oh heerlijk, op dat moment is er geen tijd, 

dan ben je zo ontspannen, En dat gevoel dat tijd wegvalt dat kun je permanent ervaren, permanent! 

En als je geen lichaam hebt wat sterft, als je niet in een lichaam leeft wat een houdbaarheid heeft, 

dan is het zo dat je altijd blijft leven. In de werkelijkheid waar ik vandaan kom, waar gewoon 

lichamen zijn, ik maak er weleens een grapje over je kunt bij elkaar de wang pakken zo, en zeggen 

kus (smak) gewoon feitelijk, niet geen gezweef. Dat de lichamen uit een andere informatietrilling 

bestaan dat is wel waar. Maar het is wel feitelijk hoor. Je bent niet doorzichtig en transparant dat je 

niet te zien bent, je bent gewoon een mens. Je pakt daar ook gewoon een stuk gras kun je daar 

vasthouden, niks, gewoon hetzelfde als hier. 

 

Dat stuk onsterfelijkheid dat is iets wat door niemand begrepen wordt. Niet alleen de mens is van 

oorsprong, van oorspronkelijkheid onsterfelijk maar er zijn een heleboel beschavingen die 

onsterfelijk zijn. Het lichaam wat wij daar kennen komt ook voort uit ons bewustzijn. Het lichaam, 

dus de uiting van je binnenkant, kijk nu maar eens naar hoe het hier op de aarde is, klopt jouw 

buitenkant met de binnenkant? Hmm interessant. Daar wel! Daar is wie je werkelijk bent, je wezen, 

ik praat niet over ziel, het is je unieke wezen. Het is echt een uniek ID, het is een eigen identiteit, 

die onsterfelijk is en het eigen pad van ervaringen door de hele schepping, door de hele kosmos 

kwantumwereld aflegt, en een eigen keus is, zelf bewust worden in een matrix, in een werkelijkheid 

en zelf daar weer uitgaan ofwel zelf kiezen om geboren te worden en zelf kiezen om er weer uit te 

gaan. 
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En in die werkelijkheid heeft je lichaam een vorm wat past bij wie jij van binnen bent. Dus het 

lichaam wat je daar bewoont bewoon je niet door een ontwerp van buitenaf, en er is ook geen god 

die dat voor je gecreëerd heeft, het lichaam is een expressie, een uiting van wie jij bent van binnen. 

Dus hij wordt van binnenuit, vanuit het voelen, een heel diep krachtveld, het gaat ver, heel veel 

verder als dat we hier nu voelen wat onze diepste emoties zijn, er zit een hele diepe intelligentie in 

verborgen in dat voelen, en die intelligentie die zit echt hier, dat is een andere taal, vanuit dat 

bewustzijn wat zo helder is is de binnenkant de schepper van de vorm naar buiten. En als je goed 

luistert naar mijn verhaal vertel ik je eigenlijk ook dat we daar niet statisch altijd hetzelfde er uit 

zien omdat de projectie naar buiten toe, de schepping naar buiten toe, onze vorm, afhankelijk is uh 

verbonden is met wat we aan ervaringen hebben, en onze ervaringen nemen ook toe. Zie ook de 

vergelijking nu. Als naar een foto kijkt van 10 jaar geleden van jezelf dan zeg je “nou het is net alsof 

ik het zelf niet was”  nou goed dat zeg je ….?? Maar misschien herken je het dat je zegt “hé dat is 

apart, ja ik ben daar wel wat jonger maar eigenlijk ook anders”. Dus je uiterlijk verandert niet alleen 

door leeftijd op deze aarde maar vooral verandert je uiterlijk omdat de binnenkant ook verandert. 

Want binnen gaat nu meer naar buiten. En je lichaam past zich daar op aan. Het wordt aangenamer 

om naar iemand te kijken, naar gelang er dieper wordt gevoeld in die persoon wie hij of zij werkelijk 

is in het diepste van het gevoel. En dat druipt van binnen naar buiten toe, door het veld en het 

wordt zichtbaar. 

 

En in die wereld waar ik vandaan kom, waar wij allemaal vandaan komen, maar dat is niet gebonden 

aan één plek, leven de mensen oneindig en zijn die wezens scheppers en daar wordt niet gesproken 

over scheppers, dat is echt een term wat hier wordt gebruikt. Daar is het volkomen normaal. En wat 

is dat scheppen? Het scheppen is dat het van binnenuit wordt gevoeld, een hele diepe 

verbondenheid, dus ruimte, geen passiviteit, er bestaat geen meditatie omdat het niet nodig is om 

in een ontspanning te komen. Je bewustzijn is volledig helder in eigen tussen aanhalingstekens 

“beheer”. Niemand bemoeit zich daarmee! Je bent vrij! Je hoeft niet in een formule mee te draaien, 

je hoeft niks te leveren, je hoeft niks te doen, je hoeft niet te overleven, alles draait om genot en 

genot in een innerlijk bewustzijn dat je leeft! En vanuit die hele heldere kracht neem je deel aan 

samenwerking met andere wezens en maak je net als wezens op deze aarde een vlucht van A naar 

B in een vliegtuig, maak je daar met groepen mensen met een bewustzijns innerlijke techniek reizen 

naar andere werelden, andere dimensies. Zo zou je het kunnen zeggen. En we scheppen daar vanuit 

ons eigen vorm ook voertuigen die passen bij het verschuiven van de ene wereld in een andere 

wereld. En dit zijn hele feitelijke gebeurtenissen. Dus geen hocus pocus spiritualiteit, het is gewoon 

letterlijk wat  echt gebeurt. Nou in die wereld leven wij als onsterfelijke wezens en hebben wij een 

vermogen wat alles wat zeg maar manipulerend werkt of van buitenaf iets wil opleggen in ons, 

functioneert ons bewustzijn neutraliserend daarin. Misschien kan ik dat het beste uitleggen in een 

simpel voorbeeld dat je met een groepje van 30 mensen samen bent op een hele fijne plek, een 

mooie sessie, dat is een hele kostbare bijna heilig moment dat je heel organisch samen bent dat je 

voelt van oh wat is dit een fijn moment zeg en dan komt er ineens iemand binnen, die natuurlijk ook 

gewoon heel fijn is, maar die persoon die komt uit een mindset binnen en die enteren met zijn 

mindset de ruimte die heilig is waarbij wij als mensen samen met elkaar heel fijn bent in een 

bepaald bewustzijn. 

Dus 10 mensen in een voorbeeld zitten met hun gemoedstoestand volledige openheid, vriendschap, 

transparantie, je mag zijn wie je bent en alles is open. En dan komt er iemand anders binnen met 

een denkveld en dat denkveld entert dat veld, dus het gaat door elkaar heen, het zijn ook echt 

hologrammen, het gaat door elkaar heen en als de kracht van de mens als ze zich niet richt op dat 

wat er buiten gebeurt maar in verbinding blijft met wat je zelf voelt dat dat veld wat binnendringt 

niet primair wordt! Sterker nog die persoon die gaat zichzelf voelen en die komt uit de mindset en 

voelt hah wat gebeurt hier, ohh, hier is iets bijzonders aan de hand.  Dus die persoon gaat zichzelf 

voelen. Weer vertaalt: wij zijn met ons innerlijk vermogen in staat om manipulerende gedachtes, 

manipulerende energieën, dus andere taalvelden wel te laten bestaan maar te laten weten dat we er 

zijn, en daarmee eigenlijk invloeden in een ander, let op hè, ook de invloeden in jezelf, om invloeden 

te kunnen laten wegvallen. 

 

Nou we zijn daar onsterfelijk en toch zitten we nu hier. Wat is er gebeurd. Hebben we de keuze zelf 

gemaakt om hier te komen? Wat zit daar voor … nou het is enorm groot, ik maak hem heel simpel, 

wat zitten daar voor stappen tussen? Waarom is het ufo fenomeen zo vreemd, waarom is het 

paranormale fenomeen zo vreemd, waarom is de kwantumwetenschap waarom wordt dat zo zo 
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moeilijk ontvangen in de wetenschap, waarom worden kinderen zo moeilijk geboren, waarom 

moeten vrouwen pijn hebben over het algemeen, waarom zit overal pijn aan? Is die pijn dan een 

onderdeel van je reis, dat het betekenis heeft of is er meer aan de hand? 

Nou er is meer aan de hand. En als je daar in duikt dan kom je eigenlijk alles tegen en ik haal het 

ufo fenomeen, de ontvoeringen, de contacten die er zijn, ook positieve contacten, ik haal het hele 

arsenaal laat ik nu gewoon even binnenkomen, dat mensen die daar nooit mee bezig zijn geweest, 

ik raad het echt aan om eens een paar boeken te gaan lezen over contacten met andere 

beschavingen, niet alleen de mooie maar ook de boeken te lezen van minder mooie ervaringen. En 

dat zijn diepgaande onderzoeken die echt goed gedocumenteerd zijn waarin heel helder naar voren 

komt wat er gebeurt bij die mensen die dat ervaren. 

 

Vraag: kan je dan wat titels geven? 

Martijn: ja dat zou wel kunnen ja. Misschien dat ik ze straks even opschrijf. 

Waarom is het zo belangrijk? Om ons voorstellingsvermogen op te rekken. Want wat hier gebeurt 

dat de mensheid bezocht wordt door andere intelligenties, door andere wezens, laat ik het zo maar 

noemen, andere beschavingen van ander werkelijkheden, wat niet een fabeltje is maar over de 

wereld goed gedocumenteerd is, echt één van de grootste wetenschappelijke onderzoeken ter 

wereld, dat gaat echt zo ontzettend ver en allemaal mensen uit alle lagen van de bevolking die daar 

iets in hebben meegemaakt, maar ook jij dat je misschien wel voelt, hè je hoeft het niet allemaal 

letterlijk te weten maar je verbinding met het onderwerp of dat het wel iets is dat je weet van dat is 

er gebeurd, dat onderwerp buitenaards contact, het contact met andere werkelijkheden, want het 

woord buitenaards kunnen we ook even zo wegblazen, contact met andere werkelijkheden dat is 

fenomenaal belangrijk! Omdat het hele scheppingsproces en hoe energie reageert op jouw 

bewustzijn een onderdeel is van hoe dat hele fenomeen, dus bezoekers van andere werkelijkheden 

zich laat zien. 

 

Nou wat is er gebeurd. In een notendop: en het gaat hier niet over schuld wat ik nu ga zeggen en 

we hoeven ook niet te zeggen van nou we zijn dus zelf verantwoordelijk ervoor, want het gaat hier 

niet om verantwoordelijkheid. Het gaat helemaal niet om schuld. Het gaat om dat dingen gewoon 

zijn zoals ze zijn en dat het aangekeken kan worden en dat er met bewustzijn een verandering in 

kan komen. Je hoeft niet altijd op zoek naar schuld. Het maakt helemaal niks uit. En trouwens 

schuld is ook een gedachte. Want als iets er al is dan is het al gebeurd, dan is het er al en dan kun 

je dus ook al met je eigen bewustzijn daar gewoon naar kijken. 

Wat zien we hier op de aarde gebeuren, we zien hier op de aarde in onze ontwikkeling als mensheid 

zien wij een vaak niet door onszelf ingeleide technologische ontwikkeling waarin wij virtuele 

werkelijkheden gaan meemaken. 

 

Virtuele werkelijkheden, dus opgedrongen ingevoegde werkelijkheden in het neurologische systeem, 

dus in het brein. Goed geprogrammeerde werkelijkheden die zo helder zijn dat het brein het 

aanneemt als waar. Zo sterk dat degene die die werkelijkheden ervaart niet eens meer beseft dat “ie 

hier leeft. Dus er vindt een verandering plaats in het brein en het brein stelt zich zo af op het 

ingevoegde deel dat het brein vergeet ook nog een leven te hebben hier in deze werkelijkheid. Deze 

werkelijkheid raakt in de vergetelheid. We zien het hier gebeuren in onze werkelijkheid op heel veel 

verschillende manieren. We zien dat we met virtuele brilletjes te maken krijgen, Er zijn allemaal 

elektronen ingeplant. In 1983 werden daar al allerlei patenten voor vastgelegd, ook goed 

gedocumenteerde experimenten, mensen in de ziekenhuizen, toen al, echt driedimensionale 

werkelijkheden die niet van echt te waren onderscheiden ervoeren. Dat is allemaal gewoon 

wetenschap. Dat zijn de stappen waarin we nu aanwezig zijn gekomen, regulier hè. Want op militair 

gebied is deze uitvinding al heel ver verfijnd, maar ik heb het dus echt over de consumenten 

elektronica. Dus wat wij zien als mensen wat ons gepresenteerd wordt van wat er is. Dat moeten we 

niet onderschatten! 

 

Het invoegen van externe werkelijkheden moeten we niet onderschatten. We zien het hier gebeuren 

en we vinden het leuk, een spel of een virtuele werkelijkheid te ervaren. Er zijn een hoop mensen 

die vinden het niet leuk en maken zich daar zorgen over, want die stellen terecht de vraag “ja maar 

wat nu als deze technologie zo verfijnd wordt dat die bij verschillende mensen tegelijkertijd kan 

worden ingevoegd? Ofwel dat mensen tegelijkertijd worden ingeladen in een alternatieve 

werkelijkheid. En vergeten dat ze bestaan.” Daar zijn ook allerlei experimenten op gedaan. En de 

mensen vergeten dat ze bestaan! Dat is zorgwekkend!  En dat is geen angst maar het is en 
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onderdeel wat je in kwantumkosmos moet ……?? In de wereld waar ik vandaan kom is absoluut 

precies hetzelfde alleen in een hele andere opzet, hele andere gebeurtenis, dat er werkelijkheden 

zijn gecreëerd waarin scheppende wezens ook hebben deelgenomen maar ook dat die 

werkelijkheden die er gecreëerd zijn gecreëerd werden als nieuw onderzoeksterrein om sterfelijkheid 

te ervaren. Dat je dat kunt voelen. 

Dus wij zijn nu op zoek naar een onsterfelijkheid omdat we voelen, ook als wetenschappers zijn er 

mee bezig “ja eigenlijk is dat bewustzijn onsterfelijk” Je hebt neurologisch bewustzijn dat zou je 

moeten kunnen opslaan in een computer en als je dat kunt doen dan sla je eigenlijk niets anders 

dan de persoonlijkheid op hè. Als je dat kunt doe in een computer opslaan dan kun je die 

persoonlijkheid dus voor eeuwig bewaren en uitpakken in een lichaam waar dat in geplaatst kan 

worden. Dit zijn de onderwerpen, dit heeft te maken met kwantumkosmos. En in de werkelijkheid 

die zich afspeelt buiten deze werkelijkheid daar is een, ja laat ik zeggen een oneindig universum 

waarin de mensen ervaringen hebben, al dan niet zelf gecreëerd, sommige wel, sommige niet en 

met hun bewustzijn vanuit onsterfelijke modus zich verschuiven met hun eigen kracht in een script 

wat daar klaar ligt, om sterfelijkheid te ervaren. Dus ze kiezen er zelf voor. Daar zijn speciale 

ruimtes voor, speciale werkelijkheden zijn daar zelfs voor ingericht als doorreis stations naar 

werelden die echt ongekend mooi zijn. We praten dus over krachtige positieve matrixen. Net als het 

woord matrix dat is heel erg zwaar belast, negatief, er moet allemaal iets negatiefs zitten, het moet 

iets negatiefs zijn, controle besturing beïnvloeding, maar je kunt het woord matrix nu vervangen 

voor zelf gecreëerde werkelijkheden, organische werkelijkheden die gecreëerd zijn door wezens met 

een doelstelling om leven te laten stromen in een door hen zelf gecreëerde werkelijkheid, maar ook 

om daar zelf in te kunnen leven en te ervaren wat het betekent als je dood gaat of dat überhaupt 

mogelijk is. 

 

Moet je eens voorstellen, ik ga het hier heel groot maken. Als jij nu weet dat je nooit dood gaat, 

vanaf nu wordt je lichaam nooit meer ouder, maar stel dat je hem terugzet naar 30 jaar. Hopsa. 

Alles wat er verstoord is trekt weg. Gezond! Alle moeilijkheden veranderen in één grote glimlach. 

Alle zorgen die er zijn waar je voor moet werken verdwijnen als sneeuw voor de zon, je hoeft niets 

meer te doen. Hmm het wordt wel een hele andere werkelijkheid. Maar ineens besef je “ik ga nooit 

meer dood, wat moet ik nou met mijn leven doen, wat moet ik nou met mijn leven gaan beginnen 

als er geen uitzicht meer is op de dood?” Nu komen we echt in kwantumbewustzijn. Want dit is het 

onderzoek wat andere beschavingen verrichten of wij in staat zijn om dit terug te halen in ons 

voorstellingsvermogen zodat die informatie die in jouzelf ligt vrij komt en er ook een bevrijding kan 

plaatsvinden in deze werkelijkheid wel door de wezens die leven in die werkelijkheid en niet van 

buitenaf. Hè geen galactische federaties met allerlei hengels om ellende weg te vissen, nee van 

binnenuit zelf doen, zelf scheppen! Ja als het leven oneindig is wat moet je dan nog met je leven 

doen? 

 

Nou in de wereld waar we vandaan komen is dat oneindig, maar uiteindelijk is dit gebeurt: Er zijn 

werelden gecreëerd, oneindig veel werelden, matrixen, niet alle matrixen zijn ook echt werkelijk 

goed in die zin leefbaar geconstrueerd, maar er zijn wel heel veel matrixen, heel veel werkelijkheden 

die bezoek baar zijn. En dat hebben we ook gedaan. Er zijn mensen die zijn gaan reizen, in aardse 

taal uitgedrukt, we praten echt over ontelbare jaren. Ontelbaar het is niet te tellen. Ervaringen op 

ervaringen. Die ervaringen liggen ook in jou. Dat is niet verbonden aan deze wereld. Dat zijn 

ervaringen uit andere werelden. De opkomst van hele beschavingen, de ondersteuning ervan, het 

verrijken van werelden, het brengen van bloemen, het brengen van een organische werkelijkheid, 

wat wij voelen als we in ons tuintje een bloemetje neerzetten dat het zo ontzettend goed voelt dat je 

dat doet. Alles verandert in je tuin door die ene bloem. Alles! Waarom? Omdat het jou verandert! 

Omdat je het ziet, je voelt het. Dat is onze kern. Onze kern is dat wij levensdoorgevers zijn. Overal 

waar de trilling komt van de mens, bewustzijn, vrij bewustzijn, niet gemanipuleerd, vrij, ontstaat 

ook een trilling van leven. Het is het goede, uitgedrukt in het woord goed, het goede in de mens, het 

evenwichtige, het geharmoniseerde bewustzijn wat ontstaat daar waar de mens naar toe reist. En 

nog bijzonderder is dat dat niet verbonden is aan het lichaam van de mens, want het lichaam komt 

voort uit het bewustzijn, nee, er ontstaat dáár leven waar menselijk bewustzijn naar toe reist!! 

En als we dat nou eens gaan doen op deze wereld en dat kan, want dat is wie we zijn, dan verandert 

deze werkelijkheid. Zonder dat je nieuwe scholen opricht. 

 

In de wereld waar ik vandaan kom is een en ander fout gegaan. En goed fout ook! En dat was niet 

bedoeld. En dat is eigenlijk wat je hier op de aarde ook weer ziet gebeuren en dat is dat je verstrikt 
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kunt raken in de matrix, dat je er niet meer uit kunt. Klinkt eigenlijk heel dom. Je maakt iets, je 

gaat erin en je komt er niet meer uit? Naja dat lijkt wel een beetje op deze werkelijkheid. Maar het 

is heel ernstig hoor waar ik het nu over heb. Dat mag je best wel zeggen. 

Contact met andere werelden is niet alleen maar fijn en leuk. Op deze wereld is het ook niet alleen 

maar fijn en leuk. Er zijn hier hele ernstige dingen aan de hand in deze wereld waar ook fijne en 

leuke dingen bezig zijn. En als het zo is dat het geen leerschool is maar een overname van een 

andere macht dan hebben we een serieus probleem, want het past niet binnen het beeld.. oh even 

blazen...zo, we zien het hier ook gebeuren. Hier op de aarde recht voor ons gezicht, in onze 

werkelijkheid zien wij dat de krachten aan het werk zijn die levensfrequenties beperkend zijn. 

Dempen! 

Jouw levensvreugde wordt gedempt doordat je moet voldoen aan een model. De kracht van wie je 

werkelijk bent neemt af! Waarom, omdat je je moet identificeren met iets wat jij niet van binnen 

bent! In de kosmos waar ik vandaan kom en waar we uiteindelijk dus allemaal vandaan komen, is er 

iets heel groots gaande en dat is dat wij niet de enige levende wezens zijn in de kosmos maar dat 

het krioelt van het leven. Het is onmetelijk druk in de schepping! Alleen al in ons eigen universum, 

dit universum wat wij nu zien, deze matrix, het krioelt van het leven. Het is gigantisch. En we 

kunnen niks vinden, hoe diep we ook met de telescoop bekijken we vinden niks. En dat is heel raar 

dat dat veld dat ons niet toont. 

 

Ik stel hardop een vraag. Het is alleen om besef te brengen. Ik ben geen angstbrenger, ik wil het 

alleen maar openleggen. We zijn toch onsterfelijk dus waarom zouden we niet alles in duiken wat er 

ook nog kan zijn en de kwantumwetenschappen en ook bewustzijnswetenschappen laten ons zien 

dat deze vraag niet oninteressant is. 

Ik stel de Vraag: Als jij verstrikt raakt in een virtuele werkelijkheid, stel, en het gebeurt niet met 

een bril en het gebeurt ook niet met een electrode maar het gebeurt op een manier die je eigenlijk 

nog nooit hebt eerder gezien maar er wordt een werkelijkheid d.m.v. trillingen, zoals wij nu zelf 

denken, losgelaten in het bewustzijn, geplaatst door het bewustzijn heen van jou, in dit geval het 

fysieke lichaam, je wordt als het ware bewust van die andere werkelijkheid, en je wordt in een totale 

vergetelheid gebracht doordat je de werkelijkheid die je ziet als hoofdwerkelijkheid ervaart dan is de  

 

Vraag: zou je er ooit nog naar omkijken om terug te keren wie je werkelijk bent? 

Dit zijn hele fundamentele stappen lieve mensen, wat ik hier vraag. 

Vraag: wil je hem nog eens stellen? 

Martijn: Jazeker: 

 

Als je verstrikt raakt in een virtuele werkelijkheid die zo goed gescript is en zo organisch is dat je 

hem lief hebt, ik ga hem uitbreiden, en ondanks dat we in die liefdevolle wereld allerlei dingen 

gebeuren die echt niet door de beugel kunnen, je toch de moeite waard vindt door alle scripten die 

er in die werkelijkheid aanwezig zijn, dus ook gescript zijn, dus missies, levensdoelen, persoonlijke 

ontwikkeling, spirituele ontwikkeling, zou jij als je daarmee bezig bent in zo'n matrix en je zou nooit 

meer weten wie je werkelijk bent, zou je dan ooit nog eens terugdenken of terug willen naar de plek 

waar je vandaan komt? Zou je dan die bril willen afzetten? Zou je het nog willen weten?   

 

En ik heb het nu over een bril hè, maar in de werkelijkheid buiten ons zichtbare veld, want we 

ervaren nu een lichaam is het niet een bril maar is het iets heel anders. Maar de vraag is: zou je het 

nog willen weten?  En als je die vraag niet bij jezelf neerlegt maar meer bij de mensheid zoals je die 

nu hier om je heen kent. Wat is nou waardevol? 

 

Gedachtekrachtwapens, wapens om wezens die kunnen scheppen te deactiveren. Het lijden wat de 

mensheid kent van deze wereld hier, het lijden wat we kennen als mensheid wordt enigszins 

weggetrokken door de gevoelens die we hebben dat wij een weg hebben te gaan binnen dit model 

om onszelf te verrijken en onszelf als het ware verder te ontwikkelen. Maar als dat een onderdeel is 

van die matrix waar zijn we dan mee bezig? Als we proberen geld te verdienen en steeds meer geld 

hebben om vakantie te hebben omdat we die nodig hebben omdat we overspannen zijn, omdat we 

dingen doen die we niet willen doen zoals dat geld verdienen...waar zijn we dan mee bezig? Als je je 

lichamelijke klachten wilt oplossen omdat je pijn hebt en daardoor op zoek gaat naar oplossingen 

binnen de pijn en je hele leven komt in dienst te staan van de pijn en de oplossing daarvan, dus dan 

ben jij geld aan het verdienen, waar ben je dan mee bezig? Ik probeer jullie duidelijk te maken dat 

we in een soort bezigheidstherapie geraakt zijn. En dat is misschien niet altijd even leuk dat zo 
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hardop te zeggen maar als er een werkelijkheid ligt verscholen achter deze werkelijkheid en dat 

deze werkelijkheid op dit moment niet perse een leerschool is, maar misschien een gigantische 

interkosmische dempingsactie waardoor de hele mensheid denkt dat ze zich ontwikkelt. 

 

Maar kijkend vanuit een andere perceptie naar de aarde je moet vaststellen dat zich gewoon laat 

vermaken en dat ze helemaal niet schept, dan hebben we dus met een heel ander concept te 

maken. Wat is hier nou werkelijk gaande? En als dit zo is, zo samengevat in een notendop, het is 

natuurlijk heel complex wat ik nu vertel, het is echt belachelijk simpel maar de waarheid is wel dat 

het gevoel van ons ook belachelijk simpel is wat we kunnen voelen, maar de hele constructie die 

daar doorheen ligt die moet je enigszins wel tot je voorstellingsvermogen laten komen! 

En waarom? Dat wat we vergeten zijn wordt wel aangewakkerd als je er weer over gaat praten. En 

op het moment dat je er weer over praat en je neemt het niet klakkeloos aan maar je voelt in jezelf 

dat je ergens herinneringen hebt uit een totaal andere wereld en dat je nimmer ooit gekozen zou 

hebben om iets te moeten leren wat je eigenlijk al bent, maar dat je wel gekozen hebt voor een reis 

naar een andere wereld om je rijkdom daar te komen brengen, en je liefde te komen brengen, dan 

kun je heel diep in jezelf voelen dat al die pijnstukken waar je nu mee te maken hebt en die 

dempingen, de pijn, beperkingen, het niet kunnen floreren van binnenuit, dat dat iets is waar je 

nooit voor gekozen hebt. Maar dat het er is, dat is een feit. Ik durf het hardop te zeggen en ik zeg 

het ook! Wij hebben nooit gekozen om moeilijke processen aan te gaan in de vorm zoals zich die op 

dit moment voordoen. Wij hebben nooit gekozen voor een wereld die er nu zo uitziet. 

 

Ik wil jullie iets vertellen over deze matrix. Deze werkelijkheid is gecreëerd door een hele, ik ga het 

woord hoog erin gebruiken, een zeer hoge intelligentie die eigenlijk verbonden zijn met het 

humanoïde ras. Dit universum is een heel organische wereld, dat is door wezens gecreëerd met hun 

doelstelling voor een onderzoek. Deze beschavingen die deze wereld hebben gecreëerd zijn 

geassisteerd door een enorme hoeveelheid andere intelligenties die ook scheppende wezens zijn in 

het leven hier. Die hun kennis uit andere werelden brachten naar het ontstaan van een nieuw 

universum. Een universum die taal, trilling, ligt ingebed in het kwantumveld, dus een radiozender 

binnen een radiozender. Een verdieping erbij, ertussenin geplaatst, er doorheen! 

En zij hebben dit experiment gestart en één van de allerbelangrijkste redenen van dit experiment is 

dat zij kunnen waarnemen wat er gebeurt in dat experiment ofwel de wezens die zij creëren en 

scheppen, in die werelden, het gaat niet alleen om de aarde, daarin gaan ze waarnemen hoe die 

wezens gaan ontdekken dat ze niet zomaar wezens zijn maar dat zij als onderdeel van de schepping 

van hun designers dat zij contact willen krijgen met een veel grotere werkelijkheid. En de 

doelstelling van het experiment is dat die wezens die dat experiment uitvoeren, dus de 

ontwikkelaars, de designers, zelf het vermogen niet hebben om uit de matrix te komen van waaruit 

zij het experiment hebben gestart. Dus de stap daarvoor is dat deze ontwerpende beschaving dit 

experiment opstart in een werkelijkheid waar ze niet uit kunnen! 

Oprekken hè. Voorstellingsvermogen. Het lijkt net een historie en het is het in zekere zin ook wel zo 

in het grote gebeuren maar als je hem naar het kleine stuk brengt en je zegt zij hebben een 

waarneming experiment opgezet om datgene wat ze kunnen waarnemen buiten zichzelf dus in hun 

eigen experiment, met hun bewustzijn kunnen ze dat meten en invoelen, de ontdekking dat die 

wezens erachter komen dat ze veel meer zijn dan alleen wezens in die wereld, het ontstaan van een 

innerlijk bewustzijn, dat nemen zij waar en doordat ze dat waarnemen keert het bij hen ook weer 

terug. En doordat het bij hen terugkeert kunnen zij één voor één als beschaving loskomen van die 

werkelijkheid van de matrix. 

Dus het is een groot kwantumwaarnemingsexperiment wat z'n weerga niet kent, want het is enorm 

groot. Wij zijn niet die wezens die zij gecreëerd hebben. Dat is dit universum. Er is iets gebeurd, 

want binnen de hele ontwikkeling van het universum, met alle verrijkingen erbij door allerlei 

verschillende reizigers die bloemen kwamen brengen en dat zijn geen bloemen dat ze brengen en 

hier in de grond zetten, het zijn hologrammen die worden gebracht. Analoge hologrammen, 

trillingen, informatie, kennis informatie, krachtige bewustzijnsfrequenties die worden uitgezonden 

whoem en worden met een team in het veld gebracht, in de software. Dus in de software van het 

universum. Want iets wat ontworpen wordt heeft een code, in het universum waar wij leven heeft 

een code. 

En die code is gehackt! En de verrijking van deze wereld die door heel veel beschavingen is gedaan 

leidde tot o.a. deze wereld hier, deze aarde die een soort replica, een na bouwsel, een herontwerp is 

van Gaia uit een wereld waar geen bezetting is, dus het is verbonden aan iets. En toen gebeurde er 

iets heel naars wat eigenlijk leidt tot in het moment waarin we nu zijn gekomen en waarin we zien 
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dat de hele samenleving is vastgelopen. En het is een echte vastlopen waarin we nu zitten, dat 

beseffen wel hè? Er zijn ook hele grote doorgangen en uitgangen maar we zitten echt in een 

vastloop systeem en we zijn al vastgelopen. Het denken kunnen we niet meenemen naar een 

volgende oplossing. 

Het ontwerp van dit universum zit zo geavanceerd in elkaar voordat ik over die hack iets vertel, het 

ontwerp van dit universum zit zo geavanceerd in elkaar dat alle mogelijk scenario's ingebed liggen in 

dat veld. 

 

Vraag: wil je dat nog een keer zeggen? 

Martijn: Dit is zo'n geavanceerd ontwerp, dit universum, het is ook echt een, het is een kunstmatig 

universum, het is met technologie geopend binnen de kwantumwereld, binnen een ander universum 

en is organisch bekleed. Dus het is kunstmatig opgericht en organisch ingekleed. 

Ik was eventjes, jij vroeg wat ik nog zei hè? Ja ik moet even, want ik vertaal hè, het komt niet uit 

mijn hoofd, dus ik moet de velden van waaruit ik spreek ik moet mijn eigen bandbreedte even goed 

vasthouden. Ik kom er zo op. 

Bij het ontstaan van dit universum is er een model gebruikt, zo geavanceerd, dat alle mogelijke 

ontwerpen of alle mogelijk ontwikkelingen en dus keuzes, ik praat nu over tijdlijnen er in liggen 

ingebed. Dus probeer deze werkelijkheid die we nu onze werkelijkheid van deze aarde te zien als 

een heel complex computerprogramma, van organische aard waarin alles wat er gedacht kan 

worden bekend is en mogelijk is! Dus de wezens die in dat script leven die denken dat ze zelf 

denken maar ze denken eigenlijk niets anders dan wat dat lichaam denkt in dat script! A 

Alle mogelijkheden liggen daar in! Alles is bekend, alles wat er gedacht kan worden en besloten kan 

worden, ik heb het allemaal over het hoofd, is bekend in het veld! Dus zowel goede keuzes als 

moeilijke keuzes. En het is een volledig operationeel multidimensionaal programma en dat er allerlei 

bemoeienissen zijn zowel positief als bemoeienis wat meestal niet positief wordt ervaren en binnen 

dat hele programma is alles mogelijk wat je maar zou kunnen bedenken. 

 

Oké we zitten dus in dat programma! Deze werkelijkheid is die werkelijkheid! Het onderzoek wat 

geleid wordt door andere intelligenties die de mensheid ofwel bestuderen en ook ondersteunen om 

te gaan voelen, zonder bemoeienis en er zijn intelligenties die willen de mensen sturen met 

channelings en berichten om ze te laten denken. Oké dat ook nog even tussendoor gezegd. Wat is 

hier aan de hand? Wij leven in deze werkelijkheid waarover ik net sprak en terwijl wij in deze 

werkelijkheid leven wij nog in een bandbreedte van nog geen 5 % van alle mogelijkheden die 

gescript zijn in dat universum. We praten nu over kwantum kosmisch oorzaak en gevolg. 

 

Let op hè! Als het zo is en het is waar wat ik zeg, je hoeft mij niet te geloven, het gaat om het 

voorstellingsvermogen, als het zo is dat alles mogelijk is om met dit lichaam te bedenken en met de 

gedachte maak je dus keuzes en steeds routes in stapt waar dus een toekomstig scenario op 

aansluit, als dat zo is en er dus nu nog maar 5% over is, nog niet eens, het gaat niet om de 5% 

hoor, het gaat om de velden, dan zitten wij in een vrij kleine bandbreedte van mogelijkheden. 

Hmm maar waar zijn dan al die andere mogelijkheden gebleven? Van wie is deze werkelijkheid? Van 

wie is dit programma? En zijn die nog steeds de legitieme houders of zijn die daar niet meer de 

houders van? Wordt dit script, deze werkelijkheid door een god bestuurd? Of zijn het de goden zelf 

die wakker worden in die werkelijkheid? Wat is scheppen? Snap je, het zijn allemaal vragen, probeer 

daar gewoon heel diep naar te kijken. Ik ga er zo even een beetje geschakeld wandel ik daar 

doorheen. 

 

Als dit veld 100% gescript is dan is er dus ook geen vaste tijdlijn in de toekomst. Dan zijn 

voorspellingen dus waardeloos, heb ik dus ook geen lotsbestemming, eigenlijk valt alles weg. Want 

als alles mogelijk is in dit script dan is dan ook echt alles mogelijk. En toch zit ik in een situatie 

waarvan ik voel dat die mogelijkheden niet geldig zijn voor mij kennelijk op de één of andere 

manier. Hmmm wat is hier nou aan de hand? Kunnen we de rest van die scripten ook laten 

reageren? Vraag hè. Zijn wij als mensheid in staat, ik heb het echt als lichamen, als wezens die ook 

in deze werkelijkheid zijn gekomen, zijn wij in staat om andere reactievelden, daar gaat het nu over, 

andere reactievelden tot leven te laten komen? Die 5% die over gebleven is komt door 

machtsingrepen, zoals we hier op de aarde virtual reality kennen zo zijn er verschillende groepen uit 

allerlei andere universa die iets hebben gedaan in deze matrix. 

En wat ze gedaan hebben is kinderlijk eenvoudig want ze hebben de code veranderd in het ontwerp 

van de mens. Wij noemen dat een DNA toepassing maar het is eigenlijk iets anders. Wat ze gedaan 
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hebben is dat ze het voorstellingsvermogen van de mens verkleind is en ze hebben ook iets gedaan 

namelijk dat wij alleen maar kunnen denken binnen het voorstellingsvermogen om de tijdlijnen die 

zij willen hebben in stand te houden. Maar waarom dan? Wat zit er in die tijdlijnen? Wat is daar aan 

de hand, wat ligt daar in de toekomst wat zij willen? 

 

Hè hè, en toen ik geboren werd toen wist ik dit allemaal, heel helder, ik wist het voordat ik mijn reis 

maakte naar deze matrix en ik heb het heel moeilijk gehad om hierover te gaan praten omdat 

iedereen mij probeerde het te beletten omdat dit een heel groot verhaal is, Heel groot, het is echt, 

maar ik moet het wel uitpakken want het ligt in ons allemaal opgeslagen. Wat ik graag met jullie wil 

uitpakken is zijn er mogelijkheden in ons wezen om andere tijdlijnen te laten reageren? En het was 

voor mij een hele vreemde wereld om hier te komen tussen mensen, en ik blijf in gelijkwaardigheid, 

dus alsjeblieft dat je me ook zo blijft zien met je kwantumwaarnemingen naar mij, ik spreek er 

gewoon vrijuit over, het was voor mij heel moeilijk om tussen mensen te leven die niet meer weten 

wie ze zijn. En dat vind ik een heel verdrietig gebeuren. 

Wat zij willen is dat wij blijven denken op een manier die tijdlijnen die daarop aansluiten in stand 

houden. En dat heeft te maken met iets wat in die tijdlijnen gebeurt wat belangrijk is voor hen. Ik 

denk dat je het heel eenvoudig moet bekijken. Stel je voor dat je een computerspel pakt, een 

dvd'tje en dat is een heel script, daar staat van alles op, dan zitten in die script bepaalde 

uitkomsten, ja, uitkomsten. De uitkomst van het script is dat de wezens die daar in leven, 

ontdekken dat ze over een vermogen beschikken om vervolgens het computerprogramma zelf te 

herschrijven. Daar gaat het eigenlijk over. En om dat te voorkomen moeten die mensen eigenlijk 

niet gaan voelen, maar die denken dat ze voelen om iets in stand te houden. Vandaar ook de 

falsificaties van spirituele modellen, want de meeste mensen denken dat ze spiritueel zijn maar ze 

zijn het niet. Want als je kijkt naar hoe ze leven, nou even confronterend, maar dan moet je 

vaststellen dat het niet zo is. Er is namelijk geen echte weg behalve de weg dat je het leeft en het 

ook bent. En daar ligt de grote afstemming?? 

 

Onze werkelijkheid is in die zin aan een uitdaging toe en waar de mensheid nu voor staat, daar 

staan wij met elkaar voor en dit is een buitengewoon feestelijk moment in misschien we één van de 

moeilijkste barrières die de mensheid heeft te doorbreken om dit te doorgronden. En misschien 

komen daar wel allerlei gevoelens bij vrij die enerzijds angstig zijn of traumatisch zijn maar dat is je 

krachtveld wat vrijkomt! Wij hebben met elkaar. We zijn in zo'n feestelijk moment gekomen dat we 

met elkaar naar mogelijkheden aan het reizen zijn die kwantumreacties in het veld laten ontstaan 

die past bij wie wij werkelijk zijn. En niet bij wat we altijd hebben gedacht. En daar kom je eigenlijk 

alleen maar als je alle modellen weghaalt! 

 

Het lijkt mij fijn om straks na de lunch, want we hebben even een lunch nodig, misschien, om daar 

dieper op in te gaan en daar op misschien zelfs een bepaalde oefening of bekrachtiging, een soort 

van, laat ik zeggen route in te voelen. En als je dat samen met elkaar durft te doen in 

gelijkwaardigheid, dat je niks wilt veranderen dan kun je ook voelen wat de kracht is van 

samenwerking daarin en naar elkaar toe komen en het naar elkaar toe komen. En wat ik al zei in 

Frankrijk, hebben we met elkaar onderzocht en gevoeld dat het echt mogelijk is om vanuit een 

100% gelijkwaardigheid samen te zijn. Dat kan hier ook, ook met 85 mensen. En als je mijn verhaal 

nonsens vindt op de vorm, het is deze vorm ook niet maar vertaald. Ja dus als je het onzin vindt of 

dit is het niet zet het gewoon aan de kant en ga gewoon eens voelen in jezelf wat er nu allemaal 

gebeurt. Ik wil het straks nog wel graag hebben over het waarnemingspotentieel, en wat er gebeurt 

als we elkaar zien en ook waarom de mens beknot wordt met pijn, dus ook trauma, emotionele 

belasting, mentale belasting en wat dat probeert te maskeren/ En dat is een heel ander verhaal als 

dat wij in deze wereld hier zien. En dat leidt ook tot het laten vervallen van die velden, want het 

verschuift jouw perceptie over jezelf. 

 

Opmerking: Ik wou nog even zeggen voor die ene vraag wat betreft literatuur over ufo's. Ik heb 

daar een hele lijst van allerlei richtingen en er staat ook mijn filmpje op internet dat is getiteld ufo 

ontvoeringen in relatie tot het dagelijkse leven. Ik leg mijn kaartjes neer voor ieder die nog meer 

informatie wil hebben. 

Martijn: het is buitengewoon belangrijk om je met je bewustzijn ook in moeilijke circuits te kijken. 

Waarom omdat menselijk bewustzijn dicht getrokken velden laat ontspannen! En daar waar pijn en 

trauma ligt is eigenlijk een diepgaande afwezigheid van scheppende wezens aan de orde. Dat is wat 

hier gebeurt. En door weg te trekken en te zeggen van “nou dat bestaat niet” of “ik geef het geen 
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aandacht dan groeit het niet” nee het is al gescript, het is er al. En het heeft aandacht nodig, jouw 

bewustzijn mag daar heen stromen. Juist daarin! In, ga er maar in. Ga maar kijken wat er gebeurt, 

laat je bewustzijn daar maar in stromen en dan gaan die verdichte velden, dat zijn informatievelden 

die gaan ontspannen, zuiver omdat jij er bent! Haah en wat er dan gebeurt daar gaan we het zo 

over hebben. 

 

 

Deel 3 t/m 6 

Ik ervaar met elkaar, dat is wat ik ervaar, een hele vriendschappelijke energie hier. Ja misschien dat 

je zegt dat is voor mij niet zo, ik voel me niet helemaal lekker. Dat kan hè. Maar ik voel dat het een 

hele mooie ontmoeting is met elkaar. Deze dag en ook 3 november is een soort opmaat van zoals 

dat nu lijkt een tweedaags congres in Nederland. En ik denk dat er zo'n  vijf tot achthonderd 

mensen naar toe kunnen komen waar we het gaan hebben over kwantumwetenschappen, menselijk 

bewustzijn, waar ook een paar sprekers komen die onderzoek hebben gedaan ook als zeg maar 

“geleerden “ tussen aanhalingstekens, ze zijn het dan ook echt maar met hun geleerdheid het slot 

hebben verwijderd van het geleerd zijn zeg maar. Dat is mooi hè. Dat je dan terug kunt keren in wat 

je werkelijk voelt, waar je ooit voor hebt gekozen. 

 

Ja morgen is er trouwens in Nijmegen ook een symposium. Ik heb daar zelf geen gegevens van 

helaas maar dat is een symposium dat gaat over 5G en twee mensen organiseren die dag en dat is 

een dag waar ook Martin Paul uit Amerika komt. Dat is één van de grote vooraanstaande geleerde 

op het gebied van straling en die meneer die komt daar zonder blikken en blozen vertellen wat die 

5G nou eigenlijk werkelijk is en hoe gevaarlijk dat is, maar ook wat bewustzijn daarin als instrument 

ook kan betekenen. En ik denk dat het gewoon goed is om dat even hardop te zeggen dat mocht jij 

het gevoel hebben daar morgen naar toe te gaan het is wel ook een man die baanbrekend doet, die 

dus eigenlijk opstaat en nou ja toch wel eigenlijk wacht tot 'ie, dat je hoofd weer boven het 

maaiveld, dat je daar ook een stukje bescherming in nodig hebt. Ja bescherming in die zin 

waarneming, dat mensen je kunnen zien en dragen. Mocht je daar niet naar toe kunnen gaan dat je 

toch misschien je intentie en je aandacht naar toe kunt zenden. 

 

Dus het gaat hier vooral niet om een conspiracy 5G dag of zo, maar het gaat om feiten van wat 

straling doet en wat de scalaire golven ook echt doen in het brein en wat het allemaal teweeg 

brengt, ook voor de natuur. Zoals ik al zie iets kan alleen maar veranderen als je het ook durft te 

benaderen en het durft te bespreken. Ik vind het een moedige zet om zo'n dag te organiseren maar 

ook dat zo'n man helemaal uit Amerika komt om daarover te praten. Ik vind dat knap want hier in 

Nederland is zo'n gigantische verdichting op het gebied van straling. Dat is echt. Dat is op zich al 

fenomenaal gedaan. Je kunt er al bijna niet meer over praten dan ben je een complottheorist. 

Terwijl je gewoon praat over feitelijke straling waarvan je met meetgegevens kunt zien dat ze 

gewoon met 5gigahertz per seconde, dat zijn 5000 trillingen per seconde ….? in jouw weefsel 

prikken. 

Dus je wordt door 5G 5000 keer per seconde met een naald door die draaggolf geprikt en dat is een 

veel hoger trillingsgetal, moleculair, dan het fysieke lijf. Dus je kunt al voorstellen dat je je wordt 

eigenlijk gekookt. Het zijn microgolven en binnen microgolven kun je allerlei programma's opslaan, 

die liggen daarin opgeslagen. Je kunt in microgolven pakketten informatie verstoppen die het brein 

dus oppakt onbewust. Dus je kunt op die manier ook je politieke voorkeur van je tegenstander 

bijsturen. 

Nou dat is in ieder geval morgen een onderdeel daar. En ik vond het fijn om het even te zeggen. Ook 

als dank naar de organisatie daarvan. 

 

Vraag: in hoeverre heeft het zin, ja natuurlijk heeft het zin, om daar individueel je voor in te zetten 

richting een gemeente, natuurlijk door ook waar te nemen. Kun je ons nog iets meegeven wat wij 

daar individueel aan bij kunnen dragen. 

Martijn: maatschappelijk bedoel je? 

 

Vraagsteller: Ook 

Martijn: en dat andere? 

 

Vraagsteller: ja om proberen te zorgen dat we daar met z'n allen zo min mogelijk last van hebben. 

Martijn: Nou kijk waar wij mee te maken hebben hier en we gaan er zo over beginnen is oorzaak en 
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gevolg situatie, We zitten nu in de gevolgen, dus dat 5G zich ontrolt, dat dat hele gebeuren, dat 

script eigenlijk in beweging is, dat is een informatieveld wat voortkomt uit een gevolg en het gevolg 

is dat we afwezig zijn geweest. Ja, dat is gewoon wat er aan de hand is. En de mensheid is afwezig, 

eigenlijk wordt alles voor ons besloten. Nou dus als ik een reactie geef op jouw vraag, kijk alles, hier 

in deze wereld is alles wetmatig. Als je naar een gemeente toegaat en je wil hier iets meedoen dan 

moet je bij de gemeente met feiten komen. Dus als je daar iets mee wil doen, want je kunt bij de 

gemeente, bij die afdeling kun je niet naar binnen stappen, het kan wel hoor, daar kan je wel naar 

binnen stappen en zeggen “moet je eens luisteren de oorzaak en gevolgwetgeving waarin ik nu zit 

dat accepteer ik niet, ik eis dat u mee gaat scheppen om dit op te lossen” Dat werkt natuurlijk niet, 

dus je moet denk ik feitelijk materiaal aanleveren en heel veel dus verzamelen. 

Als je naar de gemeente gaat moet je echt aantonen van dit zijn de feiten, hè, en de feiten zijn dat 

het schadelijk is en dat het voor onze gezondheid en al het leven wat daar schade aan ondervindt 

dat het gewoon niet oké is, “dus dit, hier staat het en u heeft eigenlijk de plicht om daar onderzoek 

naar te doen om te kijken van..΅ dus dat is een beetje meer wetmatig gezien, juridisch. 

En aan de andere kant is er ook iets mogelijk om, en daar gaan we het zo over hebben, om het hele 

script waarin je zit op losse schroeven te zetten. Hè want anders blijf je in de gedachte zitten van 

het probleem. Ja ik ben daar heel zwart wit in. Ik blijf daar vooral uit! Eigenlijk, nou niet vooral, 

gewoon uit! Hè dus het leven kan een andere wending krijgen, een andere mogelijkheid, er ontpopt 

zich ineens iets wat je daarvoor niet voor mogelijk had gehouden. 

 

Iemand deelt: In België is een dokter…?? een homeopaat en die doet lezingen geven aan dokters 

zelf omdat hij meer impact heeft en die heeft gevraagd kunnen jullie deze brief in jullie omgeving 

aan de dokters afgeven….?? waarin staat hoe schadelijk dat is. Ik heb daar ook ja tegen gezegd en 

ik ga dat ook doen. 

Martijn: nou dat is heel mooi dat u zich inzet om dat zo te doen. Kijk we moeten wel in beweging 

blijven hè. Dus het is niet zo dat je passief moet worden en alleen maar gaat zitten in jezelf voelen. 

De stappen dat is voelen, helder bewustzijn terughalen en daar ook echt iets mee doen. Uiteraard. 

 

Kijk er zijn hier in Nederland, binnen de beroepsvereniging van artsen en andere richtingen zijn er 

brieven rondgestuurd die vanuit de overheid zijn verzonden, waarin eigenlijk waakzaamheid en 

alertheid wordt gevraagd op ja extremisme, mensen die ontsporen, verwarde mensen. Mensen  die 

neigen naar het ontwrichten van de samenleving, voorbeelden daarvan worden genoemd dat 

mensen in complottheorieën geloven, dat ze bezeten zijn van buitenaardse wezens. Dat is al 

helemaal aanwezig snap je. En dat zie je aan de voorkant niet maar dat gebeurt aan de achterkant. 

Zoals alle brandweerkorpsen een paar jaar geleden het bericht hebben gekregen hoe te handelen 

bij, ja, spontane demonstraties die lokaal de gemeenschap zouden kunnen ontwrichten. 

Dus er wordt op voorhand overal wordt er al iets gedaan om te voorkomen dat als je iets doet als 

mensen samen wat leidt tot echt verandering om dat een beetje in de kiem te smoren. Dus je moet 

vooral bij dat complotstuk wegblijven. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. 

 

Kijk de hele mensheid is een complot.  Kijk naar onze historie, onze historie is één grote 

opeenstapeling van complotten. Alle oorlogen die er zijn geweest waren allemaal complotten. Dus 

waarom zou dat nu ineens niet meer zo zijn. Maar je moet er alleen niet over praten want dat zijn 

allemaal aannames en suggesties, je weet het niet, je kunt het niet aantonen. Je kunt enen en 

nullen bij elkaar optellen nou dan komt er een getal uit dan kun je zeggen zo zit het in elkaar maar 

blijf vooral bij complotten weg. Want zodra je in een complotsfeer terechtkomt, hè, ik vertel gewoon 

wat ik ervaar, maar ik haal niks uit een boek, dus daar kunnen ze mij, wie dat ook zou zijn, kunnen 

nooit op complottheorieën vastzetten, ik kan hoogstens het etiket krijgen van “die verhalen nou daar 

hebben we speciale naalden voor, daar kunnen we heen prikken en dan kunnen we je verdoven. 

 

Maar je moet opletten dat in het hele proces van verandering, vernieuwing, herziening, dat je vooral 

wegblijft bij complotten. Maar dat je keert naar wat jij voelt. Dat is eigenlijk wat je ook vraagt “kun 

je er nou iets aan doen met die 5G, wat zijn de wegen, wat zijn de mogelijkheden?” 

Praat altijd vanuit jezelf! Blijf ook altijd bij jezelf. Hoe waanzinnig dat ook voor een ander kan zijn, 

maar spreek je zorgen uit als je die hebt, dus spreek dan wel jouw zorgen uit!  Spreek dan niet de 

zorgen uit van allerlei websites en dat die zorgen op die websites die daar staan ineens jouw zorgen 

zijn! 

Snap je wat ik bedoel? Want zo werkt het wel hè. Copypaged. Je neemt eigenlijk voortdurend over 

wat een ander zegt en een ander voelt, dat zijn de repetitieve functies van het brein, je identificeert 
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je ermee omdat je eigenlijk het ook voelt maar vervolgens ga jij zorgen uiten die toch niet echt jouw 

zorgen zijn. Dus je moet alles wat je doet zuiverheid, eerlijkheid, oprechtheid kijken wat voel ik nou 

eigenlijk? 

Dus ook de vraag over 5G, ik stel die vraag ook bij mensen “maar wat voel jij zelf bij 5G?” “nee ik 

vraag niet om naar de geheugendatabank te gaan van wat je allemaal gelezen hebt erover, dat 

vraag ik niet” Ik vraag niet wat die andere mensen er allemaal over geschreven hebben, ik vraag 

niet naar je mening aan de hand van wat je gisteren dacht, ik vraag naar wat je nu, nu voelt! Dát is 

de kracht! Altijd praten vanuit het nu. Altijd delen vanuit de nu-kracht, daar ligt ook de 

creatiekracht. 

 

Iemand deelt: toch vind ik dat een lastige Martijn. 

Martijn: dat is ook heel lastig. 

Deler:  want die 5G, weet je ik kan het niet voelen, ik weet niet hoe het met anderen is maar 

mensen die hoog gevoelig zijn voor straling die spreken erover en ik voel dat niet, zelf, tot nu toe. 

Martijn: maar je kunt wel uit je gevoel praten. 

Deler:  Ja. 

Martijn: je kunt wel vanuit je gevoel vertellen wat de zorgen ook zijn die je daarin bezighouden, dat 

je zegt “nou ja ik ben bezorgd over de natuur, hè, ik hou heel veel van de natuur en ik ben ook een 

aardbewoner dus ik heb ook een zorgzaamheid over de natuur, dus ik heb ook recht op om mij 

daarover te uiten en zo makkelijk als u zegt dat er geen schade is  en dat gewoon aan de kant 

schuift , zo makkelijk zeg ik dat ik bezorgd ben en dat ik als medeburger hier aanwezig ook het 

recht verdien om mijn bezorgdheid te uiten en dat er ook naar wordt gekeken” 

Want dat is de echte volksvertegenwoordiging. Volksvertegenwoordiging betekent dat je iets 

neerlegt vanuit jezelf en dat er naar gekeken wordt. Snap je en daarom zei ik praat altijd vanuit 

jezelf. Want als je vanuit jezelf praat dan wordt het gevoeld. Het wordt gevoeld ook als je iemand 

tegenover je hebt die in het hoofd zit, jij praat uit je gevoel en je meent het je bent betrokken erbij, 

het is voelbaar. Als jij iets zegt tegen iemand wat je echt voelt maar heel erg meent dan voelt die 

ander van nou hier kom ik niet zomaar mee weg. Deze persoon die stuur ik niet zo, deze persoon 

die zegt hier iets wat mij eigenlijk ook wel raakt. En dan krijg je dus een contact. 

 

Dus eerst moet er een aanzuiging van contact ontstaan in jezelf, dan komt het contact en nu kun je 

verder die velden laten opengaan. Het gaat alleen maar over is iemand open of niet? Is er 

bereidwilligheid om naar je te luisteren of niet? En dat start echt vanuit contact. 

 

Vraag: Martijn herhaalt: er wordt gezegd dat er een facebookgroep is en dat er advocaten worden 

ingehuurd m.b.t 5G en dat het samen wordt gebracht. En dat is ook goed dat het juridisch daarop 

een stuk in te zetten want je moet niet met het juridische deel dat moet je niet allemaal laten liggen 

maar het moet bij elkaar komen, snap je, het moet bij elkaar komen, het moet gedragen worden 

vanuit het hart, ten diepste gemeend en dan pak je de feiten erbij en dan kun je iets heel moois 

krijgen, maar je moet heel erg opletten en daarom ga ik ook zo beginnen over het 

scheppingssysteem, je moet heel erg opletten dat je niet in een conflictsituatie beland en dat je 

mind daarin betrokken raakt. 

Als dat gebeurt dan ga je vechten met een macht waar je het nooit van wint! Want de wezens die 

mind georiënteerd zijn die hebben zo'n machtig imperium van denken en die zijn zo krachtig. Die 

verslaan ons op alle mogelijke manieren in deze werkelijkheid! En dat zie je dus nu, we zijn dus aan 

het vechten als mensheid maar het gaat om iets anders! We moeten teruggaan naar een diepere 

kracht en dat heeft niets te maken met zachtheid , dat heeft niets te maken met passiviteit, dat 

heeft ook helemaal niets te maken met je mond dichthouden, maar het heeft te maken met een 

ander bewustzijn dat tevoorschijn komt. En dat bewustzijn is juist zo sterk en krachtig dat je dan 

ook echt gehoord én gevoeld wordt. 

 

Iemand deelt: Ik wil toch even aangeven over het rechtssysteem dat het gelogen is wat bijna 

niemand weet dat wij volgens “de wet” wat een verzameling leugens is dat wij dus slaaf zijn zonder 

enige rechten en die wordt “de natuurlijke persoon” genoemd. En ieder rechtsstuk wat je vanuit die 

positie aangaat tegenover what ever heb je per definitie verloren omdat de slaaf niet de mond open 

mag doen. En dat weet bijna geen enkele jurist en dat weet bijna geen enkele advocaat …?? vraagt 

of het normaal is dat wij een natuurlijk persoon worden genoemd. Maar dat is de aanduiding, dat is 

de juridische fictie die is verzonnen bij je geboorte, bij de aangifte van je geboorte, worden jouw 

namen gebruikt voor de staat met BSN het burger slaven nummer dat jij dus geen enkel recht hebt. 
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En iedereen die met rechten bezig gaat dient dit te weten als basis. 

Martijn: ja nou het is maar goed dat jij geen advocaat bent dan Het waren waardevolle woorden, 

dank je wel. 

 

Iemand deelt: ik wilde vertellen dat afgelopen donderdag er een avond is geweest in Apeldoorn 

daar was een raadsvergadering en daar was ook op facebook opgeroepen om de zaal te vullen met 

belangstellenden, toen hebben ze nog moeten uitwijken naar een grotere zaal en daar waren heel 

veel mensen, is ook gesproken over aansprakelijkheidsstelling. Er is gestemd er waren 17 stemmen 

voor en 17 tegen, en 4 die zich van stemming onthielden en nou daar zit ook een hele mooie 

ontwikkeling in. 

Martijn: Ja. Nou we zitten wel wat dichter tegen veranderingen aan maar daar neem ik natuurlijk 

geen genoegen mee!! Het gaat er ook niet dat je het accepteert of tegenspreekt, maar dat je steeds 

ziet als je goed scherp bent dan zie je dat spel wat hier gespeeld wordt precies zo is dat we 

eigenlijk, ik zeg niet dat jij dat doet hoor, dat wij als mensheid toch al snel genoegen nemen, al 

afmilden met wat we ten diepste voelen als we een klein beetje een bepaald doel bereiken en 

gehoord worden. Dus we worden eigenlijk zo slecht gehoord, dus als we maar een beetje gehoord 

worden dan hebben we al het gevoel dat we een 1-0 hebben gehaald zeg maar of een verandering, 

het gaat natuurlijk niet om enen en nullen. Nou ..het gaat ook wel om enen en nullen (gelach)  Maat 

mijn boodschap is eigenlijk meer van er is zoveel meer mogelijk. 

 

Waar ik vandaan kom, daar wil ik het graag met jullie over hebben, daar komen jullie ook vandaan, 

is het mogelijk om op een hele andere manier een invloed factor te hebben zonder dat je iets wilt 

veranderen! Want als je iets wilt veranderen ben je per definitie het oneens met wat er gebeurt, 

maar je kunt ook iets laten ontstaan in het veld wat gewoon aansluit op wat er werkelijk op dat 

moment is in trilling. Dat is een heel ander concept. Dus we gaan naar een totaal andere denkwijze, 

we gaan naar een heel ander bewustzijnsveld. En dat is waar de mensheid in zit. Voor mij  is het 

ascentieproces wat beschreven wordt in heel veel boekjes en literatuur is niets anders dan het 

bewustzijn verandert, het bewustzijn kantelt weer terug naar eigenlijk de plek waar het ooit is 

geweest. Het gaat om belangen die komen te vervallen. Het gaat er om hoe je jezelf ervaart. Het 

gaat erom dat je voelt dat de rol die jij hebt als mens eigenlijk helemaal niet is waar het over gaat. 

Het gaat om iets heel anders. Dus dat toneelstuk wordt als het ware doorzien. 

 

Daar wil ik het graag met jullie over hebben. Voor degene die ...uhh...nou laat ik het anders zeggen. 

Ik heb wel zo'n afschuwelijke rotzomer gehad, ik heb zo'n afschuwelijke rotzomer gehad,  ja maar ik 

lach er wel om, want het is eigenlijk heel bijzonder wat er allemaal gebeurd is. Ik ben met deze 

onderwerpen bezig, dus echt in de diepte en de breedte, dus helemaal ontrollen, niet alleen met 

woorden dat is alleen maar een opening, breekijzers zijn woorden om dieper in jezelf te komen en 

dan ga je in een andere laag en dan verstillen, verstommen de woorden ook. 

Het gaat om het openen van het echte potentieel van wie de mens is! En het potentieel te erkennen 

in andere beschavingen die geen contact durven te nemen met de mensheid omdat wij op dit 

moment gedrag hebben wat niet menselijk is. Zo eenvoudig is het. En het is zo diepgaand om 

daarmee bezig te zijn en het uit te werken en om het ook door mij heen te laten gaan en het om te 

zetten in woorden. Dat is heel intens. 

 

En ik heb deze zomer wel zo'n ontzettende pijn gehad in mijn lichaam tot in elke cel. Ik was 

helemaal kreupel, ik kon niet meer lopen, ik kon niet meer kruipen. Het was heel intens! En in die 

reis van deze zomer waarin ik ook het gevoel had van nou dat is fijn ik wilde eigenlijk een soort rust 

hebben en daar bedoel ik mee dat ik me lekker kan ontspannen zonder dat ik hoef te rijden, want ik 

rij gewoon heel veel. Nou dan kan ik lekker thuis zijn en aan het werk zijn, lekker tekenen, 

schilderen en uitwerken. En ook met het gezin leuke dingen doen, want dat is wat ik wilde zeggen, 

lekker de bossen in, kopje koffie, gewoon de simpele dingen. Ik hoef helemaal niet allerlei, ik hoef 

helemaal niet weg, als ik onder een boom zit  dan ga ik daar gewoon lekker zitten.   

Maar dat liep heel anders dus ik kreeg zo'n ontzettende pijn, het lichaam kreeg zo'n pijn te 

verwerken op allerlei plekken want het breidde zich overal uit. Dus het was één bonk pijn en ik 

voelde de lagen door elkaar heen gaan van pijn. Het waren echt software trillingen in het lichaam. Ja 

ik weet dat dat gewoon gebeurt. Dus ik kon helemaal niks, ik kon ook helemaal niet wandelen of 

even lekker eruit maar ik ging door met dit onderwerp! Ellen zei weleens van nou “moet je nou niet 

gewoon even lekker stoppen zo, want..” Ik zeg “omdat?” “Nou ja stoppen misschien dat de pijn dan 

wat wegzakt” Ik zeg “ja dat zal het zeker doen”…….Ja? 
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Het is allemaal een stukje delen van mijzelf om allemaal naar je eigen storingen en verstoringen, hè, 

hoeveel macht ze hebben over wat we doen of macht kunnen krijgen! Of dat de macht omdraait in 

kracht. Ik zeg “nou dat doe ik niet want het treedt op omdat ik juist met deze onderwerpen bezig 

ben” en het nog veel dieper belichten en het ook echt in kaart brengen, echt een sterrenkaart 

maken van door wie worden wij bezocht? En dat zijn hele andere informaties als wat je hier op de 

aarde hoort uit alle ufo kringen en groepen die rechtstreeks geleidde informatie brengen van 

inlichtingendiensten, niet alleen van deze wereld maar van andere intelligenties, die ons precies 

laten weten wat het niet is! 

 

Nou dus ik ben daarmee verder gegaan, verder gegaan en uiteindelijk was het af en toe zo extreem 

ernstig dat mijn lichaam echt gewoon helemaal bijna verlamd was als het ware, dan lag ik op de 

bank. En in die tijd dat dat gebeurde werd ik ook heel  uhh, alles komt dan tegelijkertijd hè en ik 

vertel dit niet alleen maar over mijzelf hoor, ik vind het ook fijn om even iets over mijzelf te vertellen 

dat ik er dan ook in dit verhaal mag zijn met mijn problematiek en uitdagingen mag benoemen, 

maar ook om een beeld te schetsen van wat er nog meer gebeurt. In die tijd waren er ook uit 

verschillende hoeken negatieve gedachten naar mij toe. Ja. En ik vind dat helemaal niet erg want 

dat gebeurt gewoon, maar het was zo een gecoördineerd veld. En waarom ik het vertel is dit. Wees 

je bewust of beter een vraag: 

 

Ben je je er bewust van dat als je een keer negatief denkt over iemand dat dát een schakeltjes is 

binnen een heel groot programma wat gericht is op die persoon! 

Je participeert in een geleidde gedachte die gefragmenteerd is door misschien 300 mensen! 

 

Dat beseffen wij niet maar dat moeten we wel gaan beseffen! En in die periode, ja dus ook de 

voorbode daarvan, de weken en maanden daarvoor mensen die me lief zijn waar ook van alles mee 

gebeurde in gedachten en die het contact verbrak of negatieve gedachten was. En ik vind het prima 

als mensen aan mij twijfelen, dat begrijp ik ook allemaal wel, dat vind ik ook goed, het moet ook 

echt het gezonde bewustzijn twijfelen aan alles wat een ander vertelt ook over mij om je eigen 

bewustzijn overeind te houden. Want die moet je dus in tact houden. Maar het waren zulke 

geniepige korte momenten bij elkaar opgeteld was dat de geleidde gedachten die uiteindelijk dat 

hele veld van die pijn als software liet ontstaan. 

 

Dus ik met mijn aandacht in mijn lichaam en voelen wat dat nou is. Niet willen weten wát het is 

maar voelen wat het is. Wat voel ik? Wat gebeurt er. Dus ik ga heel minutieus door mijn lichaam bij 

mijn hoofd, helemaal bij mijn oren, achter mijn oren, ach wat deed dat pijn allemaal. Ik kwam echt 

op alle plekken terecht, ook in mijn lichaam, niet alleen aan de buitenkant, in mijn lichaam. 

Bepaalde plekken, hologrammen die begonnen te werken, hè, dus er ontstonden ook software 

gedachten die ik onder controle moest halen in mijzelf hè, dus ik ging over mijzelf dingen denken 

wat er aan de hand was. Dat waren mijn gedachten pertinent niet hè! Maar een paar seconden 

ervoor waren ze er niet!  Misschien herken je het? Dat zijn dus twijfelvelden die komen opborrelen, 

ploep, en dan wordt het vervolgens door het bewustzijn ingeladen en dan krijgt het gewicht, 

waarde, een betekenis en vervolgens is het een ingrediënt van het neurobewustzijn en blijkt dat dus 

gedachte en zo maak je jezelf mogelijk ziek, verstoord of wat dan ook! Dus het waren hele forse 

aanvallen die ik kreeg te verduren. En ik door het lichaam heen en op een gegeven moment kwam 

het tot een soort uiting en daar ben ik dan ja ook gewoon in open met hoe dat dan ook gebeurd is, 

nou ik heb afscheid genomen van mijn telefoon. 

 

Maar ik was zo in een hele diepe verbinding met mijn lichaam en in verbinding met wie ik ben, waar 

ik voor sta, dus ik heb het er niet over dat je herinneringen moet hebben of zo, nee, gewoon waar ik 

voor sta waar ik mee bezig ben, hoeveel liefde ik voel voor het leven, en voor de natuur om ons 

heen, dus ik was zo in verbinding met al die velden, nou in één keer kwam er een golf tevoorschijn 

die was zo'n enorme uitbarsting van emotie, dat was eigenlijk niet meer met huilen te uiten! Dus ik 

liep naar buiten toe en ik pakte een balk met hout en die zou ik normaal gesproken nooit met één 

tikje door tweeën krijgen. Het was en zware krachtige karaten slag en er was geen enkele agressie 

bij. Het was zuiver kracht van binnenuit, van binnenuit in de emotie die door het brein stroomde en 

dat ik daardoor dat deed. En bij die uiting daarvan en die verbinding met mijn lichaam, zonder 

agressie, maar volledige kracht was binnen 3 seconde de hele pijn weg! 

Ik stond op de oprit en ik voelde mijn hele lichaam zoemen en suizen en het trok helemaal weg. Ik 
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weet nog heel goed, het trok helemaal uit het laatste stukje wat ik nog voelde bij mijn voetzolen. 

Zz,zz,zzz, boem. En het veld viel uit!  Letterlijk. Uit!! Weg was het. 5 dagen later begon het weer. 

Dus weer aan het werk. 

 

Waarom vertel ik dit? Ik vertel eigenlijk alleen maar dit om aan te geven dat als we het hebben over 

zelf herstellend vermogen dat we vooral moeten beseffen dat datgene wat er is, wat pijn is of een 

ziekte of een verstoring of wat dan ook dat eigenlijk die informatievelden die kunnen vervallen!! En 

dat ook gedachten over je ziekte, dus ook de perceptie daarover dat die ook drastisch moet worden 

herzien. Want je weet helemaal niet of het zo is. Je moet je niet laten bevestigen door een foto van 

een arts, dat is wel mooi dat dat bestaat, maar het slechts een momentopname. Het is slechts en 

louter moment van energie hoe het zich gedraagt! En op dat moment is dat dus ook zo, maar het wil 

niet zeggen dat het een seconde daarna ook zo is, of 10 minuten daarna. Kwantumfysica We komen 

dus op het punt van wat is de waarneming en de kracht van de mens en wat is nou waarneming 

vanuit echte betrokkenheid met elkaar? Vanwaar die organische trilling, waarom komt het dat het zo 

waardevol is dat mensen elkaar ontmoeten? Écht ontmoeten! Dus geen belangen maar zuiver dat je 

zegt van dat je voelt van 

 

“hah wat is het fijn dat we er zijn!” “en wat is het fijn dat ik jou zie, en dat ik je voel, en dat je 

bestaat, want je bent een uniek wezen en ik ook, en hoewel we allemaal verschillend zijn is het zo 

ontzettend mooi dat je elkaar ontmoet, dus in diepe vriendschap ” 

 

Kwantumfysica en dat heeft te maken met de val van ons bewustzijn en ook met de situatie waarin 

we nu zitten, hoe we hem in standhouden maar ook hoe we hem kunnen releasen. Want daar gaat 

het eigenlijk over, dat je hem los kunt laten. 

Menselijk bewustzijn is dit: als een mens met haar aandacht ergens naar toe reist dan is de manier 

hoe ze aandacht geeft van invloed op het bewegen van de energiepatronen van onze werkelijkheid. 

Dus deze microfoon is een materieel object. Als ik in die microfoon kijk kan ik zien dat er helemaal 

geen materie is maar dat alles gewoon energie is. Het trilt, vibreert, het draait om elkaar heen, het 

resoneert én nog sterker dat dit deel, dus de microfoon maar slechts, slechts een heel klein deeltje 

is van het hele veld waar het uit opgebouwd wordt. Dus ik zie eigenlijk maar een heel klein deeltje 

van wat die microfoon is voordat het informatie wordt in mijn hoofd door de waarneming. 

Dit is dus gewoon energie, ons lichaam is energie alleen het trilt in een frequentie waardoor er een 

materie lijkt te ontstaan. Maar we ademen nu ook lucht in en dat is eigenlijk ook energie en als je 

geen lucht inademt en je ademt een vacuüm in, stel dat dat zou kunnen, dan adem je ook 

informatie en trilling in. Dus alles is energie, wij zijn energie, onze gedachten zijn energie, ons 

lichaam is energie en nog feitelijke de hele wereld buiten jezelf en dat is inclusief je lichaam is 

eigenlijk ook een energieveld. 

 

Alles is software en onze matrix is een software werkelijkheid. Er ligt een programma waaruit deze 

matrix is ontstaan, geschapen, gecreëerd, geprogrammeerd, codes!  En het bijzondere is dat als de 

mens zich aanzet met haar of zijn bewustzijn naar een object, ik noem het bewust even een object, 

materie, dat de informatie van die materie  zich anders gaat gedragen. Dat is kwantumfysica. Dus 

die informatie in de materie en er is dus geen materie, eigenlijk wordt de hele samenstelling van die 

materie gaat in beweging komen door menselijke observatie. En menselijke observatie is dus 

aandacht daarvoor. 

Nou de aandacht die wij hebben voor deze wereld is eigenlijk minimaal. Als je aandacht hebt voor 

deze wereld, dat betekent dat je dus ook echt betrokken bent bij wat er plaatsvindt, dus betrokken 

bent bij een mens of een situatie dan is de werkelijkheid die je buiten jezelf ziet wordt geraakt door 

jouw aanwezigheid. Dat is de kwantum kosmische wetenschap. En als we zien op afstand binnen de 

aarde dan kunnen we zien dat de aardse mens en ik heb het over de mensheid in zijn geheel, 

eigenlijk nergens bij betrokken is. Zij laat voor zich regeren, zij laat beslissingen nemen, zij laat 

eigenlijk alles ontwikkelen, zij laat zich leven in modellen. Het is een totale ontsporing van betrokken 

zijn bij elkaar. En als we dat in ons eigen dagelijks leven zien dan wordt het wel duidelijk dat je op 

het ene moment ben je voor je moeder heel erg, heb je heel veel aandacht, maar op het andere 

moment niet. Nou dat klinkt vermoeiend zeg als je elke dag aandacht moet hebben. Ja maar dat is 

niet zo,  het is een heel automatisch bewustzijn. 

Kwantumfysica laat ons zien dat aandacht verandering brengt in de draaggolf van informatie, dus de 

trilling. Oké. Gedachten, ik heb het over gedachten in het hoofd. Trillingsvelden, informatievelden, 

gedachten zijn informatievelden, die informatievelden zijn ook trillingsvelden dus ook energie. 
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Als jij denkt in een model wat niet van jou is maar in dat van een ander daarom vraag ik ook altijd 

van vergeet alsjeblieft mijn verhaal van wat ik vertel en ga van het onderzoek uit van wat je er zelf 

mee wilt doen, als je naar de gedachte kijkt, als iemand een model heeft van spiritualiteit of en 

model van een samenleving, echt een model van de samenleving, dus waar je in gelooft als mens 

dat je eigenlijk alleen maar kunt overleven door een rol in te nemen, door te studeren en te moeten 

werken voor geld en pas als je genoeg geld hebt echt een gelukkig leven kunt hebben, dat 

informatieveld als dat er is dan is dat ook echt alleen maar een aannameveld wat er is!! Want het 

wordt helemaal niet gevoeld!! 

 

Dus je hebt een denkveld, een mind constructie, je hebt een denkveld dat noemen we 

gedachtevelden die in het veld komen naar buiten, dus dat is je gedachte maar je hebt daarnaast 

ook nog een gevoelsveld. Nou, nou is het heel bijzonder dat onze werkelijkheid die wij ervaren 

bestuurd wordt door verschillende intelligenties, mindcontrol maar dan veel groter en 

multidimensionaal. Er zijn 8 verschillende allianties van multidimensionale intelligenties die zich 

bemoeien met het experiment. Die, ik zeg het allemaal simpel hoor, want zo simpel is het niet. Ze 

hebben allemaal een joystick en ze kunnen met hun joystick sturen ze over de gedachten door de 

mens. 

Dus het ene concept van bewustzijn komt bij die groep vandaan en het andere concept van wie god 

is komt bij die groep vandaan en weer een ander die praat over pendelen dat komt bij die groep 

vandaan. Ik druk het allemaal eenvoudig hè. Maar uiteindelijk zijn het allemaal constructies van de 

mind. 

 

Het zijn eigenlijk artificiële instructies die plaatsnemen in jou! En als je een gedachte hebt die niet 

van jouzelf is, hoe goed het ook functioneert, dat staat daar los van, maar als je een gedachte hebt 

wat niet van jouzelf is, zit je per definitie in de gedachte van iets of iemand anders! En als je in de 

gedachte van iemand anders zit zit je ook met jouw bewustzijn ook in de constructie van de ander!! 

En als je in de constructie van de ander zit voer je ook de agenda van de ander uit omdat het 

informatieveld waarin je denkt, kwantumfysica, instructies geeft, menselijk bewustzijn geeft een 

verandering in het veld, een instructie geeft aan de informatie, onze werkelijkheid, om zich te 

gedragen op die en die en die manier. 

 

Onthoud goed dat ik heb verteld deze wereld is een gescript werkelijkheid!! Dus als je oorzaak en 

gevolg gebaseerd op keuzes, als je die naar voren haalt van oké wacht eens even oké in elke 

nanoseconde is een explosie in de energie waar nieuwe scripten op aansluiten, in elke nanoseconde 

ben je…? dus dit prrrrrrrrrrr, een volledige beweging van allemaal keuzes die zouden kunnen worden 

genomen. Maar als jij dus die keuzes niet maakt, als jij niet voelt maar alleen maar denkt wat die 

ander denkt dan loop je dus de tijdlijn in van wat die ander wil!! Is dit te volgen zo? 

Dit is wat hier kwantum gebeurt en daarom is het ook belangrijk en waardevol om hardop te zeggen 

van “als het zo is dat wij niet gekozen hebben voor deze werkelijkheid maar dat die voor ons 

gekozen is dan wordt het weleens een keer tijd dat we zelf gaan voelen en zelf een keuze maken ten 

diepste bij wat past en wat we écht voelen. En geen oplossing op basis van het script van wat we 

allemaal hebben meegemaakt! Want de oplossing op basis van dat script brengt ons in de oude 

gedachte en gaan we dus weer een tijdlijn in die je al volgt. Dus dan heb ik het over bitcoins, 

eigenlijk allerlei soorten alternatieve systemen van geld die best wel binnen die tijdlijn jou rijk 

kunnen maken, maar is dat de oplossing? 

 

Oké gedachten, modellen, oké, oké, gedachten, modellen, dus als ik denk in een concept wat niet 

van mijzelf is heb ik eigenlijk geleidde gedachten van iemand anders in mijn lichaam. Dat wordt 

interessant! Oké. Jemig heb ik dan ooit wel zelf een keer nagedacht? Of heb ik mijn hele leven 

gedacht op basis van iets anders.? Hoever gaat die mindcontrol eigenlijk? Als deze hele beschaving 

bestuurd kan worden en gehackt kan worden door verschillende andere intelligenties dan is 

misschien eigenlijk alles wat ik heb gedacht heel discutabel! Misschien heb ik nog nooit echt 

gedacht, misschien heb ik nog nooit gevoeld. Jawel ik heb wel gevoeld op basis van een spiritueel 

model, dat was nou echt een gevoel, oh nee dat spirituele model was ook eigenlijk een aanname hè? 

Ja maar ik heb het wel echt gevoeld, ja maar.. “wat heb je dan gevoeld” “ja informatie die in mij 

terechtkwam door informatie van een ander” Dus weer (blaast) weg. 

Misschien heb je het nog helemaal nooit echt werkelijk zelf gevoeld, zelf bron gevoeld. Misschien 

heb ik mijn bron in mijzelf nog nooit echt gevoeld, misschien wel een laagje, maar misschien nog 
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nooit echt wat bron is, mijn echte wezenskracht! Oké we praten nu heel gericht over vrije wil! De 

echte wezenskracht! Hebben we ooit echt zelf een keuze gemaakt? 

 

Oké dus die gedachtekracht laat het veld reageren. Die 5 % die operationeel is reageert dus op onze 

gedachtekracht! Dus eigenlijk lopen we een script door waar wij dus instructies aan geven door te 

denken conform dat script! Maar dan hebben we ook nog iets anders als voelen. En als er gevoeld 

wordt, format loos, zonder model, ja wat voel ik dan eigenlijk? En dat is niet zo eenvoudig om daar 

even in te duiken, zo maar voor jezelf wat je dan voelt. Daar is aandacht bij nodig! Als je echt heel 

zuiver oplet naar jezelf dan kom je erachter hoe snel je iets kunt voelen op basis van een model. Het 

is misschien wel verrekte lastig om echt te gaan voelen modelloos, alleen maar voelen! Dus niet van 

wat betekent wat ik voel maar wat voel ik nou echt? Wat blijft er over: je wezenskracht! Als dat 

gevoelsveld tevoorschijn komt in je brein en je brein is constructie loos, alles is weg, weg, alle 

spiriwidi en alle religie, alles weg! 

Niets, niets, het gaat niet om waar of onwaar. Het gaat om dat je zet het gewoon aan de kant. 

Werkelijk hè, echt aan de kant. Dan komt dat diepere gevoel tevoorschijn en voor mij, maar dat is 

puur zoals ik het ervaar, is dat diepste gevoel wat bron is in mijzelf en dat komt omdat ik het kan 

voelen en ook weet hoe dat het gevoeld wordt in thuiswereld, is hier op deze aarde in verschillende 

dingen heel dicht voelbaar maar vooral kom ik het heel sterk tegen als mensen elkaar ontmoeten, 

als mensen elkaar aankijken, barmhartig zijn en echt ruimte geven aan elkaar en elkaar niet 

afbreken maar alle ruimte geven. 

 

Als mensen zo ontzettend open zijn naar elkaar dat ze de grillen van elkaar aanvaarden en echt alles 

heel laten wat er is en dan zo dichtbij elkaar kunnen zijn, het hoeft niet lichamelijk, het kan, maar 

zo dichtbij elkaar kunnen zijn met hun bewustzijn dat ze voelen hoe fijn het is om het leven te 

ervaren. En dan komt er een hele diepe ontspanning en een hele diepe vrede komt er tevoorschijn 

en die is zo intens. En voor mij is dat de bron die ik in mijzelf voel die dan weer opgebouwd kan 

worden, verder stroomt, dieper, dieper en groter wordt, en mijn gedachten die helemaal vrij zijn van 

constructies kunnen die informatietrillingen van binnen, dat zijn hele diepe gevoelens, kunnen die 

verwerken in het brein en kan ik mijn gedrag daar op afstemmen. Op dat moment representeer ik 

mijn oorspronkelijke brondeel in mijzelf! En als we dán denken in lijn met wat we voelen door 

gewoon te zijn en daar niet bij in slaap te vallen en niet in een meditatie terecht te komen, niet 

passief te raken of uitgeschakeld te worden door iemand of iets anders, dan kunnen wij dat 

bewustzijn inzetten om te laten weten aan het veld dat we er zijn, je maakt jezelf kenbaar en dat je 

met je aandacht heel gericht naar bepaalde dingen gaat in jezelf of zelfs naar een ander, of naar de 

wereld, naar de aarde en dat je daar heel diep met je bewustzijn een resonantie laat ontstaan 

waardoor het script wat er nu loopt ter discussie wordt gesteld. 

Dus eigenlijk is het aanzuigende moment van het volgen, de aanzuigende kracht van het volgende 

moment zoals dat nu gaat op de aarde is een gedachte! Dit is hoe het kwantumveld functioneert. De 

gedachte is een instructie van hoe het volgende moment daar op aansluit en welk moment dat zal 

zijn. En als je gaat voelen dan zoek je helemaal niet naar een volgend moment, als je gaat voelen 

en in het vrede-rust moment verkeert maar wel met vol bewustzijn aanwezig bent, en je richt op de 

situatie waarvan jij voelt dat er verdrukking en demping is in jezelf of bij iets anders, dan is het 

dichtgetrokken veld ofwel het regerende script, dat is allemaal informatie, want wij zien beelden 

maar het zijn informatievelden,  wordt geraakt door jouw bewustzijn en dan gaat kwantumfysica zijn 

werk doen dat een voelend wezen wat betrokken raakt bij iets, een gebeurtenis, een beweging zet in 

het veld ofwel de verkramping in het veld, de verdichting van het veld, de keuze die er is gemaakt 

waardoor die tijdlijn loopt, dat informatieveld wordt geraakt en de trilling daarvan verandert 

waardoor alle mogelijkheden die daarop aansluiten vrij toegang krijgen! 

Dus je raakt hem eerst aan met je bewustzijn en dan geef je een instructie vanuit het bewustzijn, 

niet van “en nu geef ik een opdracht dat en dat..” maar een instructie met je bewustzijn dat jij er 

bent en je neemt het waar en dat kun je heel diep en krachtig doen. En dit is geen gegoochel, dit is 

kwantumfysica. 

En nu gaan wij dieper beseffen dat in deze lijn, als we in deze lijn stappen waar ik het nu over heb, 

en dat kan op een heel andere manier zijn als dat ik nu uitleg, maar als we in deze lijnstappen in de 

innerlijke scheppingskracht, modelloos, dat we geen andere intelligentie meer dienen behalve onze 

wezenskracht als mensen op de aarde, dat je je grootste vijand een kus kunt geven van (klapt met 

handen) en zegt “ik hou van jou, ik geef zo diep om jou” “alles wat er is gebeurd dat laat overeind 

staan dat je prachtig bent, want ik kijk naar binnen, naar de binnenkant”. En in het moment dat we 

in die lijn gaan werken, dus de lijn van het voelen, helder bewustzijn, en hem inzetten als wezens 
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samen, ook keuzes in de aarde, dan kunnen hier dingen gebeuren in de aarde jongens dat kan zo 

snel gaan! In deze lijn krijgen we assistentie van kwantum observers uit andere werelden. 

 

Dus het is niet alleen zo dat er controle is en manipulatie, maar het is ook zo dat als de mens haar 

eigen hart weer gaat bezitten, in het binnenste gaat zetelen in het lichaam, ze staat dus ook echt op 

met haar bewustzijn in het lichaam, niets wordt meer geloofd, helemaal ontmantelen, helemaal naar 

nul, dan zijn er ook intelligenties die meewerken om deze werkelijkheid die nu zo is belegerd naar 

een beweging te laten stromen waardoor er weer vrije keuze is. En dan gaan die 5% scripten die 

gaan weg en die stromen open naar 100. Niet naar 10 maar 100!! 

Dus ik hoop dat wij met elkaar hier samen nu beseffen dat we de kwantumfysica, dus puur zuivere 

bewustzijn gedragen vanuit ons hart en onze betrokkenheid, want dat is de bron hè. Er is geen 

grotere bron dan de betrokkenheid die je kunt voelen in het moment. Het is heel zacht en heel 

teder. Het is zo fluweel zacht en ook heel krachtig. En dat veld wat er dan ontstaat, dat enorme 

krachtige veld dat dat kan leiden naar het laat ik zeggen het ontdooien van de gedachten die in de 

mensheid zijn geplant. En het gebeurt hè, ik weet niet of jullie af en toe op het nieuws kijken of iets 

dergelijks, maar op dit moment zijn er hele diepe ontwrichtingen binnen de directies van nationale 

bankensystemen. Af en toe lekt er wat naar buiten toe over onenigheid, hè dat meneer Knot het niet 

eens is met meneer Draghi die hele zware verruimingsmiddelen inzet om de economie te stimuleren, 

maar daar gaat het niet om. Je kunt zien het zit daar achter. Je kunt zien dat de eensgezindheid, dat 

is dus vertaald eensgezindheid is een geleidde gedachte bij allen actief dat die verbrokkelt. Dat dat 

stopt, dat er weer gevoeld wordt en dat er weer werkelijke beslissingen worden genomen die in 

dienst staan van waar het echt over gaat. Want wat is nou eigenlijk liefde? Het is iets wat andere 

intelligenties niet kunnen begrijpen die deze controle uitoefenen. Daar kunnen we vandaag heel diep 

op ingaan maar dat doe ik liever niet want ik wil graag met jullie ook lekker uitwisselen. 

 

Maar wat is nou eigenlijk liefde? Ik wil het niet definiëren want dat kan überhaupt niet maar meer in 

het besef, van wat is liefde in ons? Als je zo diep betrokken bent bij een ander wezen, dat kan dus 

inderdaad je vijand zijn, wie dus geen vijand is, anders zou dat niet kunnen. Maar het kan ook een 

dier zijn of een boom, wat is liefde. Liefde is een kracht die onzichtbaar is. Het is een kracht die je in 

jezelf voelt zie zo ontroerend en zo sterk is dat je het van binnenuit zendt met trillingen en 

resonantie daar waar jij de liefde aan toebedeelt. Je meent het! Je hebt echte liefde. Voor je dier 

bijvoorbeeld, echte liefde! Je voelt het! Zo diep en je voelt en ziet dat je dier reageert op jouw 

liefde. Het gaat van binnenuit dwars door alles heen en dan komt er een reactie en je hebt niks 

overgeseind en je kunt het ook niet uitleggen. Liefde is een taal maar liefde is een kracht en die 

kracht is trilling. En het is aan ons mensen om te beseffen hoe ver het al is op deze wereld en dat 

we vooral, juist door de kwantumfysica, heel goed moeten gaan beseffen dat als jij het niet doet dat 

het dan ook niet gebeurt! Want die kwantumfysica reageert op jouw aanwezigheid! Dus je kunt wel 

op mij wachten of op een ander maar dat is het niet. Je moet het zelf doen, vanuit jezelf en als je 

het dan ook nog samen wilt doen, ook al ben je het af en toe oneens met elkaar, maar je gaat 

ervoor, heel krachtig, zonder model, dan krijg je een reactie in dit veld die zijn weerga niet kent! Wij 

zijn zelf de openers in deze matrix. 

 

Dus ik wil het even iets mooier vertalen.  In deze wereld waarin wij nu leven scheppen wij geen 

tijdlijnen maar wij openen tijdlijnen. Wij scheppen geen tijdlijnen, wij maken keuzes  waardoor er 

een andere reactie komt in het veld. En de reactie in het veld kan zijn dat het ene veld iemand 

afwijst, afwijzend reageert en het kan zijn dat in het andere veld dat iemand zegt “oh wat 

interessant” en in een andere keuze zegt iemand al voordat je iets zegt van “hé daar doe ik aan mee 

hoor”. Er is een scala aan kwantummogelijkheden die liggen hier al opgeslagen. En daarom is het zo 

bloedlink om met je hoofd van tevoren al te denken wat dus wel of niet kan en of de ander het kan 

en of de ander er nou wel aan toe is, want als wij over elkaar gaan denken van “nou weet ik niet of 

die het wel kan hoor” en “ik weet niet of ik het in deze groep wel kan” Ja dan zijn de rapen gaar 

want de kwantumfysica vertelt ons dat als we gaan denken dat we precies het reactieveld krijgen bij 

de gedachte! Je moet weten hier dat dat kan! Wij zijn het! Wij zijn zulke krachtige wezens! 

 

En dan kom ik op dat punt van waarom we o.a. waar we onze oorspronkelijkheid aan besteden. 

Voordat we in deze wereld kwamen, wij zijn de humanoïde rassen, rassen, zijn rassen die gezien 

worden niet zoals ik het nu noem maar als godswezens. Dat zijn dus geen goden, het zijn wezens 

die zo'n diep gelijkwaardigheidsbewustzijn hebben dat overal waar ze komen ontstaat dus ook die 

gelijkwaardigheid weer. En het oorspronkelijke humanoïde ras is in haar missies, dat zijn kosmische 
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missies is zij voortdurend aan het, ik noem het reizen, maar het is eigenlijk niet alleen reizen het 

zijn ook schouwsessies die plaatsvinden, reist zij door verschillende werelden heen en brengt zij in 

werelden die dus matrixen zijn het leven. Zij zaait leven. Dat is echt wat in ons ligt opgeslagen. Wij 

zijn zelf leven en we komen in werelden die nog niet volledig operationeel zijn in organische kracht. 

Daar brengen wij de trilling door de kwantumfysica, door te houden van, de liefde te voelen, 

brengen wij die werkelijkheid in trilling die er daarvoor nog niet was! Daarvoor was die er nog niet. 

Kijk nu naar de natuur, deze wereld hier heeft de natuur maar eigenlijk is de natuur nog niet 

bewezend! De natuur roept ons. De natuur roept ons om werkelijk gezien en gevoeld te worden! En 

dan praat ik over hele diep liggende holografische codes in hoe materie zich gedraagt, dus energie, 

maar de scripten die er nu zijn, dus ik praat over de bomen, die zijn volmaakt. En dat zijn 

organische bomen maar ze zijn gescript met die technologie. En op het moment dat jij jouw liefde 

inzet om van die boom te houden, op het moment dat wij onze liefde inzetten om van de oerbossen 

te houden dan komt de kwantumfysica in beweging, format loos, je hebt zoveel liefde, daar gaat 'ie 

hè, dan gaat die liefde die gaat zo sterk daar naar toe, net als bij je dier, en het bos ontvangt dat 

veld en het hele veld, het informatiebewustzijnsveld van dat bos raakt bewezend! Het komt in 

beweging door de schouw, door het aankijken, niet hopen, kijken en voelen door jou!! 

 

En dat is wat hier op de aarde nog niet is gebeurd! Het is nog niet gebeurd. En daarom functioneert 

alles op dit moment haperend. De mensheid heeft zichzelf nog niet bewezend want ze is niet aan 

boord van het lichaam. Ze zit aan boord van de gedachte van wat sterk afwijkt van wat we werkelijk 

voelen. De mensheid heeft daardoor haar plek nog niet ingenomen, in de aarde in Gaia. En heeft die 

kracht ook nog niet in het veld gebracht. Dus wij hebben de resonantievelden waaruit materie 

ontstaan is, gecreëerd is, hebben we nog helemaal niet in die diepte gevoeld! Omdat wij onszelf nog 

niet hadden gevoeld!  Snap je. Dus als mensen worden uitgespeeld tegen elkaar, de eeuwige 

conflicten die je hier op de wereld ziet, als dat maar door blijft gaan en iedereen blijft ook in de 

politiek en ook op militair gebied steeds maar weer reageren op het vorige trauma, je blijft een 

probleem steeds reproduceren, blijven de mensen in verdeeldheid zitten en een heel diep 

verdeeldheid, en blijven de mensen door die verdeeldheid ook uit de kracht van zichzelf en kunnen 

ze ook daadwerkelijk niet format loos, want ze hebben geloof nodig om te overleven, kunnen ze niet 

format loos de hartskracht laten stromen in het hoofd en kunnen ze ook het schilderij, dus dit 

landschap waarin we leven, onze werkelijkheid, helemaal niet verrijken. Dan breng je de trilling van 

kwantumfysica helemaal niet in het veld. Daar staan wij nu op dit moment. 

 

Wij staan op dit moment en dat is waarom ik ook hierover spreek en dat doe ik heel gericht, wij zijn 

hier gekomen om met onszelf te gaan samenwerken! Wij zijn hier gekomen om met elkaar samen te 

gaan werken en te onderzoeken of alles wat er tussenin staat dat we dat kunnen pareren en kunnen 

laten vallen. Wij zijn hier om vanuit de samenwerking wereldse en prachtige gebeurtenissen aan te 

kijken en dan bedoel ik hele moeilijke situaties want dat wat je aandacht geeft met vrij bewustzijn, 

format loos, wordt geraakt door je scheppingskracht en het veld wat daarin beweegt, statisch, valt 

naar een dynamisch veld en alle mogelijkheden gaan weer reageren!!  Wij zijn dus eigenlijk als 

wereld community hier op de aarde nu aan het wakker worden om samen te werken en niet te 

protesteren maar om heel feitelijk gericht vanuit de liefdeskracht iets toe te passen wat op deze 

aarde er gewoon nog niet eerder op die manier en op deze schaal in het leven is geroepen. En 

daarom denk ik dat het goed is om te zeggen dat we met elkaar in Nederland en ook daar buiten in 

deze onderwerpen en het heeft niks te maken met Martijn, dat is gewoon al gaande, dat we een 

internationaal eigenlijk planetair bewustzijns community laten ontstaan. En die moet forser worden 

benoemd en mag ook dieper worden gevoeld! En dat is niet een eenvoudige job en veel mensen 

vinden het ook niet leuk wat ik zeg. Die mensen ken jij natuurlijk niet. 

 

Dit brengt ons vandaag samen, dit is de samen dag en ik ben daar heel diep mee bezig geweest om 

op planetair gebied internationaal om daarmee bezig te zijn want er zijn zoveel mensen uit alle 

stromingen …?? er zijn zoveel mensen teruggegaan naar zichzelf , er zijn zoveel mensen die hebben 

gevoeld nou dit is het niet, dit is het niet (fluisterend) het was fijn om te voelen, het was fijn om, 

van te leren, het heeft me door dingen heen gebracht, maar het is het niet! En de wereld blijft 

hetzelfde, het is het niet! Er is meer! Er zijn  zoveel mensen die nu de aanzet maken om hiermee 

bezig te gaan en als je deze kracht durft in te zetten, en dat kan en met elkaar ook te doen waarbij 

je unieke, je eigen authentieke blauwdruk van je wezen overeind blijft. Geen lidmaatschap, geen al 

dat soort gedoe allemaal maar echt volkomen helemaal in eigen kracht staan, dus je echt op eigen 

bronenergie, dat we daarin met elkaar iets in gaan doen. En ook samenwerken met andere 
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intelligenties. Want dat is mijn hoofdstuk! Dat is wat ik hier kom brengen op de aarde om dat 

contact te laten ontstaan en het is niet dat ik dat doe, dat doen we samen! Maar het is wel dat ik er 

fundamentele informaties over geef, trillingen uitdraag om op te houden met te denken wat ons is 

ingevoegd! Ja. 

 

Nou dat was hem eigenlijk wel. Dit is wat ik voel. Dit is wat ik weet en dan houdt het op. En ik wil er 

heel graag met iedereen dieper op ingaan en ik weet ook dat het heel lastig kan zijn om in een soort 

groepsverband te zijn en hier staat die pipo in de microfoon te praten, eigenlijk heel afstandelijk. 

Daar hadden we het net even over degene die daar bovenin zit. Hè van hoe fijn is het als je in een 

wat kleiner groepje met elkaar rond een knisperend vuurtje zit en dat weten we allemaal. Dat voelen 

we allemaal. 

Deze setting is eigenlijk heel onnatuurlijk. Ik voel dat ook. Maar ik doe het wel. Omdat dit op dit 

moment de beweging is waarin ik iets kan aanreiken en mensen ook iets in zichzelf kunnen laten 

voelen. En ik zal dat dus ook altijd blijven doen met mijn volledige inzet. Maar ik voel ook dat het 

onnatuurlijk is, in die zin onnatuurlijk als het een afhankelijkheid gaat worden en elke keer alleen 

maar luisteren naar Martijn. Nee het gaat erom dat je lekker met elkaar om het vuur zit, inderdaad. 

Natuurlijk geen wijn, da's heel slecht...(gelach) nee lekker wel een wijntje drinken als je het wil, het 

gaat om dat gevoel. Als wij met elkaar om een vuurtje zitten en je bent ook aan het voelen en je 

bent in stilte en het kan ook zijn dat er ook kracht is en dat er helemaal geen stilte is, hoe het ook 

is, maar dat er zo'n geleid energieveld is, jij wordt niet ontvoerd door het energieveld, maar je voelt 

dat er een één kracht is waar je eigenlijk allemaal voor staat! Dat is hetzelfde. Het verbindt ons ten 

diepste, dat je voelt in dat moment door die kleinschaligheid de intense kracht van dat schoonheid 

moment die ruimte aan elkaar. 

 

Nou onze uitdaging, dat is echt onze uitdaging of volgens mij ook onze uitnodiging voor ons mensen 

hier op de aarde om NU te gaan kijken, kan ik het ook gewoon echt letterlijk laten zijn in grotere 

groepen, kan ik ook met de mensen waar ik wel heel veel contact mee heb kan ik met deze mensen 

samenwerken, oefenen om dat eruit te halen dat al die onrustvelden verdwijnen. In ieder geval dat 

we daarmee bezig gaan. Want als die onrustvelden er zijn, die komen vaak uit trauma en irritatie en 

die komen uit de mind. Dus we hebben echt wel wat te onderzoeken en daar moeten we niet nog 

jaren mee bezig zijn! Dat hoeft helemaal niet. Je hoeft niet jarenlang te therapeutiseren en te 

corrigeren, het is niet nodig. Bewustzijn is veel sneller dan al die repetatieve patronen van die 

trauma's af te leren. 

 

Ja ik bedoel als ik een vervelende karaktereigenschap heb nou dat moet je hem gewoon accepteren. 

(gelach), want dat zegt niks over mij wie ik ben en in alles wat ik voel en waar ik voor sta! Maar je 

neemt hem wel waar. Je ziet het wel dat je zegt nou Martijn. Dat is toch gewoon open en eerlijk, dat 

is toch gewoon waar we mee te maken hebben, maar het zegt niets over wie we zijn van binnen. Ik 

besef heel goed dat we allemaal in een script zitten. Ik besef heel goed dat we in een lichaam zitten 

met het hele proces van keuzes erbij en ik begrijp ook dat we zo langzamerhand allemaal zijn gaan 

denken dat we dat ook zijn. Maar dat zijn we niet. Dus waarom moeten we elkaar dan nog blijven 

veroordelen op de grillen wie we niet zijn?  Waarom zou ik jou nog moeten therapeutiseren? Weet 

je, voordat we in deze wereld kwamen en er zijn een hoop mensen in deze wereld gekomen in deze 

werkelijkheid niet op eigen keus en al helemaal niet op de plek waar je nu zit. En voordat we hier 

kwamen wisten we wel dat deze zone een zwaar belegerde zone is door een intelligentie die echt 

gewoon onverslaanbaar is. Als ze eenmaal lichamelijke controle krijgen  en aangeplugd krijgen op 

hun bewustzijn dan zijn de rapen gaar. Als je in het lichaam geboren wordt sta je gewoon onder 

controle van die gedachte. Dus het  hele format van de hele doelstellingen, de hele ideologie 

eigenlijk.  Zie je het? De ideologie van de aardse mens die we nu hebben? Geld verdienen, economie 

etc. de hele rattenplan erbij dat hoort niet bij de mens, dat is nooit wie de mens is geweest! Dat is 

niet een menselijk iets en het is niet perse fout, maar het is überhaupt niet nodig maar het hoort 

ook niet bij de mens. 

 

En uh, nou ja goed, ik wil eigenlijk gewoon schakelen naar het moment van open het veld en ik 

hoop dat jullie hierdoor door overdracht van mij een stukje ervan dat je daardoor nog dieper in 

jezelf kunt komen en nog dieper voelt hoe belangrijk het is, het is niet alleen maar waardevol het is 

heel belangrijk, dat jij er bent! Dat je het onderzoek bent ingegaan. En dat je hebt achterhaald voor 

jezelf dat er inderdaad een weg is die bijna weg, dicht geplaveid is maar dat 'ie geopend moet 

worden en dat het gewoon kan!! En dat je dat niet alleen doet voor jezelf om in een goed vrij 

http://matrix-nl.freevar.com/


 
 

 
René Gieltjes  Pagina 34 van 54                                         Matrix.html 

bewustzijn te verkeren van jezelf maar dat je dat ook doet voor de mensheid hier. Dat je een 

onderdeel daarvan bent. 

 

Hoe fantastisch is het dat wij met elkaar als mensen een ander bewustzijn, beter gezegd eigenlijk 

het eigenlijke bewustzijn op de aarde kunnen lanceren en als dat bewustzijn dus niet alleen maar 

menselijk is maar zelfs universeel is dan breng ik mijn bewustzijn terug hier wat gevangen is. En dat 

is toch fantastisch om samen hier te zijn,  dat is toch een gebeurtenis van heb ik jou daar! Ja voor 

mij is dat dus helemaal geen gevangenis maar ik moet hem wel eerst vaststellen voordat de 

urgentie, de noodzaak en de DAADKRACHT ook ontstaat om dat te doen! Want als ik denk dat het 

een spelletje is dan kan ik morgen ook wel beginnen met spelen of volgend jaar en als dit speelbord 

inderdaad een speelbord is om te leren dan kan ik ook beslissen om over 10 jaar te leren. Maar als 

het ineens heel anders in elkaar zit dan komt het heel diep binnen van we hoeven helemaal niks uit 

te stellen ik moet mezelf gewoon openen en toegang geven! 

 

Oké. Ik zou willen zeggen dat, ik weet niet hoe het nu staat met de energie want anders ga ik tot 

22.00 uur vanavond door. Het is nu half 5, kunnen we nu doorgaan in een sessie met delen en 

misschien kan ik er op reageren, eventueel als je het wilt, dat hoeft helemaal niet, als je zegt ik wil 

gewoon mezelf hier kenbaar maken in het vertellen dan kan dat. Het is ook fijn om straks wel in 

ieder geval voordat we naar huis gaan om de beweging te maken over die scheppingskracht hoe je 

die kunt voelen eventueel hè. Eventueel een manier, misschien ook samen kunt voelen. Willen jullie 

doorgaan of zeg je van nou even...een pauze. Besef heel goed dat er heel wat velden in beweging 

komen. Het is gigantisch hè. Dus ook onze persoonlijke stukken komen in beweging van de 

gedachten, de gevoelens, alles. Weet je misschien heeft de één daar net even iets meer tijd voor 

nodig. ik denk dat als je met 85 mensen bent en er zijn 10 mensen die zeggen nou het lukt mij niet 

meer dan beginnen we gelijk met ruimte te geven en dan zeggen we nou even los en geef elkaar de 

ruimte. Dat is waar ik voor sta. Wat maakt het nou uit of het nu gebeurt of over 10 minuten? 

Niet. ……?? nou dat is precies waar we het over hebben. Dus we gaan door. 

Er is toch wat beweging. Laten we nou even precies dat doen als jij het nodig hebt, gewoon 5 

minuutjes en kom dan gelijk terug, blijf niet plakken. 

 

Deel 4 t/m 6 

Ja wat mij betreft ik laat het in ieder geval niet bij deze dagen. Ik ga voor het grotere geheel voor 

de mensheid. Ik voel dat jullie dat ook voelen. Het is voor mij op een bepaalde manier dat ik dat zo 

kan voelen van dat we daar echt nu dieper op ingaan en er ook ja.. iets mee doen en het mag ook 

best gezegd dat we het allemaal niet alleen hoeven te doen. Kijk het moet wel starten vanuit wie je 

bent. Wij zijn allemaal een onderdeel van deze werkelijkheid dus wij zijn zelf partici, wij participeren 

eigenlijk in de problematiek. Sterker nog we ervaren het ook letterlijk in onszelf, hè, op welke 

manier dan ook. Maar we hoeven het niet allemaal zelf te doen. Je doet wel een start, je zet het aan 

van binnenuit, het kan gewoon niet van buitenaf omdat er een kosmisch embargo ligt over deze 

matrix, de verdiepingen rondom deze dimensies zijn bezet waardoor het echt heel lastig is voor 

andere intelligenties en ook menselijke beschavingen uit andere werelden die ons liefhebben, om 

hier te komen. Het is niet zo eenvoudig. 

 

Als wij met elkaar en jij in jezelf, in je eigen dagelijks leven, maar wij ook met elkaar als mensen 

over de hele wereld waar dan ook en jij met je eigen groepen die je zelf creëert waar dan ook en 

hoe dan ook. Als je dan aan het werk gaat dat je dan beseft dat als je vanuit een één taal, dus een 

universele kosmische taal, dus dieper voelen en gedachten die daar eigenlijk op rust op dat gevoel, 

dat als je die taal spreekt dat je dan ook je bewustzijn mag brengen naar dat er assistentie is, 

assistentie niet meer dan dat, assistentie is van andere engineers uit andere werelden die 

meewerken Kwantum fysisch om paden te openen, echt paden dus reactievelden. Dat is waar ik het 

steeds over heb. In die richting moeten we denk ik de bezoeken uit andere werelden plaatsen die 

ondersteunend zijn voor de mensheid. Hè want als het echt zo is dat het makkelijk is om hier te 

landen, om hier binnen te komen, dus niet bij één op één of één op tien met kleinere groepjes. Als 

het echt makkelijk is om te landen in onze gezamenlijk werkelijkheid, als dat echt eenvoudig zou 

zijn en wij zouden op het goede spoor zitten, laat ik zeggen wij spreken de één taal, de taal van het 

universum, wij zijn dat, en de wezens die ons liefhebben dan zouden die aanwezigheden, 

aanwezigheid van die wezens die zouden hier ook gewoon zijn! Maar die zijn er niet. Ze zijn er wel in 

het klein en over de hele wereld gebeurt het heel veel maar het is niet op de manier zoals je het zou 

bedenken zeg maar, dat je zegt nou als dat zo komen ze ons helpen en ondersteunen maar waarom 

http://matrix-nl.freevar.com/


 
 

 
René Gieltjes  Pagina 35 van 54                                         Matrix.html 

doen ze dat dan niet? 

 

Het is niet zo dat wij er niet aan toe zijn en nog een heel proces hebben te leren maar we hebben 

nog wat af te leren! Los te laten wat gewoon niet bij ons past! Maar besef wel dat als je met deze 

onderwerpen bezig gaat dat er kosmische communicatie in beweging gaat komen! Ja dat kan op 

allerlei verschillende manieren zijn. Ik heb het er niet over dat het allemaal plezierig voelt hoor! 

Want een heleboel intelligenties die zijn zo zuiver en zo krachtig dat als ze gaan communiceren met 

ons kan dat voor ons systeem soms zo gewoon intens voelen dat ons brein het bijna wil classificeren 

als iets negatiefs of iets angstig. Dus wij zijn wat dat betreft zijn wij in de lichamen die wij nu 

ervaren zijn er geen referentiepunten. Dat is wat hier aan de hand is. 

Maar er komt samenwerking, maar pas op het moment dat de wezens, de mensen hier in deze 

lichamen de kwantumwerking van onze werkelijkheid bestuderen door voelen wie ze werkelijk zijn 

en waar ze voor staan en ook samen met elkaar een onderzoek in starten en ook die één taal, die 

communicatie lanceren en ook betrokken bij de wereldgebeurtenis ofwel de planetaire ontwikkeling. 

Hè dus dat is iets heel anders dan een regering die alles overal oplost. Zie je het voor je, kun je het 

voelen?  Dat er een planetair community is zonder spiritualiteit, mensen die het waanzinnig 

diepgaand goed voorhebben met de mensheid en met de natuur en met deze wereld. Met de bomen, 

dus ook in de natuur, de dieren maar ook alle wezens die hier nu nog niet zichtbaar zijn, die ook 

liggen opgeslagen in die 95% van die oorzaken en gevolgen die nog niet geopend zijn. Zie je het 

voor je dat je als mensen samen daar borging in geven? Dat je er samen voor gaat? 

 

Eigenlijk praat ik over een soort bewustzijnsregering en dan moet het woord regering maar weer 

weg maar dat plakken we er even tijdelijk in wegens het ontbreken van een woord. Dat is werkelijk 

echt met elkaar samen de wereld bewonen, bewaken, verzorgen en het is wel de tijd! Niet volgend 

jaar. NU! 

 

En alles staat klaar in het veld ook in andere werelden om de mensheid te assisteren, als zij keuzes 

heeft gemaakt welke taal ze spreekt, om haar te assisteren in de repatriëring van haar innerlijk 

bewustzijn. Dat zijn gigantische werelden helemaal om in te richten en sterker nog er was een tijd 

dat wij dat zelf hebben gedaan!! En nou zijn we zelf aan de beurt! 

Ik vind het een hele emotionele gebeurtenis waar we in als mensheid zijn gekomen en het is een 

diepe oproep om niet in de weerstand te zitten maar om in betrokkenheid te geraken. 

 

Oké dan gaan we maar lekker de sessie starten van uitwisselen. Trouwens ik heb mooie schoenen 

gekregen van een heel lief mens en daar staat op “human nature” . 

En dat mensenras is zo divers hè. Er zijn zoveel mensenrassen. 

Hier is de microfoon, spreek duidelijk en luid en laat je woorden voelen en gelden. Aan wie mag ik 

deze microfoon geven. Alle mensen die het gevoel hebben om iets te delen mag ik zien hoeveel 

mensen dat zijn? 

 

Vraag: met het verhogen van het bewustzijn moet ons lichaam dat ook dragen kunnen en wat 

kunnen wij fysiek er aan doen om ons lichaam daar krachtig genoeg voor te maken om niet iedere 

keer in een neerwaartse spiraal lichamelijk dan. 

Martijn: Ken jij dat? 

Vraagsteller: Ja.  

 

Martijn: kun je daar iets over zeggen wat er dan bij jou gebeurt? Als je het wilt hoor. 

Vraagsteller: voor 2 maanden terug zijn we in Blégny geweest en daarna ben ik heel moe geweest 

een week, heel veel slapen en dat was maar een fractie van wat het zou kunnen zijn , dus als het 

inderdaad dadelijk veel meer zou worden dan …..?? 

Martijn: dus met de ontwikkelingen van nu zou het kunnen zijn als je daar intenser mee bezig gaat 

dat je langer gaat slapen. Maar je vraag is wat kunnen wij doen.. 

 

Vraagsteller: ….lichamelijk of daar onderzoek naar gedaan is dat het lichaam dan met bepaalde 

weet ik het supplementen, ik bedoel uiteindelijk is het lichaam een antenne dus uiteindelijk moet 

ons lichaam ook krachtig zijn om dit allemaal ook aan te kunnen., sommige mensen zeiden net met 

voeding en dergelijke. 

Martijn: dank je wel voor de mooie opening met dit onderwerp want ik heb het steeds over 

lichaamsbewustzijn en met je bewustzijn in je lijf zijn en ja hoe sterk is dat lijf, kan het lijf op dit 
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moment dat bewustzijn wel dragen of kun je het in ieder geval versterken. Komen we gelijk op de 

agenda's uit van wat we in de wereld zien gebeuren. Hoe we verzwakt worden door slechte voeding 

of lege voeding. Er zit gewoon geen voeding meer in het eten, heel vaak niet. Liefdeloos maar ook 

de starlong, ik heb het niet perse over 5G maar gewoon überhaupt de straling. De straling die er is 

met de satellietsystemen. 

Eigenlijk worden we voortdurend aan alle kanten ja door prikkels, we worden eigenlijk, we krijgen 

een heel gewicht in ons het moet allemaal maar verwerkt worden, allemaal onzichtbare prikkels. 

Want straling die binnenkomt die prikkels worden wel opgevangen door het brein in het 

neurologische systeem. En daar zijn we ons niet eens bewust van. Wat we in ieder geval kunnen 

doen is heel maatschappelijk gezien geen straling of zo weinig mogelijk straling om je huis heen. Ja 

en ik weet het dat is niet zo voor iedereen weggelegd helemaal niet als je in een gebied woont waar 

heel veel buren direct om je heen zitten die allemaal dec telefoons, microgolven en 4 G 5 G 8 G 

hebben, dus maar zorg in ieder geval dat je het zoveel minimaliseert. Als ik kijk naar hoeveel 

mensen nog steeds wifi in hun eigen huis hebben die over deze onderwerpen spreken dan zeg ik 

waarom doe je dat. Besef je wel dat als je je eigen zender in je eigen huis hebt staan dat dat 99% 

van de straling is!! Want wifi is het krachtigst als het in je eigen omgeving is! Dus in je eigen huis.  

En dat is echt een verschil, de straling daarvan is gigantisch sterk. 

 

Dus je moet het hele beeld in ieder geval van buitenaf moet je de ingrediënten weghalen zoveel 

mogelijk die storend zijn en de ingrediënten erin brengen die in ieder geval versterkend zijn. Maar 

het is ook zo en dat is de stap erna en misschien wel ervoor, wij moeten ook beseffen dat we al 

emotioneel en traumatisch belast zijn. Ons lichaam. We hebben in ons lichaam dus in ons dagelijks 

leven op deze aarde hebben we al zoveel meegemaakt en dat weten we bewust maar het merendeel 

onbewust, we zijn zo geconditioneerd en geprogrammeerd we zijn zo afgewezen als mens, we 

hebben zo diep mogen meedoen in alles wat er aan de hand is, we zijn zo buitengesloten, er is zo 

een tekort aan verbondenheid, eigenlijk kan ik zo wel even helemaal doorgaan, het kan ook zijn dat 

je dat helemaal zo niet herkent, maar ik weet zeker dat als je de wereld nu zou herkennen waar je 

vandaan komt dat je het acuut met me eens bent! Ja want het is wel wat er hier op de aarde aan de 

hand is. Door al die trauma's en reflexen die we hebben en dat zijn allemaal neuroreflexen, dus 

conditioneringen. die bewustzijnsvelden komen in beweging, dus dat zijn software programma's, ons 

lichaam is energie en denken ook en wat is opgeslagen als een herinnering wordt in het veld 

opgeslagen, daar zijn speciale grids voor, energievelden, daar liggen de geheugens in opgeslagen 

fysiek, dus niet in het fysieke lichaam zelf, het ligt ook niet eens in de cellen, het ligt eigenlijk buiten 

het fysiek zichtbare deel, maar op het moment dat jij met een bekrachtiging bezig gaat, want dat is 

waar we het nu over hebben, als jij aan het voelen gaat dieper en je richt je op je lichaam, en je 

maakt meer contact, stapsgewijs steeds dieper en dieper contact met dat lijf, dan wordt dat lichaam 

geraakt door jouw voorstellingsvermogen en het lichaam wordt in beweging gezet, dus ook al die 

trauma's en die pijnpunten en al die andere dingen die niet leuk zijn die worden ook geraakt. 

 

En zeer waarschijnlijk en ik weet niet of het waar is wat ik nu zeg voor jou, zeer waarschijnlijk 

moeten we vast gaan stellen dat als je echt met bewustzijn bezig gaat met je eigen vermogen, dus 

niet een god van buiten of met een model ergens vandaan, maar met je eigen vermogen, 

liefhebbend vermogen en zelfstandig autonoom vermogen dat je dat trillingsveld inzet in het lichaam 

en altijd de bijgevolgen gaat ervaren van bewustzijn! En die bijgevolgen zijn eigenlijk niet prettig! 

Want trauma gaat los trillen, pijnvelden en dat wil niet zeggen dat je dan gelijk heel veel trauma 

gaat voelen maar het kan zijn dat je verward raakt. Verward, het kan zijn dat je je draaierig gaat 

voelen, dat je het spoor bijster bent, misschien wordt je wel kwaad of boos of  uhm ik noem even 

een paar minder leuke dingen. Het kan zijn dat je in slaap valt, dat je de concentratie kwijtraakt, dat 

je helemaal weg lijkt te zijn. 

Maar het is niets anders dan dat je eigen vermogen zo sterk door het veld heengaat dat alles wat er 

genesteld zit, opgeslagen is, eigenlijk je hele persoonlijkheid, je hele databank van wie je bent 

geworden, dat al die velden die niet zijn voortgekomen uit jezelf maar uit een script dat die in 

beweging worden gezet en dan valt je hele persoonlijkheid uit elkaar ofwel hij wordt vloeibaar! En 

die gevolgen daarvan die kennen we en eigenlijk is deze route en dat kan je op verschillende 

manieren inzetten, maar het met je eigen vermogen in beweging komen in jezelf dat is eigenlijk de 

enige route om ook de trauma's weg te laten stromen. Dus of je het nou wil of niet je komt ze 

gewoon tegen. Dus het is veel lekkerder om iets anders te kiezen waar je je flink van opgepept 

wordt, aangekoppeld aan een of andere engel, wat het recept is van Delta, dat is een controlegroep. 

En dan voelen van hé dat lift mij op. Dat klopt want die intelligentie wil jou een up lift geven zodat je 
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kiest voor dat model! Want dan voel je je daarbij goed maar dan zit je wel in de gedachtekracht van 

hun en niet in je eigen scheppersvermogen. 

 

Dus ik zou eigenlijk willen zeggen van hoe doe je dat? In ieder geval zoveel mogelijk in verbinding 

met jezelf en ook heel veel door ontspanning op te zoeken. En met ontspanning wat ik daarmee 

bedoel is dat je heel goed gefocust voelt dat je je lichaam zo maximaal mogelijk loslaat, dat elke 

spier ontspant, en dat je het liefst nog vergezeld wordt van aanwezigheid van andere mensen om je 

heen die dat ook doen in dezelfde oprechtheid, want menselijk bewustzijn naar elkaar toe is een 

ontvormende kracht en als je dat ook nog in de natuur doet, waterbeken hoort stormen, of je hoort 

de wind razen, of wat dan ook, vuur knisperen, of een vogel, het brengt een heel diep krachtveld 

weer opnieuw tot leven in jezelf!  Dus je hebt echt samenwerking nodig. Het is een soort schakeling. 

Nou laten we eens heel eerlijk zijn, hoe vaak doen we dat? 

Opmerking wel vaak. 

 

Martijn: ja maar als mensheid, heel weinig. Dus als je hier voor gaat kiezen in jezelf, dat is jouw 

keus, ja dan zou je er veel dieper in kunnen doen. Ik moet hem ook omdraaien. Ons bewustzijn is 

sterk! Ja. Ons bewustzijn is sterk en krachtig, heel veerkrachtig! Maar die persoonlijke grillen die er 

doorheen lopen die regeren! 

 

Iemand deelt: Ik heb ooit een video van George Katavalis ?? heet 'ie en dat is ook zo'n 

“Australische Martijn” en die sprak over Co2 supplementen die hij gebruikt ook om 5 G zeg maar  

om je daar sterker te maken lichamelijk sterk voor te maken. Je kut het niet omzeilen, je kunt er 

niet omheen, uiteindelijk zal het komen en hij gebruikt dan zulke supplementen. Ik weet niet of dat 

uuh of is het eigenlijk een beetje, heb jij daar onderzoek naar gedaan of. 

Martijn: Hoor ik je nu zeggen dat in Australië anti 5G supplementen zijn? 

Deler:  nee ik zeg er is een Australische Martijn. 

 

Martijn: dit is een hele interessante vraag. Kijk ik kan niet zeggen wat wel of iet werkt. Want we 

moeten goed opletten dat we met ons vermogen van denken, het placebo effect heel veel dingen 

kunnen laten ontstaan in de mind. Ik ben daar heel zwart wit in, ik behoud mij slechts, louter en 

alleen maar tot zoveel mogelijk en alleen maar zoveel mogelijk, dus ook de uitzondering van, tot de 

eigen vermogen. En ik ben ook niet tegen medicatie bijvoorbeeld want als je heel erg pijn hebt, heel 

extreme pijn en ik heb geen pijnstillers ingenomen in de tijd dat ik pijn had en ik pijn bestudeerde 

met mijn bewustzijn, maar als structureel pijn hebt door reden X dan zeg ik ja weet je als die pijn 

ook heel ernstig gaat verstoren om in je lichaam te kunnen zijn ja dan neem je zo'n prik of injectie 

of een pil maar blijf wel altijd met je eigen bewustzijn aanwezig, wordt er niet afhankelijk van. Het 

kan wel als ondersteunend werken dan heb je het ook gewoon nodig. 

 

Ik denk dat als ik kijk naar wat jij zegt over die 5G supplementen en de stikstof. Ik ga die weg niet 

in, wel om op jou te reageren hoor, maar ik trek me eventjes weer terug uit deze straat door te 

zeggen jongens door het Kwantum fysische model goed bestuderen om te beseffen dat de oorzaak 

en gevolg wetgeving die er nu is dat die ook kan veranderen op een andere manier, dus het kan 

zomaar zijn dat jij ineens ongevoelig bent met je bewustzijn voor 5G. Dat het helemaal niet 

functioneert op jou! Ik vind daarom ook derhalve,  spreek ik nu, dat het volledig uitrollen van die 5G 

agenda, hoe ernstig en hoe schadelijk het is en het is dus ook wel echt waar hè, maar dat 

uitvergroten daarvan als een constructie in de mind functioneert waardoor je er ook daadwerkelijk 

last van kunt hebben! Het zou mijn niks verbazen dat als je op een gegeven moment tegen mensen 

zou zeggen 5G is nu uit, het is uitgeschakeld dat de mensen die er last van hebben zeggen van goh 

dat voel ik het gaat ook een stuk beter met me. Nu hebben we het dus over placebo en hebben we 

het ook over reactievelden in de matrix. Het is een buitengewoon geavanceerd gegeven waar we het 

nu over hebben. Placebo is echt werkelijk waar want je stuurt met je mind, maar we moeten naar 

een andere richting toe. 

Dus ik stuur het niet weg bij de problematiek hè. Want het is ernstig. In de tijdlijn waarin we nu 

zitten is het heel ernstig, maar ik weet zeker dat ook beslissingen in het veld liggen dat het helemaal 

niet doorgaat!! Want het gaat ook helemaal niet door. Voel je wat er gebeurt in het veld? Het is een 

keuze die je maakt! En wij hebben die keuze al gemaakt omdat we voelen wie we zijn, omdat we 

voelen dat we van de natuur houden en ook van onszelf houden, dus wij weten dat daarin geen 

ruimte is voor dat soort dingen. Het experiment wat de CIA en KGB in de jaren 50 deden was ook 

echt om elkaars raketinstallaties te blokkeren op basis van gedachtenkracht! Maar ook op basis van 
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innerlijke kracht van gevoel! En het gebeurt! De raket bleef hangen. Het lanceersysteem werkte 

niet. Dat is niet dat je die raket beïnvloed maar op dat moment wordt er een ander gevolg in de 

matrix actief. Die slaat aan tiktiktikboemboemboem. 

 

Je moet het wel heel serieus nemen hoor waar wij het over hebben!!!  Heel serieus hier. Het is geen 

spelletje. Er wordt hier gevraagd aan ons of wij ons hartskracht in willen laden en samen met elkaar 

een besluit willen voelen ervaren waardoor er een ander respons is in het veld! Het openen daarvan! 

En mij gaat het daarom om dát met elkaar invoelen en bestuderen. 

 

En als het niet altijd direct lukt, dat is niet erg, we gaan er gewoon voor, laten we het maar eens 

gewoon helemaal uitrollen. 

Je voelt het hè dat ik het heel sterk meen. Ik wijk er niet vanaf hoor, want dit is kosmische 

kwantumwetenschappen die wij als mensen ook in onze oorspronkelijke wereld. werelden, waar wij 

leven, gewoon leven, wij zijn dat. 

 

Wij zijn dat, wij zijn de rust en de ruimte, dat zijn wij, wij zijn die wezens van vrede maar van 

daadkracht, wij laten niet over ons heen lopen omdat dat niet kan, omdat we onszelf ervaren. Dat is 

gewoon die kracht! Gewoon hel, heel krachtig hel verlicht bewustzijn, hier binnenin! 

 

Dus het is echt de tijd om hier op deze aarde toe te treden tot wat er allemaal gaande is. Ik noem 

het de taskforce of humanity, verschillende taskforces dus werkgroepen die zich aanzetten tot 

verdichtte velden en dan laat ik het woord problemen weer even weg, gewoon verdichtte velden. Er 

zijn dingen gaande die beter verdienen. Maar we hoeven die velden niet weg te halen om iets beters 

neer te zetten, nee wij aanschouwen, we kijken, we voelen en de poorten gaan open en het veld 

reageert tjak boem!  En iemand die in die wereld leeft heeft ineens een beslissing genomen van 

jongens we moeten dat gewoon niet doen, we moeten een ander weg in gaan. Dan kun jij  niet 

bedenken wat er in die persoon veranderd is. Maar dan moet je durven zien dat jij betrokken bent 

bij die verandering. Zo en dan gaat het dus echt over jou hè. 

 

En dan samenwerken met andere beschavingen en met allianties en dat kan gewoon. Er is helemaal 

niks mystieks aan, hoe mystiek is dat wij elkaar vandaag ontmoeten, wij komen ook uit andere 

werelden. Nou hier zitten we met elkaar. Ja dat is hoe het is. Nu zijn wij samen hier, hoe bijzonder is 

dat, dat is eigenlijk ook heel gewoon. Laat die samenwerking maar gewoon komen en ik meen het 

en jij ook door te voelen van dat je er klaar voor bent! Dus in het eigen leven, ik heb ook gewoon 

een normaal aards leven hier maar in dat leven ten diepste steeds te voelen van waar sta ik voor. Ik 

kan op dit moment gewoon genieten door ..??,  oh je ik ben op dit moment wel geïrriteerd of ik ben 

een beetje kort door de bocht, Rol het maar uit, maakt maar open, het zijn allemaal 

bezinningsmomenten. Wij zijn toch (h)eerlijke wezens, wij kunnen liefhebben. 

 

Iemand deelt: het gaat over scheppingskracht. (Verkort weergegeven):  ik was op de fiets, voor 

mij fietste een jongen van Marokkaanse afkomst, ik keek opzij en voordat ik het weet gaat die 

jongen in de ankers en zit ik bijna boven op hem op de fiets. Hij stopte namelijk voor een aantal 

dames gekleed in nog net geen boerka's. Het was een bijzonder moment. Die jongens zegt sorry 

mevrouw op die typische Marokkaans Nederlandse manier en ik voelde meteen dat ik een keuze had 

en ik zei tegen hem jongen je hebt het helemaal goed gedaan, fantastisch dat je bent gestopt, ik 

schrok wel maar het is helemaal prima. Haah, nou ik verder fietsen, bij de supermarkt zit een 

groepje jongens van grotendeels Marokkaanse afkomst die een groot deel van de binnenstad in 

Alkmaar terroriseert en mijn zoon durft de stad niet meer in en ik zie ze zitten en ik had een tijd 

daarvoor al bedacht als ik ze tegenkom dan ga ik de verbinding aan, dan ga ik er tussen zitten maar 

ja ik had haast, terug met boodschappen en ik zie die jongens praten over die enorm grote motor 

die ernaast staat en ergens in mijn hoofd flitst nog ze zouden er toch niet iets mee willen doen? Weg 

die gedachte. 

De man van wie de motor is kwam er aan en ging in gesprek met de jongens en het was een mooi 

gesprek wat daar ontstond en ik bleef kijken. Het is gewoon gebeurd omdat ik keek en ik heb het 

moment mijzelf toegeëigend, maar als ik op de fiets tegen die jongen aan geknald al in mijn 

boosheid was gegaan was dat moment niet gebeurd. 

Martijn: heel mooi. Zo ontzettend uit het leven gegrepen dat we echt alle aandacht mogen gaan 

geven. En het komt voort uit jou, jouw besluit. 
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Deler:  ik zag het en ik heb het ook bekrachtigd en ik wil het hier nogmaals bekrachtigen door het 

gewoon te noemen. 

Iemand vraagt: die man die in dat (motor)pak aankwam was dat een aardbewoner of wat dat een 

buitenaardse? 

Martijn: dat is een vraag die dwars door alles heen gaat vanuit een perceptie die er nog achter 

liggend. Een interessante vraag. 

 

Deler:  ik heb  bijna het gevoel dat ik het moet verdelen in goed of slecht, het was een aardse man 

met bewustzijn. Ja dat is het antwoord. Zo heb ik het ervaren. 

Martijn: in het spel waar we nu doorheen aan het lopen zijn dat we gaan zien van oh wacht even je 

kunt hem nu wel degelijk gaan spelen hè, maar het is geen spel, het is noodzaak, komen we er 

achter dat de mensheid eigenlijk een soort schaakstuk is op het intergalactisch schaakbord. Dus 

deze werkelijkheid wordt bestuurd door verschillende intelligenties en we mogen ook beseffen dat 

als wezens de keuzes maken die heel diep passend bij de innerlijke kracht dat we daardoor ook in 

het veld reacties plaatsvinden die niet als interventie worden aangemerkt maar als reacties uit een 

ja meebewegingen uit andere werelden. 

 

En in die zin zou het zomaar kunnen zijn dat je iets in je leven meemaakt waarbij je voelt van oeh, 

deze beweging die hier was , deze gebeurtenis dat was niet zomaar een gebeurtenis. Dit vindt nu 

ineens plaats op dit moment die komt nu uit een onverwachte richting precies in het moment dat ik 

in mijn kracht zit, in mijn gevoel ben, in balans ben, in harmonie, gebeurt er iets en misschien was 

dat wel niet eens gescript! Misschien was dat wel niet eens aanwezig in de oorzaak en gevolg maar 

vindt het nu plaats, nu in dit moment. 

De assistentie die er is naar de mensheid op deze wereld is enorm en daar mogen we inderdaad 

best af en toe eens over nadenken en voelen. Maar kijk niet alles is dan direct buitenaards, als mens 

in dit geval, maar het kan wel zijn dat de gebeurtenis en het zijn ook trillingsvelden, dat die 

gebeurtenis die er al ingelegd is door de matrix heen tot activatie komt omdat jij een keuze maakt 

waar dat op aansluit. Dus ineens doe je iets anders. En dat is een hele diepgaande beweging. Mooi. 

 

Vraag: Mijn vraag gaat over jongeren. Want het is zo lastig om daar naar te kijken in mijn geval 

dan, want zij zitten gewoon in een heel ander levensfase waarbij zij enorm te maken hebben, 

moeten met de digitale wereld, willen ze hier hun geld verdienen en noem het allemaal maar op, 

leven en ja dat bewustzijn is er in mijn geval met mijn twee zoons wel enigszins aan het wakker 

worden maar vervolgens moeten ze toch keuzes maken in dat geval dat mijn zoon nu gaat werken 

ook met computers en al die dingen om maar geld te verdienen, om maar een huis te kunnen kopen 

want huren is nagenoeg onmogelijk. Nou ja dat hele scala van matrix voorwaarden waarin wij zitten 

daar hebben zij toch mee te maken. 

En niet alleen zij maar een hele groep en dan Marokkaanse jongeren hebben het weer op een 

andere manier heel moeilijk denk ik En dan heb ik het echt over jong volwassenen. Ik weet het wel 

voor mijzelf en dat bewustzijn draag ik ook uit en straal ik uit maar zij moeten het zelf doen, in 

zichzelf weten. 

Martijn: ja het is heel voelbaar je betrokkenheid daarin. Je hart betrokkenheid bij wat je 

uitspreekt. …………..ja ik hoef daar niet op te reageren hè. 

 

Deler:  ik geloof het ook niet. 

Martijn: het is een heel diep delen van je diepste gevoel wat hier is en ja bezorgdheid, in feite voor 

mij voelt het als een heel diepe betrokkenheid, En betrokkenheid dat is bron. De bronkracht, de 

wezenskracht in ons, de bronkracht in ons komt tot uiting als we ons betrokken voelen. En als je 

betrokken bent dan kun je soms ook zorgelijk gevoelens erbij ervaren wat je zorgen baart en dat is 

misschien wel ook verbonden aan ja betrokken raken, want als je betrokken raakt bij wat hier op 

deze aarde gebeurt dan voel je dat gewoon. En dan voel je wat er gebeurt. Maar ik wil je wel nog 

graag even informeren over feit, het kosmisch feit, dat deze werkelijkheid die jij ervaart om jou 

heen draait om je bezig te houden op dit moment. 

 

Deler:  zeker weten! Dat heb ik al heel erg door hoor. 

Martijn: maar de betrokkenheid dient en moet vanuit ons allen op eigen wijze overeind blijven. Dus 

het is niet zo dat je dan zegt ja het is maar matrix en illusie, nee nee want het is wel de 

werkelijkheid waarin jij op dat moment aan het wandelen bent, aan het leven bent. Dus je gaat wel 

degelijk je betrokkenheid inzetten, maar je zorgt er wel voor dat het geen gewicht krijgt wat je 
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bestuurt. En dan is het voor mij het meest handige dat als dat dus wel gebeurt om mijn gevoel 

gewoon te laten gaan en misschien wel te moeten huilen als er verdriet is, want dan gaat die weer 

vanuit het hart stromen en dat laadt het brein zich. 

 

Als je over de jongere mensen praat, de groepen, het is natuurlijk heel triest wat er gebeurt, 

kinderen zijn ook allemaal ongelukkig, dat is gewoon zo. Er wordt onderzoek gedaan dat alle 

kinderen redelijk gelukkig zijn. Maar als je gewoon door het veld loopt dan zie je dat het niet zo is. 

Dus dat is ook heel intens. En als wij met elkaar besluiten en beslissing nemen van binnenuit wat we 

voelen over deze situatie dan schenken wij onze diepste kracht aan deze situatie ons bewustzijn. In 

het bewustzijn van ons om dat naar die onderwerpen te brengen in diepste betrokkenheid en ook 

emoties te mogen voelen, en dat kunnen emoties zijn van ook boosheid hè. Het is niet zo dat 

emoties alleen maar liefde en verdriet is, maar een emotie, dat is ook trilling en schepping, kan ook 

boosheid zijn of woede, dat je dat voelt dan komt 'ie ook vrij. Het is alleen een breinconcept dat je 

alleen het ene mag voelen en het andere niet. De trillingen die daar uit voortkomen komen allemaal 

voort uit schreeuwtrillingen?? en dan breng je het in beweging. 

 

Ik vind het wel mooi met ons eigen mensenzoon hier van de aarde dat 'ie heeft besloten om te 

stoppen met de opleiding van bouw, dat heeft hij 4 jaar gedaan, vorig jaar zijn diploma behaald en 

dat vond hij ook leuk dat hij het had maar het boeide hem totaal niet, dus dat ding dat ligt ergens 

op de grond tussen de verwarming en weet ik waar niet want het is totaal niet relevant. Nou 

vervolgens een vervolgopleiding dit jaar nou dan moest hij ook gelijk aan het werk, 4 dagen in de 

week werken en 1 dag in de week naar school. Op een mooie zomerdag zegt hij ineens “papa ik 

moet even wat zeggen hoor” Ik zeg “waar gaat het over”  “ja over school” Ik zeg “nou zullen we 

mama er ook bij halen” “Ja mama er ook bij”' Er lag nog een matras in de tuin waar de hond altijd 

op ligt daar gingen wij nu op zitten tot groot ongenoegen van Max, en toen zegt 'ie “ik weet het niet 

maar ik voel het niet meer” Ik zeg “maar wat voel je niet meer?” “ik voel niet meer waarom ik ooit 

voor bouwen heb gekozen, het is weg” Ik zeg “nou mooi dat je dat beseft” “ja ik denk dat ik er maar 

mee ga stoppen”  Ik zeg “nou hartstikke goed, doe vooral niet wat je niet wilt” “ja maar het is toch 

wel gek” “Nou nee het is nu wat het is, misschien wordt je wel als je dieper naar je gevoel kijkt, 

misschien wordt het wel helder wat je nou wel voelt” “ja dat weet ik al, ik word hovenier, ik ga 

tuinen aanleggen en vijvers en ik ga lekker nu bezig”. Ik zeg “nou gefeliciteerd dan moet je maar 

even school bellen en opzeggen” En dat heeft hij ook gedaan. Wel na een week. “voordat ik dat ga 

doen moet ik eerst even kijken wat ik  er straks nog bij voel” Eind van de dag ja hoor hij voelde het 

nog hij ging het opzeggen. 

 

Maar hij krijgt de ruimte en de ruimte die ik dan voel die er is voor hem die voel ik voor mij in mij 

voor alle kinderen! En ik kan en dat kunnen jullie ook, wij kunnen dat, wij kunnen zonder dat we 

weten waar die gebouwen staan wij kunnen een bericht seinen, uitzenden vanuit ons hart naar alle 

kinderen in Nederland en alle kinderen in Europa en alle kinderen in de wereld dat hun harten gezien 

worden en dat we ons ten diepste betrokken voelen bij wat er gebeurt. Niet negatief, niet positief, 

maar gewoon onze betrokkenheid terug laten keren. We hebben onze kinderen overgedragen aan 

een autoriteit en die regelt het wel. En dat is gewoon een soort afschuifsysteem! 

 

En dat is waarom de autoriteiten hier zijn, niet dat die autoriteiten het nu bewust doen, want die 

doen binnen de matrix ook hun werk. Het is niet zo dat ze daardoor gelijk reptielenpakken dragen 

nee, zij zitten in de matrix, zij doen mee in dat systeem. En als we voelen van binnen van goh dit is 

wat ik voel haah en ik voel mijn hele lichaam en ik breng mij vanuit mijn lichaam ook naar mijn 

hoofd toe, ik voel ook dat mijn hoofd in lijn is met de innerlijke kracht binnenin. Ik voel me heel diep 

betrokken bij alle kinderen. En dan komt er ook een emotionele trilling tevoorschijn. 

 

En hoe dat ook voelt dat is voor iedereen anders. Dan kun je de aarde ook zien, je kunt de aarde 

ook voelen, je kunt voelen dat er zoveel kinderen op deze aarde zijn, welke leeftijd dan ook, die 

eigenlijk allemaal ontheemd zijn. En dan voel je ineens dat de hele mensheid ontheemd is. En je 

raakt betrokken bij de wereld, je raakt betrokken bij de mensheid en bij het hele script. En  

daarvoor is het ook prima om ons af en toe bezorgd te voelen over het een en ander. Want voor mij 

is bezorgdheid als die niet doorslaat is dat een hele diepe uiting van verbondenheid en 

betrokkenheid. Je raakt zo betrokken erbij dat je voelt van dat kan eigenlijk helemaal niet wat hier 

gebeurt. Zo zou het helemaal niet hoeven. 

Nou dan komen we dus in de kronieken van Gaia in deze wereld dat er allerlei andere mogelijkheden 
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liggen dus ik geloof er allemaal geen barst van!! 

 

Iemand deelt: Ik wil iets bemoedigends graag delen in aansluiting wat je net zei over 

samenwerking met andere wezens. Dat was iets onverwachts via een telefoongesprek dat ik had 

met Agnes en Gaby die was ook daar, tenminste aan de andere kant van de telefoon en er ontstond 

op dat moment een soort ontmoeting en kwam de ontmoeting eigenlijk naar mij toe, dat nam ik 

waar dat nam Gaby uiteindelijk ook waar door er met elkaar niet over te praten. 

Ik merk dat ik het een beetje spannend vind om erover te vertellen, dat doe ik niet zo vaak 

natuurlijk. Dus de wezens die kwamen naar ons toe en hun zaten in Limburg en daar werd 

aangewezen dat er een plek waar een kristal was en waar wij ons op moesten focussen, op dat 

moment kwamen er steeds meer wezens in het veld die wat ondersteuning gingen bieden ook bij dat 

kristal en het was ook zichtbaar dat daar steeds energieën uit dat kristal moest komen, wij moesten 

ons daar steeds meer op focussen. 

 

Ik zeg het nu een beetje in het kort en uiteindelijk kwam daar dus vanuit de aarde energie naar 

boven toe en vanuit de dampkring de atmosfeer kwam daar een samensmelting. Dat was heel 

belangrijk want dat was eigenlijk de resonantie van de aarde, de oorspronkelijke resonantie van de 

aarde die werd samengevoegd met de resonantie ja hier, ik probeer het zo maar een beetje uit te 

leggen. 

Ik vroeg naar elkaar al kijkend en pratend wie hier helpen hier nou allemaal mee en dat waren een 

paar duizend wezens die hier aan meededen. En dat veld werd steeds groter en wat er verteld werd 

is dat wij dan zeg maar de transformators zijn om dit mogelijk te maken, niet als persoon, maar het 

kristal was daar een onderdeel van. En het mooie ervan is dat wat ik elke keer mocht zien is dat het 

veld steeds groter werd, het was bij de drielandenpunt zo’n beetje in de buurt en het werd steeds 

groter en groter en er zijn  meerdere plekken die nu in de aarde zich op deze manier zich aan het 

ontvouwen zijn.  En dat was heel erg bemoedigend om te zien ook dat het veld zichzelf steeds groter 

maakt. Dus de oorspronkelijke energie van de aarde wordt als het ware, tenminste met deze 

beleving zou worden hersteld op een aantal plekken op de aarde. Dat is wat ik wilde delen wat 

betreft het samenwerken met onze..?? hoe je het ook noemt, een beetje aansluitend op hetgeen wat 

jij hier net voor vertelde.   

 

Vraag: en kon je die wezens waarnemen? 

Deler:  ja die konden we waarnemen. Ik probeer met het waarnemen zo min mogelijk in te vullen 

zeker als je met drie mensen bent, door het alleen maar te bevragen. Dus het is voor mij niet van 

belang hoe ze eruit zien, maar meer wat we met elkaar bevragen en dat is dat wat we met z'n 

drieën hebben of dat het dan klopt. Maar ik deel het nu even omdat het misschien wel een 

bemoedigend moment is. 

Martijn: dank je, dank je wel. Wat voel je nu? 

 

Deler:  uit zich in een emotie. 

Martijn: welkom hier. 

Nou hier hoor je en voel je dat het heel diep te maken heeft met waarnemingspotentieel, wij kunnen 

niet bevatten wat er allemaal gebeurt, maar we worden wel allemaal gevraagd om mee te 

waarnemen en daarin je eigen soevereine autonome bewustzijn in te zetten. 

Het is zo heerlijk om de menselijke emotie en onze diepste ware kracht te laten stromen hè? 

 

Iemand deelt: ik had vorige week een telefoongesprek met een instantie en dat telefoongesprek 

verliep niet heel vlekkeloos en ik voelde de energie ook wat veranderen, we begrepen elkaar niet en 

ik voelde ook steeds meer verstoringen er doorheen lopen waarbij ik me steeds beter, waarbij ik op 

een gegeven moment beter voelde in alles het is ook de telefoon, het komt ook door die telefoon, 

door die smartphone. In Blégny heb ik hem een keer opzij gelegd en dat voelde rustiger en fijner. 

Die ene keer dat ik even bij mijn telefoon in de buurt was gebeurde er meteen weer iets en dat was 

voor mij een teken. 

Vorige week verbrak ik de verbinding en ik dacht die telefoon moet nu weg! Dus ik heb in een paar 

minuten tijd even een aantal mensen een appje gestuurd en een aantal app-groepen van ik 

waarschijnlijk voorlopig niet meer via de app te bereiken. Dat moet  ik nu maar even doen. Toen 

dacht ik nu ga ik een hamer zoeken en heb ik de telefoon helemaal aan gort geslagen. Niks 

opgeslagen verder gewoon in dat moment moest ik de telefoon gewoon weg eruit. En het voelt 

zoveel fijner en zoveel rustiger. Ik heb gemerkt dat ik heel goed zonder smartphone kan, zonder 
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apps etc. Ik wil niet nu iedereen motiveren om de smartphone kapot te slaan maar 

Martijn: maar je ook niet tegenhouden. 

Deler:  maar het voelt ik heb het jou weleens horen zeggen en andere mensen ook, het voelt alsof 

ik nu toch in een ander veld zit, in een andere frequentie die meerdere male rustiger is en fijn voelt 

dus je kunt echt zonder smartphone. Dat wil ik meegeven aan mensen die misschien overwegen om 

hem ook uit het raam te gooien. 

Martijn: ja kijk smartphone heeft een heel verslavend effect omdat  het virtual reality eigenlijk is in 

jouw bewustzijn maar het is wel een heel handig apparaat. Je kunt supersnel communiceren, je 

bankgegevens bekijken, een appje sturen, de hele reutemeteut, eigenlijk alles, dus het is echt een 

geweldig apparaat. 

Ik heb ook helemaal niks tegen het apparaat ik zeg alleen maar van jongens er is iets aan de hand 

en dat heeft met software te maken en de chip die er in zit die ons neurobewustzijn manipuleert En 

het duurt nog geen 3 jaar en dan gaat het hele dossier dat gaat open, het gaat uitlekken, het gaat 

naar buiten komen maar dan is het al zover, dan is het al zover operationeel dat datgene waar het 

eigenlijk over gaat dat is een screening van je neurobewustzijn dat het al voltooid is!! En hier zijn al 

zoveel wetenschappelijke onderzoeken over wat scalaire golven en blue light technology met je doet. 

Ja dat zijn gewoon de feiten, de patenten liggen er gewoon. De patenten liggen er niet voor niks. 

Niet omdat het niet bestaat. 

En je moet niet vergeten dat in een tijd waarin we nu als mensheid doorgaan naar een soort 

technologische samenleving, want daar zijn we nu nog niet hoor, we denken maar de technologische 

tijdlijnen die er liggen dat is echt puur technologie. De lijnen daar naar toe die worden ingeleid door 

ons analoge organische bewustzijn eigenlijk bloot te stellen aan inlees systemen! Dus we worden 

gescand, we worden gelezen en het wordt ook opgeslagen.  We worden ook gemanipuleerd door die 

signalen en dat zijn allemaal gewoon feiten dat je gemoedstoestand verandert naar gelang je met de 

telefoon belt. 

En dat heeft te maken met de chips en de apps. Dus het is aan iedereen zelf of om dit onzin te 

vinden of om dieper en groter internationale rapporten erover te lezen. Ik denk dat als je daar iets 

aan kunt doen en je voelt dat je daardoor bestuurd wordt of dat er iets aan de hand is dan is het 

gewoon goed om op een gegeven moment dat ding weg te doen. En gewoon te kijken hoe voel ik 

me zonder dat apparaat?  Want ik heb zelf ook een aantal mensen in mijn omgeving die zeiden van 

wat een onzin en dit en dat, het was allemaal flauwekul, het is gewoon een telefoon. Ik zeg ja dat 

klopt. En toen zijn die mensen toch op een gegeven moment de telefoon aan de kant gaan leggen 

en die mensen gaven schoorvoetend toe. Na een paar weken merkte ze dat ze een heel ander mens 

weer werden. Er verdween iets uit hun bewustzijn. En dat heeft te maken met de robotisering, dat 

zijn bepaalde lagen in het brein die worden aangesproken door die technologie, in de Cloud en in je 

hoofd. Leuk dat je hem kapot hebt geslagen, gefeliciteerd. Heb je dat dan met woede gedaan, of 

heb je het liefdevol gedaan, 

 

Deler:  met best wel wat emotie maar er kwam ook kracht bij kijken, dat besefte ik ook, dus ik heb 

ook echt in het moment zoveel mogelijk ervan proberen te genieten, misschien een beetje 

overdreven maar ik was erbij, het gebeurde heel bewust. En ik dacht het moet ook nu! 

Martijn: ja nou een mooi script. 

Het gaat vooral om hoe je dat ervaart hè, wat je voelt, daar gaat het om! 

Iemand deelt: ik wil graag aansluiten op wat hij net aangaf, wat ik aan wil geven op wat hij zegt 

m.b.t. samenwerking met buitenaardse en andere wezens maar ook gewoon onderling dat het 

gewoon heel belangrijk is in hoe kan je elkaar ontvangen, hoe ontvang je het als hij hier over praat, 

wat ervaar je daarbij in jezelf of pin je daar een betekenis aan vast en ik denk dat we ….ik moet 

even een moment weer terug…….. ik merk dat het nu heel spannend is omdat er nu even een oud 

patroon terugkomt dat ik het gewoon spannen vind om te spreken en voornamelijk omdat ik merk 

dat echt vanuit mijzelf en vanuit mijn wezen ga staan omdat juist het ontvangen van elkaar zo 

ontzettend belangrijk is, want als je bij elkaar kunt zijn in een setting zonder dat je je mee laat 

voeren dus heel erg bij je eigen kernkracht blijft, dus heel erg bij hetgeen blijft waar je zelf voor 

staat, kan niets je beïnvloeden, kan niets er doorheen lopen, kan alles er zijn en kan je met elkaar 

hele mooie dingen in beweging zetten. Dat is eigenlijk de kern. 

Martijn: Ja dank je wel. En wat goed dat je even de tijd neemt om te voelen ,hè want dat is ook 

echt een voorbeeld voor alle mensen, voor ons ook en iedereen, gewoon voelen en als er dan wat 

gebeurt nou dan is er maar even niks weet je wel, dat is heel fijn, dan geef je elkaar dus de ruimte 

en jezelf ook. 
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Iemand deelt: ik wil even delen over mijn energie en mijn slaappatroon, ik ben helemaal niet moe 

en ik slaap 's nachts bijna niet 3-4 uur ben ik zo helder aanwezig of ik slaap tussen lagen dat ik 

gewoon aanwezig blijf terwijl ik slaap. Ik weet niet of ander mensen dat zo ook ervaren? Om 3-4 uur 

krijg ik een energie instroom dat ik zo helder aanwezig ben en echt niet meer in bed hoef te zijn. 

Dat wou ik gewoon even delen dat het niet alleen  vermoeidheid kan zijn die het bewustzijn 

meebrengt maar dat het ook heel veel energie geeft. 

Martijn: hartstikke fijn. En die heel veel energie is dat dan ...kun je dat eens omschrijven want het 

is een gevoel. 

 

Deler:  een hele helderheid in mij en een verbinding met wie ik ben en dat kunnen dan ook 

schokgolven zijn die door mij heen gaan. Ik ben gewoon heel aanwezig dan.   

Martijn: dank je wel. Dit is het delen, het uitspreken, het beluisteren en het voelen van dat er 

gerepatrieerd wordt. In wat we ervaren in een moeilijk stuk maar ook wat er van moeilijk vervloeid 

naar iets moois en dat dat ook wordt opgenoemd. Dat is ook fijn. Dat is evenwichtig door dat dan 

ook te vertellen. 

 

Deler:  Ja ik zoek ook constant naar mijn evenwicht, want dat is niet altijd makkelijk geweest, soms 

is mijn helderheid en mijn energie alsof ik het in mijzelf moet balanceren om ermee naar buiten te 

komen. Het is heel krachtig. Dank je dat ik dit mocht delen. 

 

Iemand deelt: (verkort weergegeven)  deze vakantie een slechte vakantie gehad, mijn vader naar 

het verpleegtehuis, mijn moeder kreeg een herseninfarct en een week geleden is mijn schoonvader 

overleden. Ik ga elke dag naar het revalidatiecentrum. Jongens wat ben ik dankbaar dat ik dit 

allemaal heb mogen meemaken. Ik heb zoveel verbondenheid gevoeld. Er is zoveel angst daar, je 

hebt geen idee hoe oudere mensen zich voelen. Ik ondersteun ze elke dag en het is voor mij geen 

mantelzorg, dat vind ik zo stom. Zoveel zorgbemiddelaars meegemaakt om mal van te worden. Het 

is niet te geloven hoe we met de oudere mensen omgaan. Vergis je niet wat daar voor angsten zijn. 

En niet eens weten ze mogen wonen straks. Wanneer gaan we daar wat aan doen. We hebben het 

over 5G maar kunnen we eens een keer naar de mensen kijken? 

Martijn: en waar ligt jouw gevoel van de dankbaarheid? 

 

Deler:  dankbaar dat ik dit mag zien en dat je er mag zijn! Gewoon doen en dan is het geen 

opgave. 

Martijn: pure liefde 

 

Deler:  pure liefde om daar te zijn. Dan hoor ik iemand zeggen wat ben ik blij dat je er bent! Diepe 

bewondering voor de vrijwilligers. 

Martijn: die kracht en ook die dankbaarheid dat zijn allemaal woorden, het is een gevoel hè, dat 

heeft dus ook te maken met dat je iets wilt geven, je komt iets vanuit je hart geven, je bent 

betrokken bij die mensen, je brengt jouw liefde en aandacht naar die mensen toe en dat geeft ook 

een enorm veld weer terug. 

Deler; ja maar we zijn dat vergeten om de aandacht te geven. We zien dat als een belasting. Dat is 

het niet. Ik heb nog nooit contact met mijn moeder gehad en nu zie ik haar elke dag, alleen door 

een herseninfarct. Heel raar. En een maand later gaat je 3e papa ook overlijden heel maf, je bent er 

wel bij, je gaat waken en ik heb nog nooit zoveel verbondenheid gevoeld met al die neefjes, nichtjes 

en we mogen weer huilen, verdrietig zijn. Dat wou ik delen. 

 

Martijn: en dan gaan we zo met de oefening bezig als jullie dat willen. 

Iemand deelt: voor degene die mij niet kennen, mijn naam is…, ik wou even iets zeggen, ik sta 

eigenlijk al de hele dag te popelen en nu ik hier sta ben ik het al weer een beetje kwijt. Vandaag ben 

ik de Bob er waren drie dames die bij mij in de auto zaten, ik heb bijna mijn sponsor bob T-shirt 

aangetrokken omdat ik dacht van ja dat is de rol die ik vandaag vervul maar ik had hem weer 

uitgetrokken en ik dacht nee laat ik mijn T-shirt ….(naam) aantrekken en dat heb ik heel bewust 

gedaan omdat ik dacht ja weet je ik ga vandaag mensen ontmoeten die mij al kennen, of denken 

mij te kennen, waarvan ik denk dat ik hun ken, Maar ik besef heel goed dat wij zien de wereld door 

onze ogen. 

Wat ik daarmee probeer te zeggen is dat we zijn gewend om op een bepaalde manier te reageren op 

de omgeving. En ik heb de laatste tijd ervaren dat er een soort verschuiving heeft plaatsgevonden in 

mijzelf van hoe ik mijzelf beleef. Dat wilde ik met jullie delen. Ik hoop dat jullie er oor naar hebben 
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en zo niet dan niet. Ik zat te kijken naar een documentaire, ik vind het een beetje raar om het te 

zeggen maar omdat het allemaal opgenomen wordt maar goed, het ging over de holocaust over alle 

slachtoffers die daar gevallen waren, wat er gebeurde in die concentratiekampen en één van mijn 

wensen was om daar ooit nog een keer naar toe te gaan en ik dacht wow dat is best wel heftig en ik 

moest ook huilen en ik was diep geraakt en midden in zo'n snik besefte ik opeens van hé maar stel 

dat dit nou nooit gebeurd is waarbij ik dus niet wil zeggen dat het niet gebeurd is maar het is in 

onze beleving, in mijn beleving zijn het herinneringen die collectief er in gezet zijn. 

En dan zeg je nou hoe kun je dat nou zeggen want er waren ook mensen bij die vertellen daar 

verhalen over maar dat is hetzelfde als wat ik van de week ervoer toen ik naar foto's van mijzelf van 

vroeger aan het kijken was dacht ik van jemig ik zou het eigenlijk allemaal gewoon weg kunnen 

gooien, want het is wel een ervaring van mij maar het kunnen ook net zo goed ingevoegde 

herinneringen zijn. En toen ging er een wereld voor mij open dat ik dacht van wow stel dat dit nou 

echt is dat alles wat ik heb meegemaakt dat alles wat ik meegemaakt heb, dat alles wat wij als 

mensheid hebben meegemaakt, wat jullie meemaken, dat het niet echt is. Toen dacht ik wow want 

opeens een enorme hoeveelheid creatieve mogelijkheden heb ik nu voor me. Ik hoef dus niet meer 

te reageren zoals ik mijzelf beleef, ik hoef niet meer te reageren vanuit ….(naam). Ik hoef niet meer 

te reageren vanuit mijn pijnstukken van wie ik ben, wie ik denk te zijn geworden door alles wat ik 

heb meegemaakt. Dat hoeft dus niet……..nou ben ik de rest kwijt. 

Opmerking: ga nog even door het is inspirerend.   

Deler:  want ik besefte opeens van jemig mijn hoofd, mijn hersenen dat is een soort supercomputer, 

die kan alles aan, die kan alles registreren, verwerken en weer output en ik dacht mijn lichaam dat 

is gewoon een biologische machine om het zomaar te zeggen, klinkt heel onaardig maar, ik dacht 

van wow die kan ook van alles zelfstandig doen en denken misschien zelfs en mijn hele leven was 

als een soort film, ik dacht wow het is een soort film die ik heb gezien. Kan ik die film dan 

veranderen, kunnen wij onze film die we gezamenlijk beleven of denken te beleven kunnen we die 

veranderen of is het een kwestie van verschuiving van perceptie van wat wij waarnemen? 

Het klinkt heel abstract maar ik zal even een voorbeeld geven. Ik was hiermee aan het 

experimenteren, ik heb suikerziekte al vrij lang, 36 jaar en wat is nou tot mijn ergernis, ik had een 

insuline pen met geheugen, die kon precies mij vertellen op welk tijdstip dat ik de laatste dosering 

had geïnjecteerd. Blijkbaar was dat niet rendabel ik heb nu een gewone pen die niks registreert. Ik 

denk hoe kan dat nou, we hebben wel 5 G maar geen insuline pen met een geheugenchip hoe los ik 

dit op, ik ben nogal chaotisch. Ik dacht ik ga slim zijn en een oefening van Martijn erbij pakken. 

Martijn: dat is bijzonder slim. 

 

Deler:  ik ga met mijn aandacht in mijn hoofd en met mijn voorstellingsvermogen die blijkbaar heel 

groot is stelde ik mij voor dat ik tussen de neuronen in zat, dus dat in de instructie die ik mijzelf 

geef van ik moet nu spuiten, heb ik een instructie tussen gedaan, tussen de neuronen van voordat 

jij spuit moet jij opschrijven hoeveel jij gespoten hebt. Klinkt heel simpel maar dit is dus letterlijk 

wat ik mijzelf heb voorgesteld dat ik in mijn neuronen iets heb tussen gezet, een waarschuwing. Het 

werkt perfect! En misschien is het niet iets wat gelijk een gewoonte wordt, dat zou ik misschien 

moeten herhalen bij mezelf. Maar ik dacht jemig dit is dus een instructie die ik mijzelf gegeven heb. 

Hoeveel instructies zitten er in mij waarvan ik niet weet waar ze vandaan komen. 

Jullie luisteren vaak naar Martijn maar voor mensen die nog nooit over dit soort opmerkingen 

hebben gehoord dat vind ik altijd heel lastig. Want waar ben ik dan mee bezig. Maar dit is eigenlijk 

waar ik mee bezig ben. Ik ben mijzelf aan het deprogrammeren, nee correctie, ik ben aan het 

herkennen dat er programma's in mij lopen die niet perse door mij geschreven zijn. Want we hebben 

het er weleens over dat dit een hologram is, dat dit een artificiële werkelijkheid is maar er is voor 

mijn beleving zijn er meerdere werkelijkheden die door elkaar heen geschoven zijn alsof je met een 

soort disco lamp drie verschillende beelden ervoor zitten, het is hetzelfde licht maar er zitten drie 

verschillende werkelijkheden doorheen, misschien nog wel meer, maar in mijn werkelijkheid die ik 

beleef die is meestal de werkelijkheid die al voor mij ligt. 

Dus ik heb instructies meegekregen van mijn ouders, voorouders of van school van jij moet leren jij 

moet dit en dat. Dat script heb ik gevolgd, die weg ben ik gaan bewandelen, maar ik besef nu dat er 

nog een andere werkelijkheid onder die werkelijkheid ligt. Maar waar ik niet aan toekom omdat we 

zo druk zijn met het gene waar we druk mee zijn. Wat ik dus wil zeggen is dat er tussen al die 

wegen die we bewandelen, al die impulsen waar we op reageren of al dan niet op reageren dat er 

toch nog een ruimte is waar je naar toe kan gaan waar er dus nog een andere werkelijkheid is. 

 En dit is puur in mijn beleving maar dat is een veel creatievere werkelijkheid. Dus daar liggen veel 

meer mogelijkheden die wij dus niet zien net als laatst besef van wow ik ben ...(naam) dus er zij 
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dus veel meer keuzes voor ons die we niet beseffen omdat de manier waarop wij kijken, althans ik 

praat voor mijzelf, waar ik meestal op beslis van dit ga ik doen, dit ga ik doen en zo ga ik het doen 

dat is meestal vanuit een actie-reactie. 

Ik ervaar een probleem, ik ben misschien niet gelukkig, niet gezond, wat ga ik daar aan doen en 

vandaar uit reageer ik, ga de wereld in. Maar hoe anders is het als ik het omdraai voorbeeld stel dat 

ik op zoek ben naar een levenspartner dan kan ik dat doen vanuit een soort behoefte om 

gezelligheid, behoefte aan liefde, vanuit een angst het allemaal alleen te doen maar ik kan het ook 

omdraaien. Ik kan ook zeggen, de liefde, voor een gebrek aan een beter woord, of de levenskracht 

die ik in mij voel kan ik delen met de mensen om mij heen. Voelen jullie het verschil? Dus de één is 

van een ervaring van dat ik iets mis en de ander is van een ervaring van hé alles is er al. En dat 

wilde ik met jullie delen. 

 

Vraag: ik heb thuis geen wifi en ik kreeg vrienden op bezoek en die hadden een smartphone en die 

konden gewoon internetten! Hoe komt dat, dat snap ik niet. 

Martijn, heb je nog een andere vraag, daar kan ik niks over zeggen, het klinkt verdacht…..(gelach). 

Zo even kijken wat de mogelijkheden zijn. 

 

Iemand deelt: ik wil iets leuks delen. Ik geef dans aan kleuters op de internationale school elke 

vrijdag en dan ga ik de kinderen ophalen bij de klassen en er is echt één heel klein meisje en die is 

elke keer aan het huilen wil naar mama toe en volgens mij is ze net 4, en dan denk ik van och germ 

en dan ga ik beginnen met de les en dan gaat ze helemaal open, dan lacht ze en dan rent ze en dat 

is gewoon super leuk om te zien en al die andere kinderen die hebben gewoon heel veel plezier. Dus 

dat wou ik delen. 

 

Martijn: ja fantastisch. 

Korte pauze en dan een bekrachtiging doen en ik zou het dan graag met jullie willen hebben over de 

opgeslagen kosmische doelen in de mensheid. 

 

Iemand deelt: Ik heb in Blégny mooie oefeningen gedaan en één oefening heb ik met …..(naam) 

heb ik een hele bijzondere ervaring gehad, ik weet niet of hij het ook zo heeft, we moesten elkaar in 

de ogen kijken en dat duurde een seconde of tien we werden we ineens heel groot, zo'n drie meter 

of zo en blauwig, ik heb het met ...(naam) ook gedaan maar dat was een andere ervaring, later 

dacht ik van oh dus….(naam) was een bekende een bekende rasgenoot, maar het hele bijzondere 

was het veld wat er ontstond tussen ons met ons, het was in een mum van tijd heel groot en ja ik 

kan het alleen maar liefde noemen maar er kwam ineens zo'n stiekeme gedachte op van “ja al dat 

gekneuter van hartsbewustzijn dat is maar kleuterschool! Van die orde. Ik denk goh in de 

oorspronkelijke wereld is dit de energie. Daar willen we naar toe tunen. Ik kan hem nog elke keer 

oproepen die ervaring, die gewaarwording. Het is wel een hele lekkere energie om neer te zetten. En 

met ...(naam) was het van hé we zijn allebei andere entiteiten maar vanuit verschillende rassen. 

Onbekend met elkaar. Maar niet vervelend. 

Martijn: mooi bijzonder. 

 

Deel 5 t/m 6 

We gaan een beweging maken die aansluit op datgene wat we met elkaar doornemen. Het is dat ik 

weer een beetje kan kijken want ik had in de zomerperiode heel slecht zicht. Ik kan het nog wel 

merken, had ik een leesbril ineens nodig. In één week tijd gingen mijn ogen zo fors achteruit dat ik 

heel wazig zag. Dit kan ik wel weer lezen. Er staat hier “liever leuk leven”, mooie kaartjes. 

 

In het ontrafelen van de kwantum kosmische werkelijkheid, dus in het ontrafelen van onze eigen 

aardse werkelijkheid dat is dus met elkaar verbonden, daarvoor heb je hele concrete, zonder ruis of 

randverschijnselen er om heen, momenten nodig om daar echt in de diepte in te gaan. We hebben 

vandaag behoorlijk wat doorgenomen, maar er is nog heel veel door te nemen. Ik ga zelf heel 

ongecensureerd straks tekeer en niet alleen vandaag. Ik word gecensureerd, deze informatie wordt 

gecensureerd. Niet alleen ik maar deze informatie die op allerlei verschillende manieren uitgelegd 

kunnen worden wordt gecensureerd door gewoon door andere mensen, 

Dit wordt niet geapprecieerd als je het erover hebt, wel als je spreekt over gevangenis en matrixen, 

dan heb je al heel snel van oeh dan moet ik wel heel ernstig zijn dat wil ik helemaal niet voelen, dus 

het is ook niet zo, maar toch is er een grotere kosmische werkelijkheid en daar moeten we het 

gewoon met elkaar over gaan hebben en dit kan best in een sneltreinvaart van A t/m Z in één 
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beweging van boven naar beneden helemaal worden neergezet. Dat ga ik ook doen. Ik ga dat doen 

zonder enige vorm van vragen tussendoor en delen, 

Maar gewoon om het helemaal in beeld te brengen in een vorm die er ook echt is, maar wel leg ik 

het uit op een manier die het niet perse is. Want het is natuurlijk zo iets intens, dat kun je niet 

zomaar eventjes in een model uitleggen, dus je moet het ook durven voelen! Je moet er ook durven 

naar kijken en de diepere indringende betekenissen daarachter moet je ook durven gaan doorvoelen 

in jezelf. Want als jij niet een slachtoffer bent maar je maakt iets mee wat niet plezierig is en aan de 

andere kant ook een hele bijzonder ervaring is, deze wereld, als het niet gaat om slachtofferschap 

maar om wie jij werkelijk bent gevangen te houden, dicht te houden, gedempt te houden, dan moet 

je toch op zijn minst weten waar het echt over gaat. Je moet erachter zien te komen waar is deze 

hele gebeurtenis nou op gebaseerd, waarom zouden wezens andere wezens beroven van hun 

oorspronkelijke zijn? Wat ligt daar achter? Dat kan toch niet waar zijn dat er in, want wij hebben 

geleerd als bronwezens alles wat voorbij de mens is is bron en de mens is aan het opkrabbelen en 

omhoog aan het krabbelen. Dat kan toch niet waar zijn dat er beschavingen zijn, intelligenties die de 

macht en de kracht hebben dat soort dingen te doen. Want als dat zo is ja dan moet je het hele 

beeld gewoon aanpassen van wat er aan de hand is. 

Nou daar moet we het wel gewoon dieper met elkaar over gaan hebben. 

 

 

Zoals ik al heb aangegeven is de grotere kwantumwerkelijkheid waar ik vandaan kom gewoon een 

feitelijke wereld, een wereld die wel hele andere natuurwetten kent, dat zijn hele andere wetten dan 

we hier op de aarde zien. Ons bewustzijn navigeert daar heel anders, en de werkelijkheid die je daar 

ervaart reageert dus direct op ons bewustzijn. Hier is dat heel erg afgemat, eigenlijk bijna dood, dat 

merk je ook dat je echt aan alles moet denken en voelen voordat er ook iets binnenkomt, maar de 

werkelijkheid waar wij vandaan komen die werkelijkheid die reageert voortdurend op onze 

aanwezigheid. Voor onze begrippen is dat magie. Dus er is geen statische werkelijkheid, het is niet 

constant hetzelfde. Bij voorbeeld de planeten waarop geleefd wordt dat is niet één werkelijkheid, 

hier heb je één werkelijkheid, bij de planeten die  wij kennen bestaat het uit heel veel verschillende 

lagen in werkelijkheden. Dus je hebt binnen een laag ga je naar een andere werkelijkheid, dat zijn 

allemaal verdiepingen door elkaar heen. Werelden in werelden. Vrij toegang! Daar vindt je ook je 

eigen wereld. 

Je hebt een eigen wereld binnen die schepping die je daar in jezelf draagt, een eigen werkelijkheid 

die helemaal aansluit bij jouzelf. Zoals wij hier tuinen aanleggen daar leg je je hele eigen 

werkelijkheid aan binnen een gezamenlijke kwantumwerkelijkheid. Verdiepingen die oneindig groot 

zijn, daar ga je in en kun je je ook helemaal terugtrekken. Zonder de verbinding kwijt te raken. Dus 

dat gevoel wat wij hebben dat je even een deur dicht doet en je voelt van oh zalig, even mijzelf, 

oude schommelstoel, breinaalden, lekker, gewoon niks doen maar onderhand lekker bezig zijn, in 

een hele diepe ontspanning dat kennen wij daar en daar hebben we volledig alles tot onze 

beschikking wat je nodig hebt en wat je voelt. Het ligt ingebed in de wereld waar je dus ook echt 

leeft met elkaar. Dat lijken sprookjes en toch is het werkelijk wat er aan de hand is. 

 

De reis die wij maken van oorsprong, dat zijn hele krachtige allianties waarmee wij ons verbinden 

ook met andere beschavingen, daar voeren wij intergalactische missies uit. En die interkosmische 

missies die zijn heel serieus, heel krachtig maar worden allemaal geleid vanuit liefde! Ze worden 

geleid vanuit een daadkracht dat we besluiten dat het leven in ieder wezen in elke werkelijkheid 

recht heeft om te bestaan! Binnen die werkzaamheden zoals ik ze maar noem hebben wij ook 

bepaalde doelen. We hebben hier op aarde heel vaak belangen, en we hebben hier op aarde ook 

heel vaak een doel, het doel is dat je uit het lijden moet komen dat je verder jezelf wilt bevrijden en 

een gelukkig bestaan wilt hebben, maar dat doel komt hier op aarde voort uit de situatie waar je 

vandaan komt. 

Dus je hebt problemen, pijn, reactie etc. of je hebt heel veel vreugde en je wil nog meer veiligheid. 

Het doel wat je hier op de aarde stelt, hier op deze aarde, in deze werkelijkheid komt voort uit de 

huidig aardse situatie waar je doorheen bent gelopen. Zoals zij dat zegt dat je het eigenlijk weet te 

herinneren Dus of je het wel of niet hebt meegemaakt dat kun je inderdaad wel eens, daar moet je 

misschien wel eens heel ernstig mee rekening houden dat het echt wel of niet meemaken misschien 

wel eens onderdeel is van een nog veel grotere verdieping. Maar laat ik het maar eenvoudig houden. 

Het doel wat wij stellen als mensen, dus ook het doel om als liefdevol wezen in deze wereld iets te 

komen brengen komt bijna, bijna, over het algemeen voort  uit dat je ziet wat er in deze wereld niet 

goed gaat en ook uit je eigen persoonlijke reis van deze wereld. Niet vanuit vorige levens maar 
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vanuit hier., dus je stelt een doel. Maar waar we vandaan komen heeft de mensheid, humanoïde ras, 

de beschavingen, heeft een kosmisch doel! En geen belangen! Er zit geen belang achter dat is iets 

anders. We hebben een doel, dat is een reden van bestaan en het is een grote kosmische 

doelstelling om leven overal waar dat ook is, ruimte te geven om zich te ontwikkelen. Ruimte om op 

eigen manier op eigen wijze te kunnen opstaan. En daarbij ontzien wij in die zin niets wat zich 

bemoeiend  en manipulerend bezighoudt met ons doel. Voel je die kracht erachter? Dus het gaat 

hier niet om iets weg te drukken, het gaat alleen om de aanwezigheid van zuiver bewustzijn, zuiver 

bewustzijn, helder kijkend aanwezig met een enorme kracht van binnenuit aanwezig zijn in een 

alliantie van medewetenscheppers. 

Dat zijn hele krachtige allianties, menselijke en niet menselijke, worden er interkosmische reizen en 

bezoeken, visitaties op touw gezet die worden helemaal uitgezocht en helemaal doorvoeld en ook in 

combinatie. Het wordt allemaal besproken, doorgenomen met andere intelligenties, worden er 

missies op touw gezet om die wereld die er is om daarin, en dat is de aanwezigheid van het 

scheppersbewustzijn ruimte te geven om te gaan gedijen. Dus het krijgt een kans, het krijgt ruimte 

om te ontspannen??. Dat kan zijn in een wereld die helemaal vrij is waar leven wat daar aanwezig is 

ruimte krijgt om zichzelf te gaan ontdekken maar het kan ook zijn in werelden en daar zijn speciale 

allianties en hele grote compact groups zijn daar, gevechtseenheden die niet met lasers schieten 

maar gevechtseenheden worden genoemd ook in die wereld, niet om te bestrijden maar om de 

eigen innerlijke kracht vrij te maken in een situatie waar zoveel verdrukking is, dat die dwars door 

alles heen schijnt en aanwezig is in het frequentieveld in aanraking komt, informatieveld wat 

gemanipuleerd wordt, in aanraking komt met het innerlijke vrije bewustzijn. 

En ik gebruik bewust de term gevechtsmissies omdat daar in die wereld ook gevochten wordt. Wij 

vechten niet! Maar er wordt gevochten. En dat niet-vechten dat houdt alleen maar stand als je daar 

bent zonder een conflict, zonder verbetering te willen brengen, zonder iets te willen aanpassen, 

zonder te willen beleren, maar alleen maar aanwezig zijn, 

 

Nou het aanwezig zijn daar zijn de menselijke groepen en andere groepen ook die heel krachtig in 

hun eigen bewustzijn zijn, zijn daar echt subliem in en ze krijgen me toch op hun donder. Maar ze 

ervaren het niet zo. En als het wel ervaren wordt omdat er een onbalans is dan gaan die wezens die 

dat ervaren, die gaan eruit, uit die missie en gaan die terug en die gaan naar speciale 

rehabilitatiecentra in andere werelden, in andere werkelijkheden om weer terug te keren in zichzelf. 

m.a.w. die zijn geïnfecteerd geraakt door een andere kracht. 

Dit is enorm groot wat ik hier nu benoem maar de kosmische doelen die de mensheid van oorsprong 

kent is om zuiverheid vanuit innerlijk bewustzijn te laten vibreren in het veld. En eigenlijk doen we 

daar helemaal niet ons best voor, we doen ons best daar helemaal niet voor, het is gewoon wie we 

zijn! 

Maar dat mag je rustig zien als een doel. Het is dus de levenskracht in de mens. Er ligt dus een 

kosmisch doel verscholen in de mensheid, zoals iedere beschaving onderdeel is van een grotere 

kwantumwerkelijkheid een uurwerkje binnen een veel groter uurwerk. Een draaiend mechanisme, 

een vloeiend geheel wat hapert. Dus het is vloeibaar en toch hapert het. Daar verbeteren we niets, 

we brengen het leven terug door er zelf te zijn! We zeggen niets tegen een ander, we zijn alleen 

aanwezig. En we doen dat dus niet alleen in de feitelijke wereld zoals je in deze wereld hier ziet, 

maar we lopen door gigantische velden heen, door de taal van het universum, met voertuigen en 

gigantische allianties. We déscripten en deprogrammeren codes met ons bewustzijn. We laten overal 

weten dat we er zijn! Dat zijn hele intense operaties, hele intense operaties! En de zachtheid blijft 

geborgd. Maar de heldhaftige kracht binnenin is ook aanwezig! 

 

En ik benoem dit bewust om je te laten weten dat mensheid een enorme krachtige beschaving is! 

Enorm krachtig, maar een enorme liefde kent! Het lijkt bijna een contradictie. Je moet of liefdevol en 

zacht zijn of je bent hard en krachtig. Maar dat is niet zo. 

 

Ons hart en ons bewustzijn is the Force, the Living Force!  En dat heeft een besluitvaardigheid en 

een kracht om er te zijn. Dus dat kosmische doel, kosmische doelen, ligt verscholen in ieder ras en 

het menselijke ras, wat onderverdeeld is in allerlei interkosmische divisies eigenlijk, daar liggen ook 

verschillende missies in, daar liggen ook verschillende kosmische doelen in. En binnen die 

werkelijkheden waar wezens mensen in leven heeft ieder mens ook eigen unieke doelen binnen het 

geheel. En dat mag je best zien zoals je hier op de aarde zeg maar een baan hebt dat je een 

onderdeel bent van een bedrijf. 

Alleen hier ben je een onderdeel van een bedrijf en moet je leveren en in de wereld waar wij 
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vandaan komen ben je een onderdeel van een beweging, een menselijke beweging van leven. En 

daar ben je niet een onderdeel van die beweging maar is die beweging er omdat jij er bent!  Zo 

wordt het gevoeld. Er is werkelijk een samenwerking met elkaar, een samen creatie. Het is een heel 

diep verbond in de harten die zo krachtig is en niemand laat elkaar daar in de steek! Al ga je 

verloren dan wordt je bewustzijn naar een artificiële werkelijkheid gedirigeerd. Niemand laat los! Met 

je bewustzijn!  Dat wilde ik hardop zeggen. 

 

En die kosmische doelen die verscholen liggen in ons en daar heb ik het in Frankrijk ook even over 

gehad en dat is ook een voorbode van het open trekken van de kosmische doelen die in jou  

verscholen liggen. Dat kan niemand voor je doen alleen jij, die worden hier in deze wereld 

gemaskeerd op een uiterst slimme, hele intelligente manier. Want die kosmische doelen die wij in 

ons dragen die dragen wij op bepaalde plekken in ons bewustzijn passend bij de missie waar we 

heen gaan. Dat is een heel uitgezoek, een heel doorvoelen, daar kan ik nu niet op ingaan want het is 

niet passend in woorden te krijgen nu. We kunnen misschien later zeker zal ik daar eens gaan over 

uitweiden en verdiepen, maar dat zijn ook hele diepe voelsessies, want het gaat voorbij de mind. De 

mind kan dit niet bevatten meer. 

Maar passend bij de wereld waar je naar toe gaat, passend bij hoe dat veld zich gedraagt, of het wel 

of niet reageert, wat de codes zijn en de programmeringen van de universa, die werkelijkheden, 

passend bij de wereld waar je heen gaat, sla jij jouw kosmische doelen op in jezelf op bepaalde 

plekken, locaties. 

En dat zijn hele, ik ga dat woord nog een keer gebruiken, het zijn hele complexe analoge 

krachtvelden die we het beste kunnen omschrijven als super, dus eigenlijk hyper, hyper emotionele 

krachtvelden! Het is een zuiver gevoelsintelligent bewustzijn! En hij komt uit emoties. 

Zoals we hier op de aarde tot in den treure in huilen kunnen uitbarsten zodat je nergens meer 

controle over hebt en dat je het zalig kunt vinden om zo diep te huilen, dat je niet kunt stoppen en 

dat er binnen dat huilmoment zo'n diep schoon bewustzijn is dat benadert eigenlijk het diepst ons 

bewustzijn als we vrij zijn. 

 

En die kosmische doelen die slaan wij dus op in ons bewustzijn en vervolgens is dat een onzichtbaar, 

het is een onzichtbaar bewustzijnsprogramma wil ik bijna zeggen, ik gebruik het woord wel, het is 

een krachtveld wat je toepast als je eenmaal in die wereld komt, net als dat je iets in je binnenzak 

stopt van nou ik ga nu daar heen. Maar dat doen wij met ons bewustzijn. En wij zijn zo diep in de 

energie gegaan, in hele krachtige multidimensionaal onderzoek sessies om te achterhalen en te 

kijken waar we de informatie wie wij zijn opslaan op het moment dat we naar binnen gaan dat het 

niet door die manipulatievelden kan worden weggehaald! Nou wat hier gebeurt en dat is dus met het 

kosmische doel, is dat de mensen die ofwel vrijwillig of niet vrijwillig in een wereld terechtkomen 

zoals deze wereld. Want er zijn nog een heleboel andere werelden waar ongeveer dezelfde tragedie 

plaatsvindt, namelijk dat wezens zichzelf niet meer kunnen herinneren. Dat is een hele ernstige 

situatie! Want dan werkt de kwantumfysica voor een klein deel niet. Als jij niet weet wie je bent dan 

heb je een heel ander leven. Dan is alles anders. 

 

Die kosmische doelen die worden opgeslagen en dan gaan de wezens die zich verbinden al dan niet 

vrijwillig, gaan een lichaam ervaren, in dit geval hier op de aarde een lichaam, en op het moment 

dat ze in dat lichaam aanwezig zijn bestaat dat dus uit twee velden, het eerste veld is een 

energetische bewustzijn van het fysieke lijf, dus dat is het lichaam en is energie. En het andere is 

het bewustzijn wie je werkelijk bent wat er, eenvoudig gezegd, doorheen ligt. En eigenlijk moet ik 

het nog oprechter exact gewoon zeggen de werkelijkheid die wij nu ervaren die loopt eigenlijk door 

ons oorspronkelijke bewustzijn heen, dat is wat we doen! Wij reizen helemaal niet eens. Dat is het 

niet. Wij halen die werkelijkheid naar ons toe of die werkelijkheid wordt naar ons toe gebracht en 

erin gelegd. Dat is wat eigenlijk gebeurt. 

 

Er zijn dus twee velden dat is je fysieke bewustzijn en het is je oorspronkelijk bewustzijn, je wezen, 

dus niet ziel, gewoon je bewustzijnswezen met een eigen identiteit. En terwijl je in het fysieke 

lichaam bent zijn dus de plekken, de plekken waar je je kosmische doelen hebt neergelegd waar je 

of al mee bezig was elders, of waar je mee bezig gaat in deze wereld, die worden in dat veld 

opgesnord, opgespoord, maar jouw geheugen wordt gewist dus je weet niet wie je bent en wat je 

hier komt doen, je veronderstelt dat je weet wat je bent en dat je weet wat je hier komt doen, dat 

zijn de modellen die worden in geplaatst. Maar op het moment dat je in dat lichaam komt en jij 

gescand wordt door die intelligentie die sturing heeft op deze software, want dat zijn de houders van 
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deze, de hackers van deze lichamen, wordt de plek opgesnord waar die kosmische doelen liggen. 

Maar jij weet het niet meer. Jij weet niet dat je in je energiebewustzijn kosmische doelen hebt 

meegenomen, krachtvelden, om hier, hier, in deze werkelijkheid, dát te doen wat jij wist voordat je 

hier kwam!   

En dat zijn niet altijd hele malse doelen hoor, dat is niet alleen maar bomen aanplanten. Er is echt 

wel wat werk te doen en dat is op basis van gevoel! En op basis van liefde! En het is op basis van 

betrokkenheid. Maar we praten wel over een echte grote kracht! En de doelen die liggen verscholen 

in ons waar we dus helemaal als mensheid niets meer van weten die worden gemaskeerd door 

problemen in dit lichaam waarvan jij denkt dat dat een probleem is! 

 

Nu gaan we naar het proces ziekte, verstoring, mentaal bewustzijn, emotioneel bewustzijn, 

psychisch bewustzijn. Het is zo sterk, want hiermee leg ik, ik zaag niet een poot weg, maar dat 

ziektes een boodschap zijn om te helen en dat ziektes verbonden zijn met een levensles. Dat 

bestaat wel maar dat is een matrix programma die wel werkt. Maar hij komt niet bij ons vandaan, 

hij is ingevoegd om ons te entertainen in iets wat wel heel erg fijn en interessant is om te 

bestuderen om te ontdekken dat het ook klopt, want als je je ermee identificeert met die leergang 

dan voel je ja het is zo, het klopt. Dat klopt want het past precies bij je persoonlijkheid maar dat 

ben je helemaal niet! 

 

Dus het klopt niet!! Snap je. Welke laag waar je heen gaat en wat er dan gebeurt is dat je moet 

gaan constateren dat jouw kosmische doelen worden  gemaskeerd en verborgen worden gehouden 

door de problemen die je hier ervaart als mens in dit lijf. Als jij psychische problemen hebt, 

uitdagingen, als jij fysieke problemen hebt, uitdagingen, als er iets emotioneel is bij jou wat zo 

ontzettend sterk effect heeft, de velden die daarmee verbonden zijn, je kunt ze namelijk opsporen, 

dat zijn je broncodes, dat zijn de doelen kosmisch die je hebt meegenomen in je bewustzijn naar 

deze werkelijkheid. Kom ik op het kwantum fysische bewustzijn, daar waar menselijke aandacht 

naar toe gaat, de perceptie van jou, en de aandacht die je die plek geeft, de perceptie dat is de 

placebo, daar ben je mee bezig!   

 

Dus als jij ergens in je lichaam iets hebt of een bepaald deel van je lichaam wat altijd aandacht 

nodig heeft, het kan iets positiefs zijn of iets negatiefs, want je wordt geëntertaind in zowel het 

positieve als in het negatieve stuk. Dus denk niet dat het alleen maar negatieve dingen zijn. Maar 

dat wat een bepaalde invloed heeft, sturing heeft in dit leven in jou waar je eigenlijk je hele leven 

mee bezig bent met al die situaties dat gaat om iets dieper! Wat ze willen, deze krachten, deze 

intelligenties, wat ze willen en wat hen ook tot nu toe heel goed lukt, daar zijn ze gewoon 

buitengewoon in geslaagd, tot op dit moment, is dat de mensen kijken naar die problemen als hun 

problemen! Hun visie, waarneming, hun voorstelling over zichzelf wordt geleid naar het probleem!   

 

Stel je voor ik heb altijd pijn aan mijn heup, dat is een heel groot probleem. Of hoofdpijn. Het kan 

zijn dat je je hele leven gebukt gaat in een emotioneel proces, dat je alle kanten uit knalt in die 

emoties. Dat is hetzelfde, dus het is niet alleen fysiek. Maar mijn voorbeeld met deze heup, dan ben 

je dus je hele leven lang bezig met je heup. dat probleem is er en jouw bewustzijn reikt niet verder 

dan dat programma. En dat programma zit er dus voor. 

Als jij anders gaat kijken naar je lichaamsproblematiek wat het ook is en je gaat er een grotere 

perceptie op toepassen, iets wat je nog nooit zo eerder hebt kunnen voelen of nog nooit hebt 

kunnen bedenken, dan ga je met je bewustzijn inloggen in je kosmische doel! 

En dat willen ze niet. Dus ze gaan je pijn vergroten! 

 

Absurd wat de mensheid moet meemaken! En dit is maar een deel van een veel grotere schaakspel 

wat hier nu plaatsvindt. Maar het gaat nu over jou en over mij en over wie wij zijn! Is het raar dat 

de hele mensheid pijn heeft? Waarom moeten wij lijden? Om ons bezig te houden met het lijden! Of 

om ons bezig te houden met de verlossing die het niet is! Dus ook in het lichaam. Waarom is de 

mensheid ziek?  De mensheid is niet ziek, de mensheid heeft kosmische doelen meegenomen! En 

daar zit van alles over heen! 

 

Kijk deze krachten dat zijn de draconische Annunaki houders, die hebben zoveel kennis en zoveel 

inzicht over wat schepping is, die hebben zoveel kennis over ons waarnemingsvermogen, zij vrezen 

deze kracht! Zij hebben zo ontzettend diep inzicht in wat ons vermogen is van betrokken raken bij, 

dus de emotionele verbondenheid die je als wezens met elkaar hebt en wat de effecten daarvan zijn 
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in het veld, dat willen ze niet hebben. Zij willen niet hebben dat de constructie die zij besturen en 

ook andere werelden die zij besturen, zij willen niet hebben dat jij jouw betrokkenheid in gaat zetten 

in deze wereld omdat het hun constructie ontmanteld en ze willen ook niet dat jij met jouw 

bewustzijn omdat ze snappen wat kwantumfysica is, zij willen ook niet dat jij met jouw bewustzijn 

reist door de pijnplekken heen en de kluis opent van waar jouw holografische doelen liggen! 

 

En zo is de hele mensheid hier uitgeschakeld. Dus eigenlijk zijn wij hier om een hele andere reden. 

We zijn hier met een kosmisch doel! En daarom hebben we in Frankrijk met elkaar gevoeld we 

moesten maar eens even ophouden om over al die persoonlijke stukken te praten, want de één 

barst van de pijn hier en de ander barst van de pijn daar en je blijft met elkaar praten en delen in 

oprechtheid wat je voelt. En je hebt die behoefte ook en de persoon spreekt! Ik wil met jullie 

allemaal helemaal niks te maken hebben. Ik wil met jullie contact wie jullie echt zijn. Ik ook, wie ik 

ook echt ben. Ik leg hem maar even heel zwart wit neer om te confronteren in het veld, want dit is 

wel wat ik…?? Natuurlijk ben ik geïnteresseerd in wie jullie zijn als mensen op deze aarde, daar ligt 

ook onze vriendschap en onze herkenning en verbinding. Maar als je niet gewist bent dan kijk je 

daar anders naar en ik wil vanuit mijn hartskracht binnenin mijn betrokkenheid naar de mensheid en 

wie we werkelijk zijn en waar we allemaal vandaan komen, ik wil dat een kans geven door daar 

vrijuit over te spreken en met elkaar de portalen die dicht staan te openen met ons bewustzijn! 

Niets is voor niets hè. Ons bewustzijn is er ook niet voor niets. We zijn er altijd al geweest maar het 

is niet voor niets. De godskracht, de goden van ooit, dus niet die mensen met die baard en een staf 

op een stoel achter de wolken, maar wezens die scheppende vermogens hebben waar de 

werkelijkheid op reageert die zijn er niet voor niets! 

 

Jij bestaat niet voor niets! Er is een echo uit een andere wereld in ieder mens die vertelt dat het om 

iets anders gaat en dat er een diep liggende reden is waarom jij er bent! 

 

En we zijn uit ons uurwerk gegaan. We zijn uit het uurwerk gegaan van de grote kosmische 

werkelijkheid en ook uit het uurwerk van de emoties binnenin. En nou is het bijzondere dat als je 

naar je persoonlijkheid kijkt als mens hier dat je in je persoonlijkheid gefragmenteerd je kosmische 

doelen kunt terugvinden! 

Dus wat ik eigenlijk zeg is dat als je goed naar je persoonlijkheid kijkt, en je gaat goed kijken, 

binnen je persoonlijkheid voelen waar je mee verbonden bent, wat je diep raakt en je gaat kijken 

wat je in je leven doet, hoe diep ze ook hun best hebben gedaan om ons iets te laten doen wat we 

niet willen wie we niet zijn, als je goed kijkt dan zie je waar je mee verbonden bent. En dat is zó uit 

elkaar getrokken!  En toch ligt het er in verscholen. 

 

Dus die kosmische doelen van de mensheid die gaan naar voren komen, dat krijgt de grootste 

aandacht en is ook het grootste studiepunt. Want als wij een kosmisch doel in ons dragen en wat 

verbonden is met andere beschavingen, dan is het logisch dat die andere beschavingen hun doelen 

laten uitzetten, want wij staan uit!! We moeten gaan praten, we moeten gaan communiceren met 

onszelf, we moeten gaan praten met onze lichamen, we moeten onszelf verwelkomen in het lichaam, 

we moeten met ons bewustzijn naar de plekken toe, minutieus in sessies kijken wat gebeurt er, wat 

voel ik, leg het vast in je hart of schrijf het op. 

Haal het tevoorschijn, wordt je bekneld door pijn, is er steeds een traumapunt, wat is dat toch. Moet 

ik dan blijven door therapeutiseren, wat is dat? Wat is dat voor iets, wat voor programma gaat daar 

steeds tussen staan? Wat wil dat van mij. Moet ik nou nog 10.000 jaar therapeuten? 

Dat doel wat jij in je draagt. Dat weet ik niet hè. Ik weet niet het doel van een ander maar ik weet 

wel wat het een gezamenlijke doel is en dat is wat ik al heb gezegd. Maar ik weet niet jouw plek. 

Dat weet ik niet. Daar ben ik heel blij om, hoef ik er ook niks over te zeggen, kan ik er ook niks over 

zeggen. Dan blijft jouw kwantum fysische gevoel overeind want je moet het zelf ontdekken door te 

voelen in jezelf. Waar ben je mee verbonden, waar sta je voor! 

 

Jij hebt net iets gezegd over kinderen dat het je gelukkig maakt, daar liggen diepe boodschappen in. 

De gevoelens die verbonden zijn in onze persoonlijke rol die hebben te maken met onze grote 

kosmische doelen! Dus ook de plek die je daarin hebt. En daar wordt je over het algemeen ook het 

zwaarst in geraakt. En sommige mensen zitten dus in een deel van hun kosmische doel in de aarde 

hier dus die kunnen voelen en ook een vorm zien van oh nou het heeft dus misschien met kinderen 

te maken of misschien wel het verwelkomen van wezens die in deze matrix binnenkomen, die 

wakker worden die uit een andere wereld komen die ik verwelkom, en ze hartelijk verwelkom en ze 
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laat ervaren wat deze wereld en deze werkelijkheid ….?? zie het maar als gigantische oorden van 

ervaring. 

Maar er zijn ook mensen die zijn zo hard geslagen en zo hard gewist dat ze compleet stuiterend en 

echt ontheemd door het leven gaan. En het merendeel van de mensheid is zo. Maar het is nog 

lastiger als je bewust begint te worden hoe diep je emoties zijn en hoe diep je ook van het leven 

houdt en dat je geen grip kunt krijgen op het leven. Kijk wij laten elkaar niet los als wezens wie we 

zijn. Waar ik vandaan kom in ieder geval niet. En ik weet zeker dat alle mensen …?? Er zijn wel 

matrixen waar ook problemen zijn en binnen die matrixen waarin je leeft in een programma, zijn er 

ook programma's van oorlogen binnen die matrixen, dus het is niet alleen maar lang leve het grote 

plezier en de lol. 

 

Mijn voorstel is om eens te kijken, een scan te doen in het lichaam en die zou ik graag met jullie 

willen doorlopen, in alle rust maar niet al te uitgebreid want ja we moeten straks allemaal wel naar 

ons persoonlijke huis. Om daar eens doorheen te gaan lopen en dat op een later tijdstip als je er wat 

voor voelt, verder te willen uitrollen. En dan gaat het ook alleen maar daar over, niet over andere 

dingen. Niets. Alleen daarover. Want er is een missie, een kosmische missie gaande om de mensheid 

te ondersteunen om tot die doelen te komen van de kosmos en die doelen te herkennen in je leven 

hier door met je aandacht naar plekken te gaan waarvan je altijd een bepaalde gedachte had dat het 

daar over gaat maar dat is het niet! 

 

Ik geef een simpel voorbeeld. Stel dat je bijvoorbeeld je hele leven lang pijn hebt in je rechterknie, 

nou daar heb je al een foto van laten maken het is een vergroeiing, het is nou eenmaal zo ja daar 

moet je mee leren leven, je zult daar je hele leven lang pijn van houden, dan wordt het als een 

frame in je bewustzijn geplaatst dat dát het is. Maar de kwantumkosmos die er omheen beweegt 

waar het ingebed ligt, daar moet je dus ernstig en diep gaan rekening mee houden dat die plek een 

kluis locatie is in je bewustzijn van informatie, trillingen, die nodig zijn om in deze wereld je missie 

uit te voeren! 

 

Je moet even proberen er logisch naar te kijken. In een wereld, in werkelijkheden waar 

verdrukkingen plaatsvinden probeer je in alle openheid voorzichtig datgene mee te nemen wie jij 

bent en wat je komt uitzenden. En het geeft nog maar aan hoe extreem groot de dreiging is tegen 

scheppende wezens! Het is geen spelletje echt niet. Het is iets heel groots waar wij mee te maken 

hebben. Je gaat ook niet op de aarde een oorlogsgebied in normaliter, nu praat ik over een tijdlijn, 

de normaliter tijdlijn, je gaat op de aarde ook niet een oorlogsgebied in zonder je te beschermen. 

Dat doe je niet. Er is altijd een vorm van bescherming. En dat doen wij als kosmische wezens ook. 

Ik hoop dat jullie hier op de een of ander manier een boodschap in hebben gehoord en hebben 

gevoeld. 

 

Vraag: is dat dan een plek in je lijf moet dat dan een plek zijn die je al van jongs af aan hebt of kan 

het iets zijn wat weer extra gevoeld wordt door dingen die je overkomen waardoor die plek meer 

een plek wordt die daardoor in jouw bewustzijn naar boven komt. 

Martijn: het gaat om wat er nu afspeelt. Ja die vervuiling van geheugendatabanken niet mee te 

laten wegen i.v.m. ernstige manipulaties in het verleden, kijken wij uitsluitend naar het nu-moment 

en weet je, het is heel interessant want je kunt met je aandacht in je lichaam en bepaalde 

oefeningen, het zijn ook ademhalingsoefeningen maar nog een aantal andere oefeningen, kun jij 

energie in je lichaam in beweging zetten, dus ook met de lichaamsbewustzijn intelligentie van het 

lijf, kun jij energie in beweging zetten en dat kun je zo sterk opbouwen dat je kunt voelen waar die 

energie niet zit! Dus voelt dat bepaalde delen in je lijf dat die niet stromen. Ja dat dat dood blijft, zo 

lijkt het wel, en dat zijn de plekken waar de hologrammen liggen opgeslagen! 

 

 

 

Oefening 

Nou of je hier iets wel of niet mee wil doen laten we maar gewoon even op een eenvoudige manier 

contact maken met ons lichaam. Dus ik wil je vragen als je hier aan me wil doen dan doe je het voor 

jezelf, maak die beslissing voor jezelf, doe alles wat je hier doet altijd met je eigen bewustzijn, ik 

zeg daar wel wat bij maar kijk dat dat wat ik zeg dat je dat ook in jezelf kunt zien. Dat je niet 

volgzaam bent wat ik zeg, maar dat datgene wat ik zeg dat je dat in je eigen bewustzijn haalt en 

dan pas uitvoert. En hoe dat werkt dat weet ik ook niet dat is voor iedereen anders. 
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Deel 6 t/m 6 

 

Ik zeg dat om ook bewustzijn te brengen in hoe je als je, want je kunt niet zeggen “ik ga om 3 uur 

die oefening doen”. Dat kan niet. Het ontstaat in het veld met elkaar en als je dan kijkt wat de factor 

tijd is wat voor macht dat is, dat gaat gewoon niet. Vandaar dat ik ook niet met tijd kan omgaan. Ik 

vind het een heel lastig gegeven. 

 

Vervolg oefening 

Doe lekker je ogen dicht als je dat wilt en als je het voelt dat je het met je ogen open kunt doen dan 

doe je dat ook, want je moet doen wat jij voelt waar het over gaat. 

Laat alle woorden van die pratende Martijn los. Alles wat er buiten jezelf is doet er niet toe! Je 

brengt je aandacht naar je eigen bewustzijn in dit geval je lichaam, je voelt hier dat je je bewust 

bent van dat lijf…………. Blijf gewoon met de aandacht bij jezelf en wandel rustig aan door het 

lichaam dat je met je aandacht het lichaam voelt, hè, zoals nu je voelt je voeten, die voel je nu en 

zo ga je zelf naar boven toe, dan voel je je knieën, je benen, je bekken, je onderbuik, je rug en zo 

ga je even naar boven toe, je borst, je schouders, je armen, je handen,  je keel,  je nek, je 

achterhoofd, je kin, je oren en je gezicht, je boven hoofd dus waar er normaliter haar zit. Het is 

lichaam bewustzijn…...en breng dan de aandacht even kort gewoon maar wel helder naar je 

ademhaling dat je wel rustig en ontspannen aanwezig bent, je hoeft niet adem te halen op een 

manier maar op jouw manier.. schaam je niet als je voelt dat je diep wilt inademen dan doe je dat 

gewoon en op de uitademing voel je dat elke spier in je lichaam zover als dat het kan 

ontspant, ……...oké… dus hou je bewustzijn bij jezelf en als je gevoelens ervaart van een soort 

ongeduldheid of afwachtend op, terug naar jezelf!, het enige wat er is is dit moment van eigenlijk 

niets, gewoon zijn…..misschien voelt het fijn, misschien voelt het moeilijk….je bent hier en je 

leeft…..en dan neem je heel bewust plaats bovenin je hoofd……voor de mensen die dat misschien 

een beetje lastig vinden, je bent je vast bewust van je gezicht op dit momentaan de voorkant, ja dat 

dat is je gezicht en dan ben je met je bewustzijn aan de binnenkant van je gezicht, tussen je oren 

in…en je voelt ook nog eens een keer je lichaam……....en je voelt ook je voorhoofd……...blijf bij 

jezelf, als je wegvliegt met je aandacht ga even terug, even terug gewoon naar jezelf.. voorhoofd 

voel je, je merkt dat je aanwezig bent tussen je oren in je hoofd, dit is ook de verdieping waarvan je 

naar buiten kijkt de wereld in en onder je hoofd voel je ook je keel en daar verder beneden is het 

lichaam. Dus je voelt heel duidelijk je aanwezigheid in je hoofd én je voelt je lijf……niet naar het hart 

gaan, niet naar de buik gaan, alleen dit, eerst dit.. je neemt plaats in de virtual reality in je hoofd en 

je neemt plaats in de stoel waar het lichaam wordt bestuurd….mijn vraag aan jou en dat is een 

vraag die je aan jezelf kunt stellen en je blijft aanwezig in je hoofd en je voelt je lijf.. “wat voel ik 

door mijn lichaam” voel je energie…...zet jezelf iets sterker aan naar hoe je het nu doet, doe het 

ietsje sterker.. loop eens heel goed door je lichaam heen met je bewustzijn zodat je kunt voelen dat 

je lichaam ook energie is, in sommige plekken is dat wel en in sommige plekken is dat minder of 

niet……...je bent helder en heel duidelijk aanwezig, besef je dat je op de stoel zit.. en je voelt je 

lichaam…..hier ligt een enorme kosmische focus op dat wezens ook echt plaats gaan nemen in het 

lichaam….. voel je armen en je schouders, blijf even met je bewustzijn gewoon doorgaan, je doet 

het voor jezelf, het is jouw lijf waarin je woont……….blijf aanwezig in je hoofd, voel je voorhoofd en 

de rest van je lijf……..en terwijl je met je aandacht bij je lichaam blijft, want daar waar menselijke 

observatie van jou is, de voorstelling daar is energie in beweging door jou, dus je blijft aanwezig 

met je bewustzijn in je hoofd en je blijft je lichaam gewaar, dan haal je en keertje een hele diepe 

inademing tot onderin en bij de uitademing laat je je aandacht even door je lijf gaan……...voel je dat 

er informatie in beweging is in het lichaam, doe hem nog maar een keer, heel diep inademen zo diep 

mogelijk...en gewoon loslaten….blijf in je hoofd aanwezig en voel je voorhoofd en je lijf…...en deze 

beweging kan heel erg geïntensiveerd worden, heel diep, dat doen we nu niet, maar het gaat hierom 

dat je plaatsneemt in je lichaam, er zijn hele grote galactische teams aan het wachten totdat wezens 

uit een andere werkelijkheid ook daadwerkelijk in hun lichaam terechtkomen om te voorkomen en 

ook te stoppen de manipulaties door het lichaam heen en dan hebben we het over gedachten die 

niet van jou zijn, percepties die niet horen bij wie jij bent, dat het wezen in daalt, je werkelijke zijn 

in daalt in het lijf.. en terwijl je aanwezig bent in het lichaam breng je nog een keertje de aandacht 

van jezelf naar de plek waar je hart zit...je borstbeen en de plek onder je borstbeen….dus dat is 

eigenlijk plek 2, plek 1 is voorhoofd in het hoofd, 2 hart, dus van boven af voel je je hart daar 

beneden. .leg anders je hand maar eens even op de plek van je hart, dat kan heel diep en extra 

activerend zijn dat je de plek goed kunt voelen, dat krachtveld van jezelf en de derde, terwijl jij 
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bezig blijft met je hoofd en je hart voelt, doe je je andere hand op de plek onder op je buik, ook 

voor de mannen, dit heeft niets te maken met man/vrouw het is een lichaamsbewustzijn ja 

activeringsbeweging…...en dan stop ik zo met praten zodat we allemaal even in de stilte iets kunnen 

voelen in onszelf, maar blijf in dit moment als je het voelt diep inademen en uitademen en je 

observeert vanuit je bovenkamer, dus in het hoofd, je voelt het voorhoofd ook de plek van je hart 

voel je, de plek van je onderbuik voel je en je bent je bewust van je hele lichaam.. en laten we in 

alle rust onszelf kijken en voelen in het lichaam, er is geen betekenis behalve alleen het voelen wat 

er is ……………….. ……………………………………………………………….……………. 

…………………………………………………………………………….. 

en dan mag de laatste aanvulling, verrijking, plaatsvinden en die vindt plaats vanuit jouw eigen 

perceptie dat je nu gaat beseffen dat het lichaam waar je in aanwezig bent niet jouw lichaam 

is ………… je hebt het zelf niet geschapen, je hebt het zelf niet gecreëerd…het is een onderdeel van 

de werkelijkheid van de aarde.. en als dat lichaam drager is van jouw persoonlijkheid dan neem je 

daar afscheid van door anders te kijken naar jezelf...het lichaam is er en je persoonlijkheid is er ook 

en je voelt het lichaam ook en terwijl je naar jezelf kijkt misschien zelfs een beetje dat je achter 

jezelf gaat staan, kun je voelen wie jij bent dat dat niet is wat verbonden is met dat lichaam…en dat 

wie jij werkelijk bent ...dat dat ook toegang moet krijgen vanuit je diepste hartskracht in het 

lichaam om het lichaam als een opvangbak, ontvangsthal te kunnen laten functioneren voor het 

grotere deel van wie je werkelijk bent.. twee verschillende velden...en dat laat je deze hele 

observatie voor wat het is. 

Het is een doorreis naar heel veel meer, de perceptieverschuiving die plaatsvindt en de observatie 

die hier nu in jezelf aan de gang is, juist ook omdat het om samen beleven en toch allemaal in 

onszelf, dat de kosmische doelen die diep verscholen liggen in wie jij bent stappen naar voren 

komen in het energieveld, stappen naar voren, trillingen door trillingen heen...je gaat dieper inzien 

en doorvoelen dat wie en wat je zelf bent en wat je in jezelf draagt dat je dat nooit kunt bereiken in 

dat lichaam zelf, want dat is niet wie jij bent.. en nu dat je dat zo kunt zien kan de trilling van wie je 

wel bent via het lichaam tevoorschijn komen en die opdracht als krachtwezens zetten we hier ook 

gewoon heerlijk samen vanuit alle gelijkwaardigheid met al het leven zetten we hier in het veld.. we 

geven een instructie vanuit onze diepste hartskracht en de diepste kracht wie we als mensheid ooit 

zijn geweest en altijd zullen blijven, dat we vredewezens zijn en dat we datgene wie en wat we zijn 

voor altijd zullen zijn...niets kan en zal daar ooit een verandering in kunnen brengen, we kunnen 

verblind zijn voor een bepaalde tijd en dat laat altijd heel wie we zijn...en de opdracht vanuit liefde 

en kracht, vanuit ieder wezen hier en ook als gezamenlijk bewustzijn, als bezoekers aan de aarde 

dat onze diepste kosmische doelen en de diepste kosmische krachten van weten en voelen zich 

opent dwars door de lichamen van binnenuit, dwars door de lichamen naar buiten, het lichaam krijgt 

een instructie die we er doorheen leggen dat alles wat verborgen is ...en alle dicht getrokken velden 

en manipulaties… in beweging zijn en de achterliggende grote innerlijke waarheid tevoorschijn komt 

en als dat gebeurt op de plekken waar we pijn hebben, als dat gebeurt op echt de fysieke plekken of 

emotionele plekken dan laat het maar zo zijn...de manipulatie is voorbij.. de angst is 

getransformeerd in open...de poging om iets te voorkomen of niet te durven zijn gedraaid in “ik 

leef” “ik besta” “ik straal” ....de interkosmische command is gegeven door het menselijke ras heen 

door de mensen en dat is wie jijzelf bent, dat uitgepakt wordt wat je mee hebt genomen, wat 

gemaskeerd werd, nu zichtbaar wordt, voelbaar dwars door je dagelijkse leven heen, laat de tijdlijn 

je bewegen, trillen en resoneren……… en als je voelt dat je je ogen open wilt doen dat doe je dat 

lekker. 

 

Er is een gezamenlijk erfgoed in ons allemaal verscholen en daar zou ik heel graag met elkaar dieper 

en heel krachtig in willen zijn, heel gericht. 

1. En één van de meest waardevolle voorbijkomende onderwerpen is dat veelal van wat wij denken 

niet van ons is! Ja en dat we de kans hebben en de mogelijkheid hebben om zelfstandig te denken 

op basis van wat we ten diepste voelen! 

2. En de tweede is dat kwantumfysica is dat daar waar menselijk bewustzijn heen gaat er een 

verandering plaatsvindt in het veld. Dus wees je bewust van wat je denkt. Stap er in, stap in de 

gedachte en laat hem vallen! 

3. En de derde is dat we kunnen samen werken met andere intelligenties, maar dat intelligenties 

graag contact willen hebben met wie jij werkelijk bent en waar je voor staat en niet de vervuilde 

gedachten! 

4. En het vierde dat we als mensen samen met elkaar een route in kunnen gaan die echt wel allerlei 

vragen kan en zal oproepen maar vanuit alle openheid en ruimte naar elkaar toe en niemand weet 

http://matrix-nl.freevar.com/


 
 

 
René Gieltjes  Pagina 54 van 54                                         Matrix.html 

het, maar je kunt het met elkaar door..?? en die wegen openen en terugkeren in de kronieken van 

wie we werkelijk zijn. En dat we deze betrokkenheid naar elkaar toe ook inzetten in de wereld en dat 

heel gericht als een bewustzijns community over de hele aarde, heel gericht, inzetten onze 

betrokkenheid om de dichtgetrokken velden open te laten gaan. 

We praten niet over verbetering maar over een opening. We hebben het over keuzes. Er kan pas 

gekozen worden als de keuzes die er al zijn gemaakt die resulteren in deze tijdlijn als die worden 

gezien en worden geopend. 

 

Ik ben jullie bijzonder dankbaar dat jullie hier vandaag zijn. Ik beschouw het zodanig hoewel ik 

natuurlijk weer het meest aan het woord ben geweest, ik beschouw het in de energie, want het gaat 

niet om de woorden, ik beschouw het vanuit de energie als een echte samen dag, als een 

onderzoek. En als je van deze dag een gevoel hebt van dat je het allemaal niet zozeer weet en dat 

je misschien overloopt dan nodig ik je uit ga gewoon eens kijken naar kwantumfysica wat dat 

ongeveer is, plaats dat bij de reactievelden van het universum, durf dat te koppelen aan jouw 

bewustzijn, neem plaats in je innerlijk joystick en ga ervoor! 

Wel thuis allemaal. 
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