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20201103-MvS-2-2-daags-Start-Communiceren-met-het-kosmische-informatieveld-
Zwaanshoek 
 
1e deel -3 
Daar zijn we weer met deze groep, deze setting, van harte welkom! 
Goed dat jullie er zijn, ja 
Goed dat jij er bent en goed dat wij er zijn! 
Paar stoeltjes leeg, aantal mensen niet aanwezig en dat maakt niet uit 
Er hangen 2 plaatjes met de mededeling dat we hier toch wel min of meer aanhouden 
Geniet ervan  veel gecontroleerd en dat t goed is om de privilege die je opbouwt, mogelijkheden zich uitpakken en 
niets is zoals het natuurlijk is. Dat je daar zuinig over bent 
Ik hoor vandaag iets minder goed. Linkerkant, weinig gehoor, door allerlei toestanden, merk ik aan de akoestiek 
hier dat het galmt, nog heftiger is dan ik had gedacht. Dus als je iets tegen mij wilt zeggen of terug spreekt wat 
harder praat en in dit oor spreekt. 
Laten we vooral beginnen door te zeggen, dat er nog een 3e dag komt op basis van deze 2 daagse. Daar hoef je je 
niet voor aan te melden, dat hoort er gewoon bij. Omdat wij door de setting waarin wij verkeren en hoe wij nu 
ook zitten en er ook gevraagd wordt dit ook zo te houden, niet alleen hier maar ook  op andere plekken veelal 
ook, we toch bepaalde dingen niet kunnen doen wat eigenlijk bij deze 2 daagse hoort. Jullie krijgen van mij een 
berichtje via het secretariaat dat er dan nog een 3e dag komt die gewoon bij deze 2 daagse hoort, Zodra er iets 
meer ruimte is in het veld, dat het wat meer ontspant. Dat we misschien wel ook op een plek waar je niet 
helemaal, hoe zal ik het nou zeggen, op een plek waar de controle iets minder in het veld gelanceerd zit zeg maar. 
Een wat onbekendere plek die niet zo veel op het internet voorkomt want deze locatie wordt veel op 
aangekondigd. De groepsaccommodatie wordt op dit moment door heel Nederland zwaar gecontroleerd. Overal 
zijn er controles. Dus dan is het ook goed als we dan een plekje vinden waar het dan wel kan. Ik wil je daar vast 
over informeren. Deze 2 dagen laten gewoon niet alles ontstaan wat er eigenlijk in deze 2 dagen “hoort”. 
Dus we laten vandaag alles lekker opborrelen uit onszelf en geven veel aandacht aan onderwerp FOCUS. Focus, 
coöperatie met de kracht van het levensveld, eigenlijk op intelligent menselijk DNA, intelligentie van wie je ten 
diepste in jezelf bent. Het gevoel, dat stuk bewustzijn. Daar gaan we het met elkaar over hebben en ook op 
oefenen en bewegen. Maar de oefeningen die hier voor staan die vragen toenadering naar elkaar toe. En dat kan 
nu dus niet. Hippie, Jippy er komt nog een extra dag. 
R: en dan regenjas aan en paraplu mee. 
M In de bossen. 
Ik ben hier, net als jullie, wij zijn hier. En nog nooit was het en is het zo belangrijk en waardevol en urgent om dat 
goed te beseffen wat het eigenlijk inhoudt. De tijd waarin alles dicht getrokken wordt, waarin onze diepste 
kosmische potentieel, menselijk potentieel, wezenlijk potentieel eigenlijk onder vuur, dat kun je relateren aan het 
kieviet verhaal, maar laten we hem even los daarvan, het is een enorme AGENDA die geprobeerd wordt uit te 
rollen om dat wie we werkelijk ten diepste zijn en uitpakken zijn, wat doorgang vind, om dat te frustreren en 
eigenlijk een reactie DNA technisch in de kwantum werkelijkheid te laten volgen op wat er algemeen wordt 
gedacht. 
Dus onze samenkomst vandaag is dus heel diep gerealiseerd eigenlijk moet worden, door ons allemaal dat we hier 
zijn. Deze wereld is in eerste instantie ontworpen voor mensen, dat klinkt bijna zelfzuchtig als je dit uitspreekt. 
Alsof je iets anders uitsluit. We moeten wel goed durven zien dat aanwezigheid van mensen, menselijk bewustzijn, 
dat dat iets laat ontstaan in het veld en dat datgene wat het laat ontstaan dat is wat we allemaal zo ten diepste 
missen. Dat er iets ontbreekt. Dat het eigenlijk alleen maar kan ontstaan als wij met elkaar in een coöperatie, in 
een samenwerking met elkaar er echt voor gaan staan. Dat kan nooit alleen maar bij een groepje van 30, of 30.000 
of 30 milj. blijven en daar zal het ook niet bij blijven, maar het is afhankelijk, sterk afhankelijk wat we met elkaar 
beslissen te doen, wat we met elkaar beslissen te zijn. Het hoeft, en het mag wel maar het hoeft niet zo te zijn dat 
wij als mensheid zeg maar, en of het wel van toepassing is op jouw of altijd van toepassing is of niet, of soms, ik 
laat het allemaal gewoon in het midden, maar het hoeft niet zo te zijn dat we in een boosheidsmodus terecht 
gaan komen en dat is wel wat eigenlijk in de AGENDA ligt geprogrammeerd. Dat steeds meer mensen boos 
beginnen te worden. Boos is een hele menselijke emotie en met boosheid kun je heel veel openen. Alles kan eraf, 
ook de deksel van de pot moet verwijderd worden. Op het moment dat we in de boosheid terecht gaat komen als 
mensheid en dat gebeurd, dan zijn we vleugellam. Dat is wel een aandachtspunt op dit moment dat die 
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vleugellamheid die er toch bij heel veel mensen optreed want er zit een soort houdbaarheid in onze 
uithoudingsvermogen, zo lijkt het, dat dat echt aan de kaak wordt gesteld. Ik kom best wel mensen tegen die die 
boosheid in zich dragen en daar ook geen enkel negatieve gedachten of zo. Denk dat we het allemaal herkennen 
dat we eigenlijk boos zijn, niet perse op iets of iemand, de mind wil dat wel ergens op plakken, op een persoon, 
maar dat we eigenlijk wel allemaal wel zo’n boosheid hebben, maar ik kom veel mensen tegen die de boosheid in 
zich dragen, die soort afsluitingen werking begint te worden. Die boosheid die een afsluitende werking kan 
hebben, dat je vanuit die boosheid en die onmacht toch wordt gekaapt als het ware, naar een stuk waar het niet 
over moet gaan. Toch in een heel aards stuk boosheid, aards stuk ontevredenheid, dat je in dat stuk terecht zou 
kunnen komen. Waar wij het met elkaar over hebben is een andere taal gebruiken. Ik kan zeggen over mijzelf ik 
heb het recht om boos te zijn. Ik heb recht om gas te willen geven om mee te werken om de absolute waarheid te 
bevrijden en op de barricades te gaan staan en daar heel diep tegen te willen vechten en te strijden en hele 
stevige, pittige debatten te willen voeren en misschien wel een pittige website te gaan oprichten. Zoveel mogelijk 
ventileren en geldingsdrang vanuit van binnen eruit kan gooien, maar ik moet vaststellen dat ik dan toch in de 
breedte, bandbreedte zit van het aardse menselijke bewustzijn. Ik spreek dan nog steeds de taal van de machine. 
En dat is een heel groot belangrijk gegeven. Ik zie mensen die, ook in Nederland, die verdienstelijk werk uitvoeren, 
heel belangrijk werk uitvoeren. Dank voor alle mensen die maar iets doen, op welke manier dan ook om een stuk 
informatie naar boven te  brengen en uit te diepen. 
Maar….weinig tot zeer weinig is zichtbaar dat in die mensen die dat werk verrichten, wordt gewerkt vanuit een 
nog niet eerder beschreven onbeschrijfelijk stuk bewustzijn. Je ziet het vooral voortkomen uit menselijk 
bewustzijn van deze aarde. En daarmee is het absoluut niet zo dat het niet waardevol is, maar het is eigenlijk, het 
kabbelt maar voort. Het is weer een voort communicatie op basis van het probleem. 
We moeten naar een andere taal toe, naar een ander manier van denken toe. Daarbij hebben we het al heel vaak 
gehad over de woorden leiding te nemen. Ik lanceer het woord zelfbewustzijn cq arrogantie. Voor deze wereld en 
zelfs voor onszelf, als we gaan staan wie we werkelijk zijn, kan het er op lijken dat het een arrogantie is, maar dat is 
het niet. Jullie weten net zo goed als ik, dat het geen arrogantie is. Het is niet dat je beter weet, maar het is een 
bepaald veld wat,  als je dat voor doet, dat er iets, door de programmaties in ons, dat er iets zegt van nou, nou, 
nou, of ken je dat niet? Dan is het in jezelf nog wel, dan kun je het in jezelf nog wel allerlei vormen geven en laten 
zijn wat het is, maar nou moet het nog een keer naar buiten gezet worden. Nou, nou, nou, ik? Op deze manier? Ik 
gebruik het woord wel arrogantie, omdat arrogantie als je die uitkleed is het een enorme grote kracht. Een kracht 
van eerbied, een kracht van dienstbaarheid en een kracht van onvoorstelbaar doorzettingsvermogen om dat neer 
te zetten en uit te dragen wie je echt bent. Wat je in het moment ten diepste voelt en waar je niet om heen kunt 
en dat is dus dat de training waar we voor staan om , ons eigen leiderschap naar voren te halen. Op dit moment 
wordt er rijkelijk gebruikt gemaakt van de afwezigheid daarvan. Daarvoor hebben we nu externe autoriteiten die 
de macht helemaal compleet naar zich toetrekken. Ja we hebben een compleet andere werkwijze nu nodig. 
Ik hoor mezelf alleen aan de rechterkant en dat is leuk en ik hoor mijzelf aan de binnenkant, dat is heel apart. Aan 
1 kant te horen aan die kant en daar is het bijna dicht. Aan die kant te horen en aan die kant volledig te voelen. 
Leuk 
Dus welkom! 
R: ik ben blij dat je er bent en na gisteren ben ik zeer blij dat je er bent! 
Ja voor de mensen die dat niet mee hebben gekregen. Er was gisteren een dag in Havelte en ik heb daar een 
stevige nacht achter de rug en ook de dagen ervoor. Want waar wij het met elkaar over hebben is full contact. De 
menselijk beschaving uit andere werelden wordt gewoon niet getolereerd. Hoe dichter we daar met elkaar samen 
op uit komen, zijn nogal behoorlijke krachten waar we het over hebben, behoorlijk krachten, worden er ook 
pogingen om onderuit te halen of compleet te stoppen, worden intenser en groter. En daarin wordt ook van mij 
gevraagd, voor mijzelf om waakzaam te zijn en altijd, altijd in de absolute waarheid te staan, wat ik ben en wie ik 
ben of ik kan zijn in het stuk waar ik ben wie ik, dus niet in een soort compromis te zitten. Gisterochtend ben ik 
met Wendy vroeg weggegaan, omdat het gewoon niet kon. Ik kon niet een TF2dag samen met elkaar, het gaat niet 
om mij he, überhaupt niet om mij, gaat om iets heel groots met elkaar kon ik niet in gaan staan. Ik had zoveel 
klappen gehad in t fysieke gedeelte en psychische gedeelte, zo’n ontzettende aanval was uitgevoerd dat het 
lichaam eigenlijk tijd nodig had en daar ben ik naar huis gegaan in mijn bed gegaan en heb ik aan mensen gedacht, 
aan jullie allemaal gedacht, of je daar was of niet. Dat zijn wel momenten, ik moet daar absoluut stevig staan en ja 
ik hoop dat de mensen die bij elkaar waren toch een fijne ontmoeting is geweest, want het hangt natuurlijk totaal 
niet van mij af. Maar ik ken mijn plek wel en ik weet wanneer ik ergens niet moet zijn. 
ZUIVERHEID! 
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Ik ga niet in een rol en ik spreek het gewoon uit, wij hebben geen rol nodig. We hoeven nergens aan te voldoen. 
Zodra er ergens verplichtingen ontstaan en dat je moet gaan leveren, dan ben je echt, dan ga je de bietenbrug op. 
Dat is een tijd dat je heel goed moet opletten wat er gebeurd. Je kunt zomaar ergens ingerits worden en ik, als 
Martijn, hoef  niet ergens in te leven. Jullie hoeven ook in jezelf nergens te leveren aan de groep. Je bent hier! En 
wat zich hier ontstaat en wat zich hier aan mogelijkheden opent, wat reageert in het veld op ons innerlijk 
gevoelskrachtveld,  dat is onze DNA van binnenuit, die communicatie wat zich hier kan openen, kan alleen maar 
openen als er geen verplichtingen zijn, als er niets te behalen valt, als het ontspannen is met elkaar. Als je het 
absoluut meent om ergens over te hebben met elkaar, zonder te weten daar gaan we precies over hebben en zo 
moet t eruit zien, alles kan hier ingeladen worden en in elk moment. Daar ben ik heel waakzaam in, vooral in de 
aanloop nu naar de full contact (heb een boekje meegenomen) full contact wat we hier met elkaar aan net 
neerzetten zijn, is extreem belangrijk ook voor jullie allemaal, wij zijn familie van elkaar, extreem belangrijk om 
goed te blijven voelen, goed te blijven voelen van, niet moet ik ergens bij zijn hier of elders, daar gaat het niet om. 
Goed voelen of je niet in een verplichting zit. Ook naar jezelf toe. Ik heb heel sterk een, door wat ik weet, heb ik 
heel sterk een, moeilijk zoeken naar woorden, ik heb een enorme gedrevenheid om ergens naar toe te gaan, 
vanuit van binnen om met elkaar die kracht hier uit te rimpelen en dat het een soort licht explosie van bewustzijn 
in het veld te laten ontstaan. Dat gebeurt eigenlijk alleen maar als je dat niet wilt, wel voelt dat het gebeurd en op 
dat moment dat het gebeurd, dat je met FOCUS in t veld laat uitspatten als het ware. Dat is iets waar ik heel erg 
voorzichtig in moet zijn. 
Boek: Dat heet de invasie van de aarde! 
The invasion of earth door John Scott chace. Leuke van dit boek vertel ik zo iets over 
R: “daar moet ik  voorzichtig in zijn” kun je iets meer vertellen over “voorzichtig”. 
Ja, dank je wel, dat is heel fijn dit, heel fijn. Dit is samen weven. Wat ik voel is zeker heel waardevol en ook wel 
belangrijk om uit te spreken, is dat het veld waar we nu allemaal naar toe reizen , jullie allemaal vanuit je eigen 
station, dat het geen leiderschap van buitenaf nodig heeft en dat ook niet aangezwengeld meer mag worden door 
iemand anders. Daar heb ik gister toen ik in die zaal stond heb ik heel duidelijk dat doorvoelt. Ik ben gewoon gaan 
staan en toen voelde ik dat er gedachten wilde op broeien, zeg maar “ik moet hier wel zijn. 50 mensen komen uit 
en ook België, die komen hier heen” en wilde dat veld wat opbroeit wilde dat dus aan mij vastzetten, waardoor er 
eigenlijk een afscheiding plaats vind tussen mij en jou. En dat is dus niet de waarheid! Dat is wat waarin we 
getraind zijn dat ons lichaam dat moet denken. Dus die moest weg. En ik zag allemaal grootmeesters, allemaal 
waardevolle grootmeesters gelijk aan mij, allemaal jullie, hier ook, al die mensen die bij elkaar komen, die zo diep 
dat zijn, daar moet ik dus heel goed voor waken. Als ik daar op een bepaalde manier in ga staan of ingezet wordt, 
dan verbreek ik eigenlijk direct dat moment. Ik ben er ook rigoureus uitgestapt, een heel diep moment van 
ontkoppeling van BOEM, daar is tie, LOS. Ohhh wat een vrijheid was dat! Niet van de mensen maar voor mezelf. 
En, dat veld, die wijsheid die we met elkaar zijn, dat hele diepe weten en ook zien van, in deze wereld, door de 
huidige situatie die zich NU in t zichtbare gedeelte zich voor doet, laat ons eigenlijk heel duidelijk zien dat we dit 
niet wilt, dat dit niet is waar het omgaat, dat het echt een onjuiste beweging is dat het zo over ons besloten wordt 
en je ziet juist heel erg hoe, van welk partij je niet bent, dat. Je kunt heel duidelijk voelen, wat er om je heen heel 
erg ver van je afstaat, ten opzichte wie jij bent. 
 Even een oprisping, lichaam moet even dit doen. Ik heb behoorlijke pijn in mijn maag gehad. Veel gebeurd. 
Wendy is ook echt 2 weken lang zwaar onder vuur geweest, extreem zwaar.  
Hartstikke leuk leven met Martijn .. Ach jongens… gelach. 
Dus ja, dat veld dat je met elkaar in volledige gelijkheid staat, dat je dit kunt voelen, niet dat je dit zegt, dat is iets 
heel anders. Voelen, je wilt het weten. Wij zijn allemaal gelijk, wat je ook doet, waar je ook bent, met wie je ook 
spreekt, waar je ook lijkt uit te glijden of t gevoel dat iets niet lukt, op t volgende moment lukt het wel en in t 
moment is het weer daar. Dus het is heel goed opletten! Heel goed opletten wat er gebeurd en door de situatie 
waar wij nu in leven kun je heel goed voelen wat niet met jouw correspondeert. ‘T klopt niet, kloppen dingen niet. 
Je wordt door de situatie waarin wij nu in leven, kun je nog meer bewust worden, wat jij voelt. Eigenlijk heel mooi. 
Als je niet wordt meegezogen in de gebeurtenis, of je voelt dat je wel wordt meegezogen maar je kunt het weer 
losmaken, kun je nog krachtiger bewust worden, zonder te weten met je hoofd wat de vorm dat dan moet zijn, 
maar je kunt nog dieper voelen, wat het wel is in je gevoel wie je bent. En daar wordt die frequentie juist door 
geboren. Het wordt nog schepper en zichtbaar en voelbaar. Als je hoofd daar uit weg laat door te zeggen ja ik wil 
dat niet en waarom krijg ik dan het andere, dan ga je communiceren met de machine wereld. Er is een hele grote 
hapering gaande tussen verschillende taallijnen. 
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Dit boekje, uitleg, heb ik besteld, mooie is dat het geschreven is door een zoon van een kolonel, die heel diep 
betrokken is van dossiers en ufo’s en contacten met andere menselijke beschaving, heel goed gerapporteerd en 
het is ook een neef van een andere hooggeplaatste kolonel van het militaire leger. Er staan heel veel korte en hele 
krachtige landen gerelateerd in jaren contact met mensen uit deze wereld en mensen uit andere werelden. 
Allemaal contacten 1 op 1. Ja hij is wel in het Engels. Misschien in het Nederlands te krijgen, dat weet ik eigenlijk 
niet. Ik heb deze gewoon besteld toen ik hem zag, dat is wat ik voel dus moet ik dat doen, Russisch zou ik denk ik 
niet doen. Het is een heel krachtig boek waarin wordt beschreven dat het dus niet alleen gaat over goeie krachten 
ook menselijke krachten die andere Agenda’s hebben. Het gaat vooral over de invasie, met invasie wordt niet iets 
negatiefs bedoeld, maar dat onze wereld gewoon bezocht wordt door andere mensen uit andere werelden, die 
totaal niet tegen gehouden kunnen worden, met geen 1 machtsmiddel tegen gehouden kunnen worden om hier 
te komen. Al die mensen waarover geschreven wordt die hebben buitengewoon hoog concentratie, FOCUS-
AANDACHT. 
Aandacht, wat is aandacht? 
Aandacht, je hebt aandacht voor de wereld, vanuit jezelf. Maar in een wereld waarin wij leven is het heel moeilijk 
om de aandacht vast te houden, omdat er zoveel dingen zijn die tegelijkertijd gebeuren en die niet in harmonie 
zijn. Er is zoveel wat aandacht als het ware opknipt, dat het aandachtsveld als het ware omgezet wordt naar een 
verstoringsveld. En een verstoringsveld heb je heel gauw het idee daar moet ik uit. Maar wat wij moeten leren, dat 
is de fase waar wij nu in zitten , dat we ons verbinden met onszelf en verbinden met aandacht hebben voor waar 
we hier eigenlijk zitten, dus dit moment hier (hoofd) en vervolgens breng je met aan dacht heel erg naar dit 
moment hier (hart). Pak je de bandbreedte van je aandachtsveld, aandacht= de scheppingskracht, die als het ware 
ontstaat door je aandacht en breng je de aandacht vanuit een breed stuk , wat je opbouwt breng je helemaal naar 
een punt als het ware. Ik noem het even een punt en dan hier (hoofd, lichaam). 
R: het is heel fijn dat je zegt, dat niemand of niets het kan tegenhouden het contact 
Ja er is feitelijk 1 manier om het tegen te houden en dat is om de bandbreedte van bewustzijn wat hier in het 
informatieveld is,  om dat, en wat dus voortkomt uit jouw veld wie jij bent om dat te elimineren. Als onze zenders 
uit gaan, als we weer terugvallen in, dan is er geen aanknoop mogelijkheid en dat is eigenlijk wat er nu gebeurt. En 
op dit moment wereldwijd. Al die landen die op slot gaan, ongeacht de feiten dat het allemaal nonsens is. Het kan 
altijd onderuit getrokken worden, dan is de vraag hoeveel aandacht heb je voor waar je voor staat. Hoeveel 
aandacht en focus kun je brengen naar datgene wat nodig in beeld moet komen om het te voorzien van het 
menselijk DNA. Daar waar de mens naar toe gaat met zijn of haar aandacht, daar plant je als het ware je DNA in 
Ik heb het filmpje nog niet gedownload, maar ik laat het zeker vertalen, Gregg Braden 
(https://www.youtube.com/watch?v=zy6mVAb-UjU ) , het duurt 22 minuten, daar legt hij uit, waar wij ook over 
hebben gehad over het experiment, waarbij er dus een soort stolp is, glazen stolp neergezet is ergens. En daar 
wordt die ruimte vacuüm getrokken. De atmosfeer wordt weggehaald, dus je krijgt deze luchtledig als het ware. 
Toen de lucht er nog in zat, fotonen elektronen protonen kun je meten ook de quarks zijn meetbaar tegenwoordig 
en die kun je ook testen. Zijn kleine deeltjes van het lichaam. Die gedragen zich op een bepaalde manier in de 
atmosfeer in de zuurstof, maar het laboratoria trekt dat helemaal leeg, vacuüm, en dan worden die fotonen, 
kleinste elektronische deeltjes, die worden onbestendig. Die gaan zich willekeurig gedragen, omdat er geen 
atmosfeer meer is en het gaat niet om de lucht, maar om de atmosferische energie, die is er niet meer, waardoor 
die fotontonen als het ware bewegen op allerlei mogelijke manieren. Dan hebben ze daar 2 stukjes menselijk DNA 
in gelegd,  in die stolp. Dan zie je dat die fotonen, dat hebben ze gemeten, dat die fotonen razendsnel de vorm 
aannemen, in de licht energie, van het menselijk DNA. Dus die fotonen komen bij elkaar, die koppelen zich aan 
elkaar dan ontstaat in de fotoonkracht een menselijk DNA. Reproductie van het fysieke menselijk DNA. Dat is wat 
er gebeurd in dit moment rondom jou, NU, dat je hier bent op de aarde. Ze kunnen het goed meten door de lucht 
weg te trekken. Wegens gebrek aan goeie methode om te kunnen meten. Daar moet je maar eens goed over 
nadenken! 
R: kun je dat uitleggen? 
Er zijn dus hele kleine elektro magnetische deeltjes, even de kleinste deeltjes dat we fotonen noemen, uit fotonen 
daarvoor zitten dus de elektronen protonen, neutronen en quarks informatie, zit nog dark matter energy onder, 
twee verschillende levels, dat is nog wat ze nu nog niet kunnen meten, maar wat de wetenschappers wel aan het 
theoretiseren zijn. Die licht deeltjes zitten eigenlijk te wachten op een instructie, hier in deze wereld, die 
lichtdeeltjes wachten eigenlijk op een instructie van menselijk DNA om de vorm aan te nemen te reageren op 
menselijk DNA. DNA is intelligentie. Wij zien ons eigenlijk als heelheid in ons lichaam hier, maar als je een stukje 
vlees ergens afknipt en je legt het daarin (stolp) dan reageert het er ook op. Gaat niet om het vlees, vlees is 
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energie. Die fotonen die lichtdeeltjes, die wachten op een instructie, op een instructie van menselijke 
aanwezigheid, DNA. En nemen daarbij direct de vorm aan van het menselijk DNA. Dus eigenlijk reproduceer je zelf 
het veld. Denk daar maar eens heel goed over na. 
R: als je het veld innerlijk aantrekt? Kan dat dan groeien om je heen? 
Ja, je zet hem in het veld, het is heel krachtig het is een heel helder weten. Er is een weten in ons zo aan de 
voorkant dat gaat met een licht bubbel zo dwars door de onderkant in je buik naar achteren . een heel groot 
weten wat in ons is, wat dat versterkt. 
R: is t dat de fotonen om je heen, des te krachtige je energieveld wordt? 
Je aanwezigheid wordt sterker. 
R: maar dat is dus, door jou aanwezigheid wordt dat veld dus sterker? 
We spreken NU, juist, je reproduceert eigenlijk ‘t  informatieveld om ons heen, gedraagt zich eigenlijk naar gelang, 
wie jij bent. Dat is wat er gebeurt. 
R: als je aanwezig bent, dan wordt er op gereageerd en versterkt ‘t je eigen veld 
Eigenlijk een communicatie en eigenlijk reproduceer jezelf. Ik heb het nu alleen over fysiek bewustzijn en fysiek 
bewustzijn is dus energie en laat staan dat in dat energieveld een besluit wordt genomen vanuit een andere taal, 
wat er dan gebeurd. Oeii hier zijn ze zo gevaarlijk en boos over om hierover te hebben en wie wij zijn. Hiermee 
wekken we ons zelf weer tot leven en we gaan dit ook doen! We zijn het al aan het doen. Je moet het zo zien dat 
jezelf als het ware informeert, het gaat erom als je dit allemaal niet weet, niet in je bewustzijn draagt, dan 
reageert het veld wel op fysiek DNA, maar dan dooft het weer, de kaars dooft, valt als het ware langs je lichaam 
uit. Ja, kijk heel goed wat dit betekent. Het is nogal wat waar wij  het hier over hebben. Dit is nogal wat. De cutting  
edge, dit is de sleutelcode. 
R: maar we zitten toch zo langzamerhand al in dat vacuüm. Daar worden we toch ingezet, of is dat allemaal… 
Het gaat erom hoe jij het voelt. Het gaat om jou. Dat is juist heel mooi (persoon)dat je het zegt. Er is van alles aan 
de hand en gaande, maar wie ben jij, daar gaat het hier om. Is het mogelijk om dat wat jij doorgrond, het gaat om, 
het moet door het membraam van intelligentie reizen waar wij het over hebben. Het moet heel diep gesnapt 
worden en heel diep beseft worden van hoe onmetelijk groot dit is en dan door het beseffen dan kan je daar 
kippenvel bij krijgen of een gevoel of een uiting, wat het ook is, door het te beseffen reageert het veld op het 
besef. Dat is het Punt. Maar als wij beseffen en dat zeg jij niet (persoon), gooi t balletje maar even op, als wij 
zeggen en daarom zijn die cultgroepen ook zo gevaarlijk. Als wij zeggen, ja maar, het gebeurt allemaal al, het is 
allemaal al aan het gebeuren, als het niet gebeurt bij jou, gebeurt het niet, want jij bent het brandpunt. Het invoeg 
brandpunt en daar moeten de mensen over de hele wereld met elkaar dit onderwerp gaan zien, gaan doorvoelen, 
erin gaan staan, erin gaan beslissen en de aarde en het veld te laten weten dat we er zijn. En dat gaat voorbij het 
mentale. Gregg Braden  laat dit heel goed zien met een leuk uitbeelding, maar waar het echt om gaat is dat er dus 
een communicatie is. Zelfs als je het niet wilt, maar het DNA stukje wat daaronder die stolp wordt gelegd, die 
wordt niet aangestuurd door een brein, want dit is alleen een boardcomputer met een software, maar die upload 
het eigenlijk feitelijk naar alle cellen.  Ja, als ik hier op mijn rechterkant een tik geeft op mijn knie, dan krijg ik in 
feiten ook een stukje weefsel hier, alleen mijn hoofd zegt dat het niet waar is. Maar hier is daar en wordt in elk 
deeltje, elk DNA deeltje is daar op de hoogte. Het gaat niet zozeer om, dat het alleen werkt als je, gaat niet zozeer 
om dat het alleen werkt als je weet, het werkt altijd. Maar het moet ontvormt worden, het moet een stap daarna 
krijgen, ja daar gaat het om. niet zeggend stukje DNA waarin niet een denkveld in zit dus ook geen planning, maar 
het is dus de hele stuk informatie van dat die mens, die onder die stolp wordt gelegd, dat is wat de instructieveldje 
om de fotonen die er zijn te laten wervelen tot de streng DNA waar het fysieke DNA uit bestaat. jouw 
aanwezigheid wordt in een soort kwantum trillingsveld uitgezonden en jij als persoon bent hier dus Multi 
vertegenwoordigd 
R: elke cel in je lichaam heeft toch een bewustzijn? Totaal bewustzijn? 
in de wereld waarin wij leven zijn wij zo ontzettend verstoord op dat, dat nou juist eigenlijk van origine wel zo is, 
maar hier op aarde niet.  Er is zoveel ja, reactie, antwoord is natuurlijk ja, tis gewoon zo wat je zegt en het is ook 
zo dat er een verstoring zit waardoor het op veel plekken niet functioneert. dat laat het wel zien, dat we ziek zijn 
als mensheid en aandacht en focus alles kwijt zijn 
R: als jij 1 zo'n stukje onder de stolp legt, dat bestaat ook uit cellen, dat lichaamsstukje en dat heeft dan ook dat 
bewustzijn. 
dat heeft bewustzijn, wat bedoel je met “dat” bewustzijn? 
R: van jouw “zijn” van al die cellen in jouw lichaam zitten 
ja, maar er zijn dus, er zijn er 2 , veel meer dan dat, maar grofweg 2 velden. we hebben onze neuraal bewustzijn, 
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dat is het fysieke DNA veld, wat daar neergelegd wordt, maar er is ook iets wat een ander denkveld is, een ander 
gevoelsveld. En dat ander gevoelsveld wat er is, dat kan, dat stukje DNA van jouw, een haar bv wat eronder wordt 
gelegd, waar de hele helix van het DNA eigenlijk wordt gereproduceerd in die stolp, alleen maar door dat stukje 
informatie. Jouw bewustzijn hier,  kan dat stukje informatie daar, daar ook laten zijn. Maar als dat er dus niet is, 
dan blijft het afwezig. dus eigenlijk hebben wij het niet door, dat de sporen die wij hebben doorlopen in ons leven, 
waar eigenlijk een soort herinnering in zit eigenlijk. Overal waar jij bent geweest, daar laat je een herinnering 
achter 
R: epi genetica bedoel je nu? 
Nee, epi genetica is de omgeving factoren op jou hier en eigenlijk is het de omgekeerde epi genetica, dat je hier 
als het ware een herinnering achter laat. je laat een herinnering achter in het veld. 
R: zo laat je dus altijd lichaamscellen laat je altijd wat  los waar je ook loopt. je laat dus altijd een spoor achter. 
Waar je ook bent. 
De basis wat we nu eigenlijk gewoon even blootleggen en dat vraagt gewoon heel veel aandacht, is dat de mens 
een veldkrachtwerker is, waardoor dat veld, eigenlijk dat DNA, dus het bewustzijn, aan neemt van jou. Dat moet je 
heel groots bekijken. Er is dus een tijd, ik zeg het woord bedenken, voor te stellen, dat deze aarde beleefd wordt 
door mensen, zoals wij allemaal die niet zweverig zijn, die hier gewoon leven, die vanuit een evenwicht in 
bewustzijnsveld in harmonie met de planeet en met elkaar leeft en dat je dan op de aarde kijkt en dat de hele 
aarde als het ware reageert , letterlijk, de DNA reageert op al die mensen. Dan krijg je dus een ander collectief 
veld. De aarde op zich is de mensheid, eigenlijk is de aarde JIJ. Dit gebeurt dus nu niet, omdat wij leven in de 
wereld waar tegenovergestelde, heel fysiek regulier wetenschappelijke manier leven. Als je dan helemaal terug 
komt naar jezelf, terwijl je nu hier zit, informeer je nu het veld, NU. 
Probeer maar eens goed voor te stellen wat dit nu betekent. Wat er om je heen gebeurt. Probeer het maar eens in 
beelden te zien, want eigenlijk jij her ontstaat in het veld. 
stilte 
En DNA is eigenlijk een soort, zoals je op schuttingen ziet staan: IK WAS HIER! Ik was hier, laat je eigenlijk achter. 
En ik was hier, wie IK is, dus eigenlijk heel aards, heel erg je persoonlijkheid, dat stuk, ik was hier. Overal staat het. 
Dus de instructie, wie het IK is, wat achter gebleven wordt, het gereproduceerde, ik was hier,  is eigenlijk een 
COMMAND van EN REAGEER!. Een automatisch COMMAND van REAGEER! Dus, de Ik , wie de Ik is, daar wordt op 
gereageerd, wie wat waar op reageert. En zo zit je in een heel dik boek en je weet er is 1 pagina in het boek, dat is 
de absolute waarheid en dat veld, dat veld dat moet reageren. Ik zeg het nu allemaal in moet taal, omdat het 
eigenlijk ook gewoon zo is. Je bent aan het zoeken in die map en er is 1 veld wat reageert en dat is het intelligente 
Humane Humanoïde veld, het Kosmisch veld, onze Kosmische achtergrond, dat veld gaat het om, maar er reageert 
iets anders. 
Als je lid wordt van een groep, van een clan van een externe autoriteit, je doet ergens aan mee, heeft dat effect op 
je IK. Je wordt de Ik van DAT stuk. Dat veld dat is eigenlijk de DNA dat je achter laat. Daar reageert dat veld op. De 
belanghebbenden achter dat veld, die daar op reageren, doen er alles aan om jou in die externe autoriteit te laten 
zijn. Vangnetten, Q , …. T, L … zijn nog een paar letters uit het alfabet. 
R: zou ik het heel simpel kunnen benoemen, dat hoe bewuster je aanwezig bent in  jezelf, hoe groter ook jouw 
afdruk in het veld wordt. 
Ja, zeker en de start daarbij is helemaal PUUR zijn. phoe, dat is moeilijk dat ik dit punt nu opnoem. Echt, voor mij 
ook hoor. Ook ik leef in een lichaam waar er voortdurend geprobeerd wordt iets te denken wat mijn PUURHEID 
probeert te torpederen. Dus altijd, sjoek, sjoek, steeds kijken, kijken, goed kijken, dus de start is puurheid, dus als 
jij en ik en jullie elkaar ontmoeten waar ook ter wereld in de volste puurheid en nergens voor schaamt, ook de 
beschadigingen die je op hebt gelopen in deze wereld hier of dat je die niet eens hebt opgelopen, maar gewoon 
geprogrammeerd heb gekregen. Dat je daarin voelt, ik kan in mijn pure beschadiging gewoon hier zijn. Geen 
verzet! 
R: dan herken je die beschadiging, als echt puur bent. 
Ja, ook als je het niet herkend in de vorm, herken je op dat moment, omdat je gewoon laat zijn voor wat die is. 
Elke vorm van een verbetering in jezelf  is ook een stukje werk aan iets  wat je puurheid in het kunnen voelen om 
jezelf te zijn,  wat je op dat moment bent, zelfs als iets is uit een script, wat je niet hoeft af te sluiten, perse, het 
werkt afsluitend doorgaans in je leven, maar in het moment van je puurheid kan het gewoon er zijn. Als dan 
gewoon 2 mensen elkaar ontmoeten, we hebben het over die veld communicatie. Twee mensen die in zuiverheid, 
puurheid elkaar kunnen zien, die niets van elkaar willen, niets van elkaar moeten. NIETS! NIETS! HELEMAAL NIETS!  
Alleen dat, die ontmoeting, die puurheid van elkaar kunnen zien, daar wordt dus van binnenuit, door de 
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persoonlijkheid heen, wordt van binnenuit die puurheid in het veld gereproduceerd en daar ontstaat, in mijn 
voorbeeld nu, tussen 2 mensen ontstaat een kwantum reactie, want het veld daar op reageert, is bij jouw 
hetzelfde veld als bij een ander. Het is een kosmische Alliancy het is een Alliance die we samen met elkaar zijn. Die 
ZIJN wij al! die hoeven we helemaal niet op te bouwen. We moeten het alleen op een bepaalde manier 
doornemen en het neerzetten. Het zijn met elkaar kunnen zien als we tegenover elkaar en elkaar aankijken, of 
niet, wat je voelt en het kunnen ervaren. Niet dat je iets van elkaar hebt of hoeft, maar dat je de puurheid in het 
moment van het veld kan ervaren. Dat hoef je niet op een ander te plakken, oh wat ben jij lekker puur! Nee, het 
gaat erom wat ontstaat in het veld. Dan voel je van dit is de reactie op ons puurheid met elkaar. Hij sijpelt 
helemaal door en hij komt binnen hier op de aarde . Door jullie. Wereldwijd! 
R: Martijn, creëer je dan eigenlijk ook het 100e aap effect, want je hebt dan in feite, lang niet iedereen wereldwijd 
heeft dit bewustzijn in zich, dus dat er op een gegeven moment als er een specifieke groep op deze manier kan 
denken, dat het opeens in 1 keer dat veld opent 
Ja het opent zich al. Het is een uitbarsting! Het gaat AAN! Daarvoor heb je niet miljoenen mensen nodig. Ja, 
misschien over de hele wereld, laat ik nou eens gewoon zo zeg, zo’n 1600 mensen nodig, die dat zonder flauwe 
kul, zijn, voelen en daarin gaan en die daar uit ook, want daar komt de brug, kosmische brug waar we het al vaak 
over gehad hebben, wordt er contact gelegd, full contact, met een andere intelligentie, zich daar ook in manifest 
maakt, hoep in de materie, Boem! Daar is tie, de brug gaat aan, hij klapt open en hij gaat aan en dan moet tie 
onderhouden worden. Dat hoeft helemaal niet met een gigantische grote groep. Dat scheelt nog een hoop werk 
ook, want daar kun je dus heel erg je op gaan inzetten, weet je wel,  van je moet minimaal met 100 miljoen 
mensen mediteren ofzo. Ja, dat werkt, ja dat klopt, maar we hebben het over dat we snappen dat wij bewust zijn, 
zijn. Wij zijn intelligentie en voelen dat we op slot zijn gezet, staan, dat er iets in ons is waar wij niet bij kunnen. 
Het lijken wel deuren van feitelijk 10 meter beton die erom heen gezet worden, we worden geëntertaind met 
mooie en afschuwelijk moeilijke dingen, maar het houdt ons niet weg van datgene, waar wij het over hebben, 
inzichten te verwerven, dat of je nou gezond bent fysiek of ongezond bent, geestelijk gezond bent of ongezond, 
zijn allemaal dezelfde woorden. Weg!  Je bent hier! De status is dat je hier bent. Daar gaat het om en dat je vanuit 
dat krachtveld beseft dat het informatieveld zich gedraagt, reageert op jou. Daar in de puurheid met mensen, 
samen in het moment aandacht geven. 
R: met puurheid bedoel je dan zonder gedachten? 
Met de puurheid, ik kan niet uitleggen wat ik bedoel. Ik kan alleen zeggen dat , dat ik merk, in deze wereld hier dat 
mijn puurheid zich maximaliseert, zonder iets te moeten, door me te verbinden met dit onderwerp. Met de 
kwantum wetenschap,  die gewoon vast gesteld is, dat jouw bewustzijn, jouw aanwezigheid, niet een toevalligheid 
is. Dat tie wordt opgemerkt. Er is iets wat weet dat jij er bent. En alles dat weet dat jij er bent reageert op jou. En 
dat onderwerp, dat is waar puurheid bij ontstaat. Dus inderdaad alles wat je er uit kan wringen qua gedachten, 
kennis en wat je ermee zou kunnen doen, dat laat je inderdaad gewoon weg. Als je dit in beeld om kunt zetten en 
je ziet puurheid, DNA, zijn eigenlijk gliefs he. Je kunt het zien in vormen, trillingen en resonantie, je kunt het zien 
in fysiek DNA en Fysiek DNA is licht DNA en licht DNA is eigenlijk ontvangen en zenden, dan kun je ineens zien dat 
om je heen, dat er een hele interactie is Kosmisch. tik,tik,tik,tik. Overal is interactie met een intelligentie, met een 
kracht. Overal is dat en Intelligentie die zegt niet, oh wat leuk dat je er bent (gelach). Je gaat niet het boek open 
slaan en zeggen nou weet je wat, dit is het, dit boek wil ik, die ga ik lezen.  Dan leg je hem weg. Er wordt iets 
geprikkeld binnen en dat heeft een gevolg en zo is het in de taal van de kosmos waarin wij leven, is dat precies 
hetzelfde. Maar je moet het stukje niet uit beeld raken. Als je dit stuk aandacht wat hier op in te zetten is en de 
FOCUS en coöperatie in het veld, als je dat met elkaar kunt vergroten, dan kun je eigenlijk alles. ALLES! 
R: ik heb een mooi voorbeeld toen ik gisteravond in bed lag en ik heb een Alynia tekening daar kan ik naar kijken 
en ik kijk zo schuin naar het beeld en ik zie al prikkelingen gaan en ik zie al een ander veld komen en ik heb denk ik 
nu 100 beschavingen kunnen zien in een fragment van bam,bam,bam, en dat ze tegen mij zeiden we zijn hier voor 
je. Dat klinkt nu even kort, maar het is…eh, zo kan je het ook zien. Echt prachtig. Zoiets kan je dus zien als je in de 
puurheid zit. 
Ja, en nu even een vraag, hoeft niet gelijk beantwoord te worden, door een vraag op zich, ben er wel bewust van 
maar ik stel hem dan toch. Als wij ons zo bezig houden met de tirannie en de onderdrukking die er nu 
geprojecteerd wordt in het veld en zeg maar de hele complot theorieën reeks, waar die dan ook uit bestaat. Heel 
stom woord, complottheorie, hoezo theorie (gelach) ben je ook lid van de sekte van het geld. Hoezo sekte?  Nou 
voorlopig is het wel zo dat er in ieder geval in dit melkwegstelsel, de aarde de enige plaats is waar je moet betalen 
om te kunnen leven. Als je kijkt naar al die complotten, de aandacht die het krijgt, de aandacht die, het is niet fout 
he, het is heel goed om te weten, maar oeh wat is het link om daar vanuit helemaal bezig te zijn, want jouw 
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informatieveld verandert. En je informatieveld,  je kunt als je het informatieveld in jezelf goed kunt vasthouden, 
dan kun je al die niet theorieën lezen. Maar als je daar helemaal induikt en je gaat helemaal in, de hele dag en al 
je zoet en zaligheid in projecteren, dan wordt het hele informatieveld van jou anders, je DNA verandert en ook 
wordt jij dus gereproduceerd op die manier. Jij reproduceert feitelijk die complot aanhangsels in het veld. 
R: in verband met geld bedoel je? 
Die makers van die complotten, doen dat bewust als vangnet 
R: aan de ene kant moet je jouw aandacht er wel naar toe doen maar aan de andere kant toch weer niet TE 
Je moet goed opletten, ik kan alleen maar dit zeggen. 90% hou het bescheiden, van de mensen die echt bezig zijn 
en praten over waar de mens voor staat en contacten met andere intelligenties wel of niet, dat is een hoofdstuk 
apart, vind ik ook een complot trouwens hoor. Dat heel veel mensen met bewustzijn bezig zijn, maar niet over 

buitenaardsen willen spreken. Vind ik een heel discutabel  iets , een complot (      ) maar wat ik tegenkom, ik zit 
onderhand even wat eten hoor, ik word zo’n vrije jongen, is, ga straks gewoon bezig zijn met lunchen 
Heel veel mensen,  die uit bewustzijn bezig zijn, die raken zo ontzettend opgesloten in een/hun complot, dat je 
helemaal niet meer die kracht van die mensen kunt voelen. De echte eigen kracht, ja. 
R: is dat misschien ook de redenen, tenminste dat denk ik wel, dat je krijgt ook wel eens informatie dat ergens 
gelekt is, dan denk ik ook wel eens, ja wordt dat misschien bewust er in gezet om die mensen daar maar mee 
bezig te laten zijn en om een soort creatie te…. Als de mensen daar teveel  induiken, dat je dat gewoon gaat 
ontwikkelen. 
Zo kun je daar best wel naar kijken. Absoluut. 
R: het is eigenlijk een bezigheidstherapie. Meer niet. 
Ja maar jij bent lekker een banaantje aan het eten en ik een mandarijntje. Is er nog iemand die een appeltje 
heeft? 
Ja klopt het is een soort bezigheidstherapie. Wat is nou het onderscheid tussen al die grote complotten die nu 
worden benoemd en het complot wat 2000 jaar geleden is geweest. Waar miljarden mensen tegelijkertijd in 
geloven, scheiding van kerk en staat, dat wordt gewoon geaccepteerd terwijl dat ook een groot complot theorie is, 
want er is niemand die onomstotelijk kan tonen, dat 5G mast er al was in Jeruzalem. 
R: je zegt DNA zo reproduceren we onszelf in het veld, het feit en je zegt daarmee eigenlijk ook , die reproductie is 
ook informatie aan anderen, eigenlijk informeer je anderen en alles wat in dat pakketje zit, daarmee informeer je. 
Dus je beperking, je geloof, of je diepste gevoel, everything. Maar wat bij jou de aandacht heeft komt het 
krachtigste naar voren, ook in die reproductie. En op die manier en dat is hoe je het veld informeert. 
Uit onze onwetendheid, wat onze puurheid is, is ontstaan  de mogelijkheid van de leugens. Dus de informatie die 
uitgezonden wordt door te denken en te doen wie en wat je niet bent, al die verschillende formats in de wereld, al 
die verschillende denkvelden dus ook het beleid bv van de regering, ik heb het nu over Nederland, gewoon het 
beleid, wat eigenlijk een aansluiting is op een economisch systeem, maar het beleid van de regering, hun 
denkveld, instructie systemen, om iets overeind te houden wat gewoon niet functioneert, dat hele denkveld dat is 
een zeer onzuiver denkveld, dat denkveld is een frequentie dat is informatie uit die mensen, die het veld 
informeert, die kan bestaan door de afwezigheid van het veld van OOIT.   Ik noem het even het 0 veld. Als er een 
krachtig weten is, bij een groep mensen tegelijkertijd, ze nemen daar heel krachtig focus en aandacht het veld in, 
dan is dat veld pure veld, pure voelen, is eigenlijk een deactivatie voor die andere leugens. Die vallen weg, want 
die komen voort uit het niet benutten van die wezens,  die dat als het ware inbrengen. Dus wat doen wij, wij 
brengen die kracht in met onze angst in het veld en zij vervormen dit krachtveld om, daarop communiceren ze 
terug op onze angst. 
R: wil je dat nog een keer zeggen? 

Oeh ik heb net mijn mandarijntje in mijn mond, oeh       
R: hoe zuiverder je zelf bent, hoe minder brandstof je geeft aan de partij om te gebruiken, dus als je A,B,C in je 
DNA hebt en dat 0 punt er bij, dan kan het A,B,C  zo overkoepelend zijn op dat 0 punt, dat je dat uit gaat zenden, 
maar als je A.B,C weghaalt dan blijft het 0 punt over en dan zend je dat uit. 
Het denken, de puurheid, niet de puurheid dat jezelf overgeeft aan iets anders, maar het ARROGANT-PUUR, 
potverdorie, dit is gewoon….hier ben ik! Niets,  dringt door mij heen, behalve datgene wie en wat ik ben en dat 
veld, dat  is dus overal. Dat kun je zien als een taal. Dat staat op een pagina beschreven, maar door dat niet te zijn, 
door je te laten vergeten dat je er bent, die pagina is gewoon uit het boek gescheurd, worden de letters die daar 
op staan, die jij niet weet, worden gebruikt door iets anders. En uit die letters worden andere pagina’s geschreven. 
Dus, de leugens die er zijn, trillingen, de informatie waar het uit voortkomt, de gedachtenvelden die het zijn, die 
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zijn puur zuiver, doordat er de nulpunt, de mensen in zichzelf , die je kunt voelen, zich als t ware niet richten op 
dat stukje basis informatie waar we nu over hebben. Als de mens over de hele wereld, dit moet eigenlijk op 
scholen al geteached worden. Gewoon met beeld materiaal aan de kinderen, in tekeningetjes, maakt niets uit, als 
de kennis van begin af aan, kan ook op de laatste dag dat je leeft, op deze aarde, dat je denkt dat je leeft, kan dan 
ook nog, maakt dus niets uit wanneer dat gebeurt, maar als het in onszelf aanwezig komt, als alle mensen in deze 
wereld een stukje inzicht krijgen, verwondering, noem ik het maar, verwondering. Ahhhh, er is een reactie op mijn 
aanwezigheid, Ah , ik ben geen toevalligheid, ik word gezien door het veld. Whoe…, als dat stukje informatie 
doordringt, dan zijn alle leugens vallen weg uit alle hoofden. Zo absurd is het. Ik heb het zien gebeuren in andere 
werelden. Volledig wegvallen van de hele complexe algoritmische gedachtenvelden , die in de matrix liggen 
ingebed, die er ingebracht zijn, ingevoegd zijn als het ware, de taal die niet wordt uitgezonden door de mensen 
wordt gebruikt, om iets anders uit te schrijven. 
Verwondering! Verwondering voor het leven. Het is alsof je je hele leven al praat over hoe mooi het water is, wat 
een mooi geluid eruit komt en dan komt er een moment, dat je het gaat voelen. Dat je in de natuur zit. Dat je het 
hoort, ziet, je ruikt het en je staat in het water en op dat moment vind een totale PUURHEID plaats, omdat je 
verwonderd bent, je voelt, je ervaart het van binnenuit en het gaat helemaal door je heen, de ontzagwekkende 
schoonheid van zoiets eenvoudigs, een paradijselijk iets,  dan voel je pas wat water echt is. En op dat moment is 
het ook in jouzelf aanwezig. Dat is eigenlijk wat wij nodig hebben. Daar draait het NU om! En die focus en die 
aandacht die jij in jezelf kunt voelen op dit onderwerp en dat vind ik wel mooi van het stukje kwantum 
wetenschap, dat is ook fijn  dat er ergens iets zichtbaar is van….WHOE, het is geen theorie. Er wordt daadwerkelijk 
gereageerd op wie ik ben. Dus, als je kunt stempelen, als je een stempel in je hand hebt en je stempelt op de 
muur, is dat wat je in je hand hebt op de muur. Je kunt stempelen in de lucht, je kunt stempelen en ineens ga je 
beseffen dat het niet een theorie is, maar dat er echt daadwerkelijk iets gebeurt. 
R: maar die puurheid is dan toch gewoon je wezen zonder opsmuk, alleen jouw wezen van oorsprong, dat is toch 
die puurheid? Of…. 
Die kan zich laten zien via jouw persoonlijkheid in de persona wie je nu bent. Als jij in dit moment denkt aan 
iemand of iets wat je heel dierbaar is, speciaal als voorbeeld, een dier, een kleinkind, iemand die overleden is 
waar je ontzaglijk veel van hebt gehouden, dan kan je in het moment contact mee maken, in jezelf, boem, boem 
en je voelt die emotie en je voelt die kracht daar binnen in. Daar is tie in 1 keer helemaal ontbloot, whoem, dan 
voel je eigenlijk die puurheid, los van die persoon waar je aan denkt of dat wezen. Je voelt die puurheid in jezelf in 
dat moment. Daar informeren wij, daar zijn we de uitbarstingen dat zijn de emotie krachten, verwondering, 
emoties, daar informeer je het veld dat je leeft. 
Dat is wat ik in begin even gezegd heb, komt een 3 e dag, die hoort hier gewoon bij, samenstelling, ja die 
mogelijkheid hier niet hebben om te oefenen met 1 op 1 of 15 op 15 personen hoort er ook bij en dat je daarbij 
dichtbij moet komen en er wordt gewoon gevraagd door de organisatie dit niet te doen, door allerlei controles. 
Daarom deze tussendag er tussen in, wel bekrachtigingen en oefeningen hierop. We laden hem goed in! 
Wat zijn aura’s eigenlijk? Er wordt gesproken over chakra’s en aura’s , wat is dat? Wat blijft er dan nog van over? 
Als de PUURHEID gewoon HERBOREN wordt. Er gewoon eigenlijk is, laat zien, sjak boem en het veld reageert. Jij 
reproduceert, de fotonen vervormen zich razend snel tot jouw informatie DNA, dat is een hele andere leer. Al die 
kaarten die er voor geschoven zijn, mooie kaarten, maar we hebben het over Galacticy kaarten. 
R: dit is eigenlijk ook wat ik die laatste weken,  dus heel veel hoor, op het werk op het moment dat ik mensen re-
test, dat ze ook al gevoeld hebben, voordat ik een email heb gestuurd, dus de feedback die daar op komt, heb ik , 
die je in 1 keer ziet, ja we zijn allemaal verbonden. Dat is daar zo, duidelijk…..ja….. 
Het gebeurt. Buiten ruimte en tijd om. Het gebeurt echt in het moment van de puurheid. Het woord puurheid 
vind ik eigenlijk een heel lastig woord, omdat het zo zwaar beladen is, puur, je moet ergens aan voldoen, weet je 
wel. Jij bent de enige die weet voor jezelf wanneer je pure energie, kracht in jezelf voelt. Laten we daar niet over 
rondjes draaien. Er zijn echt voortdurend allerlei flipperkasten bezig om die puurheid aan te tasten. Zuiverheid is 
ook zo’n woord. 
Dus….emotie, kracht, positieve kracht, negatieve kracht, boem, bij elkaar. Als jij in negatieve energie kan zitten, in 
boosheid en in woede, kun je nog steeds zuiver zijn. We moeten hem alleen weghalen bij een projectie naar een 
ander. Ja klik-boem. In je volledige woede, boosheid waar we vanochtend al even over hadden, boosheid en 
woede, kan volledig zijn, bij jezelf gebracht worden, daar begint het informatieveld te reageren. Je DNA wordt 
verder geproduceerd. Eigenlijk wordt je aanwezigheid groter. Dat is niet iets wat jij doet. Er is iets wat jouw 
namaakt. Wie maakt jouw na en met wat. Wie en wat is er in staat , dit is geen quiz  ofzo . het is gewoon de vraag 
om te lanceren. Wie of wat is er in staat om jouw aanwezigheid hier, door een antwoord te geven op dat jij hier 
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bent te vergroten buiten dat deel, van wie jij denkt dat je bent. Je stapt ergens binnen en je stapt groter binnen. Je 
stapt ergens binnen en er is een deeltje om je heen geïnformeerd wordt door jou en je aandacht, focus kracht 
wordt groter en het wordt nog groter om je heen. Wie reproduceert dat? Wie maakt jou groter? Of….is dat 
helemaal niet zo? Is het gewoon zo dat, datgene wat niet bestaat, namelijk dat je klein bent gemaakt. Dat die 
wetgeving die erin is gezet komt gewoon komt te vervagen. Je moet alles achterste voren zien. De rem en de 
vertraging, het vervagingsmechanisme, de trillingen die stil gelegd werden, snap je. Wij stappen heel gauw in iets 
van, we moeten dit doen. Zet de bal groter, tuurlijk dat is een mooie oefening en werkt ook heel goed, maar als jij 
wordt beantwoord door het veld, dan kunnen er toch nog meer antwoorden zijn. 
2e stap daarin, is dat mensen die goed getraind zijn en niet in een cult belanden, die puurheid van elkaar kunnen 
zien en geen schroom hebben, zich niet schamen, dat die mensen in volledige puurheid en in aandachtsveld en in 
energieveld wat er is en niet in elkaar, maar het energieveld dat er ontstaat op basis van wie die ander is, dat daar 
gezamenlijk een grotere reactie op komt. Het zit perfect in elkaar. Als je mensen uit elkaar drijft en niet meer wil 
samen laten werken dan krijg je fase 2  gefrustreerd. 
R: ik weet toevallig een geval dat iemand in puurheid zit  en er komt iemand binnen, dan voel je gewoon, er komt 
iemand binnen wat heel krachtig is en je ziet ook mensen op reageren, is dan zo’n persoon dan in  zijn puurheid 
Er is in ieder geval wel een hele sterke reactie in het veld op de DNA van die persoon. Want er kunnen mensen 
met een mega groot ego ruimteschip binnen komen waar ook op gereageerd wordt in het veld, die heel fijn voelt, 
maar toch niet puur is. Daar kom je eigenlijk alleen achter,  als je niet bevangen raakt door de energie van een 
ander. Als je niet bevangen raakt door de energie van een ander,  dan kun je vanuit je eigen puurheid voelen, van 
wat je bij de ander voelt of dat klopt. Zodra je bevangen raakt of beïnvloed raakt van iets of iemand dan is eigenlijk 
al heel moeilijk, dan wordt je eigenlijk al gedupliceerd in de energie van die ander. 
R: dat is dus ontzettend lastig van de charismatische persoon waar je weleens over leest 
Ja maar dat ben je uiteindelijk zelf. Dat is wat er gebeuren moet. Het negatief zelfbeeld wat we hebben opgelegd 
gekregen, wat er echt af moet door gewoon kennis te vergaren, want ieder wezen wordt gereproduceerd in het 
veld. Jouw aanwezigheid op deze aarde in elke moment wordt in het energie veld gereproduceerd. Jouw DNA van 
jouw lichaam en jouw informatiebewustzijn van wie jij bent, wordt op dit moment, elk moment wordt het 
gereproduceerd. Het veld reproduceert jouw constant opnieuw, steeds opnieuw. Overal waar je bent worden er 
herinneringen neergezet. Ik weet niet hoeveel charisma jij nodig hebt , want meer dan dat heb je niet nodig. Als je 
dat beseft, hoe groot dat is… maar ik snap je de boodschap, want het is inderdaad heel verleidelijk om 
charismatische mensen om die dus dat aanzien te geven, maar charisma ontstaat alleen maar door  vrijuit te 
spreken hoor, meer niet. Echt waar! Als je van het slot gaat en je kunt vrijuit spreken, dan is er al heel gauw het 
idee dat iemand charisma heeft. Dat maakt ik ook veel mee. Het is heel simpel eigenlijk, het is helemaal niet 
charisma, het woord, moet je gewoon weghalen. Het zit in dat je in een soort beindrukt wil zijn dat een andere 
zich zo kan neerzetten. Terwijl je weet, op dat moment, boem en dat ben ik ook. 
R: ja je raakt dan, ik noem het maar even een president he, Clinton, schijnt een enorm charisma te hebben, daar 
horen mensen verhalen over wordt de ruimte in 1 klap gevuld, ja maar daarna raak, wordt het onmogelijk om niet 
door geïntimideerd te raken, positief of negatief. 
Ja dat klopt. Stel je nu eens voor, mooi voorbeeld 
R: Nelson Mandela ook zo’n iemand 
Stel dat die mensen op die podia, gaan spreken over wat er echt aan de hand is in de wereld, dat zijn niet meer 
een Agenda lanceren , maar dat ze zeggen, luister, ik sta hier nu en dat ik hier sta maak ik echt gebruik van dit 
moment om open in gesprek te gaan met elkaar over de waanzinnige situatie waarin wij terecht zijn gekomen met 
elkaar. Je gaat al die dingen gewoon maar benoemen, als president of niet president, of als Nelson Mandela of wie 
dan ook, dat je daar zo open over gaat spreken dat wat achter de schermen wordt gehouden. Moet je eens kijken 
wat een ander veld daar dan ontstaat. Dan is het charisma van die persoon weg. Charisma is meestal gekoppeld 
toch aan een soort, dat een hele clan, datzelfde energie veld overneemt, dat mensen die niet in de energie van die 
clan komen, vinden vaak helemaal niet dat andere charisma hebben, die hebben van zo iets van brrrr effect. Als 
die mensen open gaan spreken, verandert het informatieveld, krijgen die mensen die daar zitten ook een gevoel 
vanuit zichzelf, in plaats gekopieerd uit die persoon en krijg je ook een hele andere reactie in het veld. We hebben 
mensen nodig die vrijuit spreken. We hebben mensen nodig die een grote aandacht hebben over dit onderwerp. 
We hebben mensen nodig die een heel groot focus bewustzijn hebben. 
R: maar wil je ook zeggen dat als ik boodschappen ga doen, ik ga naar buiten toe en ik zit te denken ik heb appels 
nodig, dat ik alleen maar appels tegen kom? 
Nu in deze wereld hier, niet, dat je die zo letterlijk tegen komt zoals jij het nu zegt, maar wel dat er mogelijkheden 
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razend snel kunnen aandienen, waardoor jij komt, ja. 
R: dus eigenlijk staan we dus altijd uit 
Ja 
Maar zoals gebruikelijk een mooi voorproefje op de verder verloop wat het ook eigenlijk is. Wat doet eigenlijk dat 
DNA? Wat doet dat? Als jij aanwezigheid daar gaat doorvoelen . je moet hier niet zomaar aan voorbij lopen. Je 
kunt het zo weer even terug, terug inladen en helemaal invoelen, organisch invoelen R, niet inloggen, maar 
invoelen. Als je kunt doorvoelen en beseffen wat hier eigenlijk gebeurt, dat jij het informatieveld laat reageren, 
het lichtveld, het elektromagnetische veld zelfs, reageren op jouw DNA, sterker nog, de fotonen gaan zich 
gedragen volgens de DNA streng van jou, terwijl ze zich buiten jouw lichaam bevinden, als je dat goed beseft, daar 
gaat het hier om, dan kun je afvragen, gewoon de vraag en dan gaan we koffie en thee drinken, stel je gewoon de 
vraag. Wat zou daar uit voort kunnen komen? Dat is wat jij vertelde met die vraag in het veld, lanceert, is dit wat 
wij bedoelen, met als je aan appels denkt, dat er dan ook appels komen. We hebben hierover reacties in het veld. 
R: is dat wat we toeval noemen. Het toeval dat niet bestaat maar omdat jij zo op gefocust bent, dat exact datgene 
ontstaat wat je eigenlijk aan het creëren bent? 
Jazeker daar zitten allemaal verschillende wetten in opgeslagen, want het valt en staat bij dat het veld reageert op 
je emoties op je zuiverheid en als je een angst hebt is dat eigenlijk ook een hele zuivere emotie. En er zit ook een 
beveiliging in het veld, want als je angstig bent voor iets heel ernstig, dan is de ernst van de gedachten, de ernst is 
de gedachten die dat er iets heel ernstig uit voortkomt, dan zou je kunnen denken straks komt dat voort. Maar het 
veld reageert op de emotie. Je moet jezelf in alles met je inzicht in 2e knippen. Oei ik heb net iets heel ernstigst 
iets diepgaands gevoeld en dat is niet iets prettigs en ik ben bang dat het nu uit zou komen dus ik moet die 
gedachte torpederen. Ik moet hem onderuit halen.  
We zitten nu eigenlijk op een beetje van insteek van dwangneurotisch handelingen, dwang gedachten etc. 
Maar….die moeten we even door midden knippen. Aandacht en focus, gaan we zo op door. 
R: en is dat wat jij bedoelt 20, 25 minuten geleden met.. 
M: sorry iets harder want ik ben aan een kant doof.. 
R: ik had gisteren gezegd altijd zal ik moeten te verstaan zijn en nou werkt het weer niet.. Ha ha... wat jij bedoelde 
helemaal in het begin je had het toen over cellen, velden en dna .. hoest moeilijk kuch nieuwe poging... hoesten.. 
nou zeg... kuchend weglopend.. het gaat gewoon niet.. naar toilet kom weer terug.. 
Mag ik nog een poging wagen? 
M: knikt.. 
R: Wat je net zei: helemaal net, nou moet ik even zoeken naar de woorden .. hoe je het net zei. Wat zei je ook 
weer zonet? 
M: ... 
R: je zei.. goed ik vond dit heel belangrijk omdat je dat in het begin ook zei en toen heb jij het helemaal uitgelegd.. 
uitgewerkt.. 
R: hoe zei je dat? 
R: helemaal uitgewerkt ... sorry.. ? euh in het verhaal van de puurheid. Dus dat wat jij net zei is dat eigenlijk waar 
je mee begon met dat je het had over die twee velden ik hoorde je zeggen en wilde die vraag stellen en ook twee 
soorten cellen.. in veld gezien.. niet in cellen gezien maar in velden gezien die je dan niet informeren of net op een 
ander spoor zetten in een gegeven moment. Je noemde dat, ik vond het een hele mooie.. omdat daar ook een 
hele belangrijke is om dat daar ook een onderscheidingsvermogen uitspreekt...? want we hebben ook een toets 
nodig om te gaan zien en te voelen ha hier gebeurt het, hier gebeurt het.. En daar zei je het.. voor mijn gevoel. 
Kun jij je nog herinneren dat je het zei? 
M: hmmm.. (instemmend) 
R: en daar was mijn vraag dus .. en het lijkt of je daar nu een antwoord opgeeft.. Daar was mijn vraag euh. Hoe wij 
ons dus verhouden tussen die - het zijn er veel te veel - velden maar tussen die twee hoofdvelden om niet in het 
een of ander te geraken.. om in die eigen, eigen autonoom, puur te zijn of er naar terug te gaan. En je daarvoor 
een referentie in jezelf wel nodig.. Want ander ben je overal en nergens in al die velden die door je heen gaan, 
toch? (ik bedoelde in feite een soort onbewust dolen). 
M: je spreekt over twijfel, heel simpel gezegd het klopt niet wat ik nu zeg, maar als je twijfelt, je kunt in twijfel 
geraken doordat je verschillende scenario’s tegelijkertijd voor mogelijk houdt. Het bestaat uit verschillende levels 
uit verschillende cel verdiepingen dan. Want je vraagt: zijn er verschillende velden in de celinformatie? 
R: ja!! 
M: maar er kunnen.. als je twijfelt tussen twee dingen dan heb je al twee informatievelden. 
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R: ja.. 
M: en een van beide krijgt voorrang, maar die andere is er ook.. 
R: jah. . en wat doet dan primair..... 
M: ja, bij twijfel ben je je bewust dat je twijfelt. Maar waar wij last van hebben, en waar wij een syndroom op dit 
moment ondervinden -onbewust- is dat we heel veel dingen tegelijkertijd in ons dragen. En het is net welke 
mogelijkheid tevoorschijn komt uit ons. En het ligt allemaal opgeslagen in hetzelfde membraanveld. Vraag: heeft 
dat ook te maken met de 8 controlelagen die er dan doorheen lopen? 
Martijn: die zitten daarachter ja.. 
R: waar dus ook die velden voelbaar kunnen zijn in twijfel... 
M: dus we zijn als het ware in ons membraaninformatieveld hebben we niet een maar ontelbaar veel 
mogelijkheden liggen, wat er gevoeld en gezien kan worden. Wat gedacht kan worden en wat er uitgezonden kan 
worden naar buiten. Misschien komt ie straks na de pauze nog een keer op een ander manier te voorschijn. 
Hebben jullie ook allemaal iets meegenomen waar je je aandacht en focus op kunt richten? Of tenminste jezelf 
meegenomen dat kan ook. Het gaat uiteindelijk om de beweging het gaat erom dat je voelt dat je de leading heft 
bent in de Force, dat je de leidraad bent, de scheppende kracht, de leidende kracht bent in het veld wat daar iets 
laat ontstaan, daar gaat het om. Heel specifiek. En dat je het recht hebt om daar je aandacht naar toe te brengen. 
Vorige keer sloten we af met ... een soort plus minus afsluiting van: maar is dat geen interventie? Dat jij hier nu 
bent en dat het veld reageert erop, is dat interventie? Weet wat je denkt en weet wat je voelt. Ook hoe diep je het 
meent. Als wij hier met elkaar deze wereld verlaten, deze werkelijkheid. En het gaat gewoon op een dag even 
simpel gezegd zoals het nu loopt is dat weggelegd voor ons allemaal, ja, dan laat je een imprint achter, dan laten 
we een galactische bijdrage achter, dat je iets van binnenuit hebt laten reageren en dat je het veld hebt 
geïnformeerd. Dat is een bepaalde wijsheid die je met je meebrengt. En dat is een soort stempel die je afgeeft 
waarop allerlei andere kosmische intelligenties reageren. Want zij zijn maar naar een ding op zoek en dat is wel 
een van de redenen waarom je hier bent, wat de oorzaak ook mag zijn. Ze zijn maar naar een ding op zoek en dat 
is naar dat stempel frequentieveld om daarmee te communiceren en de bezwering en samenzwering die er is in 
het denken te trakteren op een totaal ander denkveld van een andere intelligentie. Weet je als het vandaag stopt 
dan mag je er vanuit gaan dat je het hartstikke goed en sterk hebt gedaan... Wat jij hier aan het denken en voelen 
bent in jouw leven dat is niet niks hoor. Want massa’s mensen zitten daar helemaal niet. Dus dat jij jouw 
antennetje hebt uitgezet en dat je bent gaan kijken naar grotere kosmische waarheden, dat je bent gaan kijken 
naar andere vormen van communiceren in jezelf, dat je quantumwetenschap bent gaan bekijken, bestuderen dat 
je bent gaan voelen en doorzien van jemig, ik word constant als het ware gelezen door het veld en 
gereproduceerd, dan ben je wel geliefd hoor! Denk daar goed om.. lekker koffie.. .. 
 
 
 
 
Communiceren met de Kosmische taal -training dag 2 datum 3 nov 2020 
Deel 2-3 
….met een moment voor onszelf, allemaal. Ja, op je eigen manier even lekker een moment bij jezelf zijn. Met je 
focus, je aandacht, met een taal die je niet kunt uitspreken met woorden, maar de taal voor het hart – ons 
voelende membraan, ons oorspronkelijk weten. Met een moment van aandacht bij je hart. 
Stilte 
Zou je nog iets van borrelen wat je……? (vraag aan iemand persoonlijk) 
R: (na moment van stilte) ik krijg het op dit moment niet verwoord. Ik probeer het zo even nog een keer, als het 
weer terugkomt. 
Reizen wij naar koppeling, bewustzijnskoppeling,  dus de informatie wat het inhoudt dat jouw aanwezigheid 
wordt nagebootst als het ware, opgebouwd wordt in het veld waarin je leeft. Menselijk DNA wordt opnieuw 
gereproduceerd, eigenlijk word jij uitvergroot. Als je niet zou willen dat je hier bent, dan zou het niet gebeuren. Er 
is dus wel een uitnodiging om dat gewoon weer aan te zetten. Je krijgt een soort aanzweep. 
Als je naar dit onderwerp kijkt en je reist met je voorstellingsvermogen rondom je lichaam, dat is eigenlijk een 
soort draaikolk, een bruis effect, rondom jouw aanwezig, waarin het veld reageert dat je hier bént.  
Als een waterval naar beneden dendert, is een deeltje daarvan als een nevel voelbaar naast die waterval. Zo ligt 
er iets heel bijzonders opgeslagen in wie de mensheid is en wie jij bent. Zo kun je heel rustig dat besef door je 
heen laten gaan, dat je een effect hebt op je omgeving. Eigenlijk heb jij effect met jouw aanwezigheid op het 
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informatieveld. Het informatieveld gaat zich gedragen op basis van jouw bewustzijn en dat informatieveld, het 
veld, het levensveld, de kosmische intelligentie, hoe je het ook wilt noemen heeft een invloed op alles wat 
daarmee verbonden is. Er ligt een scheidingslijn, die is er niet, maar zo noem ik het maar even, een scheidingslijn 
tussen jouw aanwezigheid hier en het veld. Het veld botst tegen jou aan, maar eigenlijk loopt het dwars door je 
heen. Er is een overloop,  er is een zone. Er is een zone waar het elkaar raakt. Jij raakt het veld aan en het veld 
reageert op jou. Het veld raakt jou aan en jij reageert op het veld. Dat is niet waar wij NU zitten. Wij zitten op, jij 
bent er en het veld reageert op jou. Alles wat jij in deze wereld ziet, waarneemt, voelt, welke woorden je d’r ook 
voor gebruikt. Alles wat er in jouw Matrix is, is een onderdeel van dat veld. Dus, jij zelf bent een onderdeel van 
het veld, iemand anders is een onderdeel van het veld, de situatie is een onderdeel van dat veld. We moeten 
durven vaststellen dat jij hier bent, dat jouw DNA wordt gereproduceerd ín het veld en eigenlijk door dat veld zelf 
en dat in dat veld alles bestaat, wat je ziet, wat je voelt. Dus jouw code, jouw informatieveld wat door de fotonen 
wordt omgezet in dit geval DNA zoals we nu zien, komt eigenlijk tot leven in dat veld en zelfs in een situatie of in 
een mens of een dier. Het moet er alleen naar toegebracht worden. Hij moet er heen gebracht worden. 
We hebben het de vorige keer gehad over interventie. Wat is interventie?                                             Er 
is een heel groot verschil en dat kun je ook allemaal niet met woorden gaan achter elkaar gaan zetten, het zit ‘m 
in het inzicht. Er zit een heel groot verschil tussen interventie en dat waar wij het nu net over hebben. Het veld 
reageert op jouw aanwezigheid. Kan jouw aanwezigheid heel diep in mij reageren? Kun jij jezelf zo diep kenbaar 
maken in mij, zonder dat het interventie is?  Er is een groot verschil tussen interventie en non-interventie. Dat er 
dus in goed bedoelde modellen zien…even mijn zin afmaken. Wat we in heel veel goed bedoelde situaties zien is 
dat mensen elkaar heling willen geven. Dat mensen elkaar iets willen laten euh ontstaan. Daar zit een menselijke 
gedachten achter. Ik ga nu iets heel geks zeggen. Er zit een menselijke gedachten achter van deze taal, want dat is 
een machinetaal. Het is een instructietaal wat niet de taal van die wij van oorsprong spreken, maar de enige taal 
nu, die we plus minus voor handen hebben en als jij met een menselijke taal iets bij een ander wilt gaan oplossen, 
of iets wilt gaan aanraken, dan zit daar een soort claim in. Hoe goed bedoeld die is, zelfs als het liefde is. Dat is 
interventie. Dan ga je met een doelstelling of een gedachten plaatje, ga je bij de ander naar binnen. Dus eigenlijk 
wil je iets bij een ander ten gunste, bij de ander wil je eigenlijk laten ontstaan. Maar, even die stap hiervoor, de 
kwantum fysische experimenten laten ons zien, letterlijk, dat er al gereageerd wordt op jouw aanwezigheid, 
zonder dat je dat perse wilt om iets, het gebeurd al. Dus, de fotonen reageren al op jou. Het informatieveld neemt 
al de vorm aan van je genetische structuur en ook van je energetische structuur, zonder dat je daar iets van wilt, 
zonder dat je dat überhaupt wilt, het gebeurt. Er wordt een antwoord gegeven op jouw bestaan. In welk deel van 
de kosmos je ook bent of in welke tijdlijn je ook bent. Of je nou hier op de aarde bent of een ander sterrenstelsel, 
dat je in een ander Siriaanse beurt bent, maakt niets uit. Waar je ook bent, de force reageert op jouw 
aanwezigheid en in welk lichaam dan ook. Altijd reageert de force op een bestaan, op een levensvorm, of dat nou 
een lichaam is van vlees en bloed, energie, of dat het met een bewustzijn gevuld is en oorspronkelijk voelen en 
weten, er wordt altijd gereageerd. Dus dat zijn 2 hele grote aders, 2 hele grote snelwegen van non-interventie en 
interventie. Als de force, de kracht, het levensveld al reageert op jou, dan zit daar dus ook geen gedachten achter. 
Het enige wat nodig lijkt te zijn, nu in menselijke taal uitgelegd, maar ook in machinetaal, is dat je beseft naar dit 
onderwerp, dat gereageerd wordt op jou, dat alles wat er in jouw matrix is, dat jouw gedachten en jouw aandacht 
kracht daar in gebracht kan worden. En je wilt niks. Dat is dus ook geen wens, 
R: ik euh ik ja, nee, ik snap wat je zegt maar ik snap het ook helemaal niet 
Dat is ook een heikel punt! 
R: ik neem 3 onderwerpen mee maar ik wil daar iets mee. Ik denk  jij vraagt niet voor niets, neem een onderwerp 
mee. Daar zit een gedachten achter en ik weet niet hoe ik los moet komen van die gedachten.  
Dat is precies, daar komen die 2 dingen bij elkaar. Hoe kun je iets doen in de wereld waar we nú leven. Of dat iets 
in je eigen familie kring of een land wat het verschrikkelijk moeilijk heeft en waar geen eten en drinken is of iets 
anders. Hoe kun je, als wezen nu hier, hoe kun je de situatie volledig in beeld brengen, boem daar is tie en daar 
dat heen brengen, zonder daar iets in te willen. Dus je stelt iets op en eigenlijk zeg je ik blijf er van af. Want je 
stelt jezelf ook op, je bent hier in deze wereld en er wordt toch gereageerd op jou. 
Stilte 
Wie wil hier op reageren, dit is wat we samen even open moeten kneden, hoor.  
R: je wast het als het ware schoon, waardoor je neutraal kunt bewegen en dan in 1 keer ontstaan er allerlei 
mogelijkheden die daarvoor in de plaats kunnen komen, die niet door jou worden ingevuld. 
Wat dan belangrijk is eigenlijk dat je beseft, dat je niets anders doet dan dat wat er gebeurt, zonder tussenkomst 
van jou, doorgezet wordt naar iets anders. Dan is het jou is dus niet je persoon. Want op de een of andere manier 
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is het veld niet geïnteresseerd in jouw humeur ofzo. Welk veld het ook is er is altijd een reactie. Altijd! Dat is 
interessant. Het gaat erom hoe je dat toepast. Je moet heel goed doorvoelen en je intelligentie daarin vermengen 
van wat doe ik nu eigenlijk? Het is een stukje zelfsp... Wat dóe ik nu?  
Kan ik iemand tevoorschijn halen, kan ik aan iemand denken en weet die persoon vertegenwoordigt die en die rol 
in mijn leven, hier en ik wil niets aan die persoon veranderen, maar ik richt wel mijn aandacht op die persoon, 
want de aandacht brengt dat informatie- en reactieveld daar naar toe en dat dus niet doen als mens van deze 
wereld, maar doen als de situatie die je beseft wat er gebeurt rondom jou, vanuit die identiteit, Non-identiteit. Je 
haalt ‘m dus uit je persoon weg. We hebben ons allemaal verikt. Het ik denk, als Martijn, ik denk, dat ik dat, dat ik 
aan die persoon moet denken. Wacht even, die stap daarvoor dat ik dat doe, die ik is eigenlijk de situatie, die 
situatie is. Die situatie, wat is dat? Dat is inzicht en besef dat er een reactie is in het veld op mijn vorming van 
energie.  Dat mijn vorming van energie er is, gaat er een reactie komen en vormt dat stuk wie ik ben, mijn 
energie, wordt opnieuw gevormd door die energie, in die situatie die gaat daar heen via mijn aandacht. En dat is 
zeg maar, de vervanging van het IK. Het is een kosmisch schouwspel, maar hij moet wel met bewustzijn ergens 
naar toe gebracht worden of beter gezegd, hij moet wel met bewustzijn worden gefocust. Met focus moet die 
daar wel worden aangewezen. Deze stap, dit is een andere taal. Dus nu klik je als het ware uit het Ik. Dit is de 
grootste en de krachtigste oefening die we op dit moment met elkaar te zetten hebben. Dus die gaan we ook 
oefenen. Een aantal keren met elkaar. Met elkaar goed kijken en ieder zijn eigen situatie waar die naar toe gaat. 
Goed kijken niet willen presteren, gewoon kijken wees daar getuige van of je je kunt identificeren, of je ex 
identificeren, uit identificeren met de persoon die je nu nog bent en dat je je kunt ervaren als een situatie. 
Eigenlijk is dat helemaal niet moeilijk hoor, want ik bedoel, een jaar geleden waren we allemaal die persoon die 
we waren, ik praat over het grote stuk en tegenwoordig is iedereen Covid. Dit is wat ik bedoel. Snap je? je kunt de 
situatie worden door iets anders wat er door heen dreunt, maar je kunt ook een situatie zijn, die een besef is om 
dit is wat er gebeurt. Dit is gewoon wat er gebeurt. Dit is kosmisch bewustzijn. In feite ga je naar het central 
command van de kosmos door dit te doen. Je brengt de kwantum reactie in beeld, het besef, die situatie,  die 
breng je ergens heen, die situatie ben jij.  Dat is wat er gebeurt. Er was eigenlijk helemaal geen IK, in de vorm van 
een persoon, dat is nou juist de grote truc. Er is een reactie op wie jij bent, niet het IK, maar op je bewustzijn. 
Want die taal, die weg geprogrammeerd lijkt te zijn, door de dingen die wij denken te moeten doen. Je stapt 
onmiddellijk door het papier heen en je zegt: hier ben ik. Dat gevoel. Je moet  brengen. 
R: de focus is de taal? 
Ja en er valt niet iets zozeer te doen uit liefde. Denk je dat het veld om ons heen zich aanpast uit liefde? Absoluut 
niet, dat is een programma, want het veld past zich ook aan uit niet liefde. Maar dan wordt ‘t door iets anders wat 
er achter zit, maar het werkt wel. Dus het werkt  altijd. Het is + en - . hoe groter die kracht wordt, hoe dieper je 
het meent en hoe arroganter je bent, voor jezelf. Geen zelf van een persoon, maar de arrogantie van zelf 
verzekerdheid dat je voelt en weet dit is gewoon wat er gebeurt en deze kennis dat is waar ik een onderdeel van 
ben, een onderdeel, ik zit er midden in en ik geleid hem daar heen. 
R: je geleidt hem wel daar heen? 
Je geleid hem erheen met je focus. Of eigenlijk haal je dat daar hier naar toe, zo kan je het ook zeggen. Maar het 
zit hem in, niet in hoe ik het uitleg, voordat wij daarin blijven kleven. Het zit hem in, dat het brug moment waarin 
je voelt , dat dat IK, dat je iets meeneemt  hierheen en dat het IK inzetten, dat dat wegvalt. Daar komt het woord 
samenwerking, de coöperatie tussen iets wat je niet kunt benoemen, maar wat er gewoon is, tussen datgeen, 
komt een coöperatie in samenwerking tussen datgeen en het bewustzijn van jou wat zich bewust is dát het er is, 
dat komt samen bij elkaar. Dus niet het IK.  
R: Door eum, ik snap dit op zich helemaal, maar er komt een vraag in mij op,  we willen dus niks veranderen, dat is 
niet de bedoeling om iets te veranderen vanuit het IK, maar door een situatie al aan te wijzen, zit daar toch ook al 
iets van een, daar moet iets gebeuren, want he….. 
Nu nog wel blijkbaar, ja 
R: snap je wat ik bedoel? 
Snap ik, zeker, maar dit is ook ons gezamenlijk punt, dit stuk, dit is het kosmische commando centrum, van waarin 
je met je kracht van aandacht, zonder dat eigenlijk te laten ontstaan, die informatie reactie tot leven laat komen. 
Het is namelijk mogelijk om zonder te willen, iemand in beeld is, je staat met iemand te praten en bent met 
aandacht bij die persoon en er is in dat moment alleen maar aandacht voor wat die persoon vertelt en zonder dat 
je wilt corrigeren bij die persoon, dat je hoort dat een aantal dingen gewoon aandacht nodig hebben in het 
verhaal, mmm, dit is meer een programma wat hier wordt verteld, dit wezen is eigenlijk niet aan het voelen maar 
aan het reproduceren wat er al 1000 keer op de televisie is geweest, waar we nu mee te maken hebben in deze 
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werkelijkheid, kun jij in dat moment, zonder dat je dat wilt, in de aandacht zijn door te weten (onderwerp van 
kwantum fysica), door te weten wat dat is, gebeurt er iets in dat moment bij de ander.  
R: dat snap ik, maar door nu zeg maar te zeggen wil je een, …..een voorbeeld: je ziet iets gebeuren bij iemand of 
in de wereld en he je hebt ons gevraagd iets mee te nemen voor vandaag, dan moet ik dus al van te voren 
bedenken he, waar zie ik een onevenwichtigheid van mij of in de wereld en alleen het feit dat ik al bepaal een 
soort van onevenwichtigheid voor mij gevoel zou zitten, is toch al een soort van interventie? 
Zo lijkt het wel, echter is het wel zo en dan ga ik even naar het toilet want ik heb iets teveel thee gedronken, moet 
je nooit doen voordat je gaat praten. Echter is het zo dat, als je het nu omdraait, je ziet dat er niet onbalans is, 
maar dat er alleen aandacht is ten gunste van iets of iemand, dan is dat er niet. Even in termen van liefde, als je 
heel veel liefde en aandacht voor iemand hebt, dan stuur je gewoon heel veel liefde, whoem, eigenlijk stuur je 
dan ook niet vanuit die persoon, dan is het wat er wordt gevoeld. Er wordt iets gevoeld en je hebt aandacht voor  
die ander en dan,….en dat nou ook toepassen in de omgekeerde situatie. Denk er maar even over na! 
R: dat is dan geen interventie? 
Nee 
(Het  gesprek gaat nu verder met de mensen die aanwezig zijn. Beetje lastig om dit uit te schrijven.) 
Reacties: het is een dunne scheidingslijn he? Hele dunne scheidingslijn van wanneer is het wel interventie en 
wanneer niet? We zijn intervenioren door dat we hier zijn.  Ja, zo kan het ook zien. We zijn  zo wie zo interventie. 
We zijn het nooit niet, alleen is het zaak het bewust te hanteren. Vaak gaat het pas aan op het moment dat wij 
een onevenwichtigheid ……  dat dat het is, maar het is ook het bekrachtigen van alles in het zijn, in …, in het DNA. 
Ik herken je vraag hoor.  We zijn al interventie als we er zijn, maar is dat zo? Dat vraagt je bewustzijn.  Als je aan 
staat, dan is dat zo of als je eruit stapt. Dat is geen interventie, dat is aanwezig zijn. Maar in de hoedanigheid van 
zijn, zijn we dan wel interventie omdat we dan iets gaan rep…, iets neerleggen, zonder dat we daar een oordeel 
over hebben. Is het dan niet eigenlijk, als ik iemand zie, een evenwichtigheid is ook, dan krijgt degene gewoon 
aandacht en dan gaat die DNA er ook door heen (kwantum fysica) gaat er gewoon door heen. Ook door de 
interventie van je persoonlijkheid gaat die andere er door heen en dan komt het bij de ander aan, als energie 
frequentie. 
Als een stukje DNA, als een stukje DNA in die stolp ligt, onder die vacuum gezogen stolp en de fotonen nemen de 
vorm aan van het fysieke DNA, dat zich gedraagt, omdat, is dan , moeten we dan dat stukje DNA verantwoordelijk 
houden voor interventie in die stolp? 
R: nee, dat is niet zo 
Dit is wat er gebeurd! 
R: het is gewoon wetmatigheid ofzo. Het is een kosmische gegeven dat het zo is, dan is het voor mij gevoel geen 
interventie 
Precies, er zit dus een moment waar het vervolgens interventie lijkt te gaan worden, zodra wij kennelijk erbij 
betrokken gaan raken, dan gaat het mis. 
R: vanuit een oordeel of zo in actie komen 
Ja,  
R: dat is het niet! 
Dat is het niet en toch zit daar,…… 
R: stel je nou voor, ik maak mij erg zorgen over iemand, maar ik wil geen interventie plegen, maar ik wil wel heel 
graag, enz-enz….. Heel simpel nu, stel je voor dat ik hang allemaal foto’s van die persoon op in mijn huiskamer, 
dan ben ik in bepaald moment, ik ben dan niet mee bezig met dat degene moet beter worden, maar breng wel 
mijn aandacht bij het veld van die ander, dan zou  ik mij kunnen voorstellen of is het misschien  flauwe kul, dat 
dat wel door werkt op die ander, omdat jouw aanwezigheid toch van die ander er is, maar ik ben niet bezig 
met……. 
Heel mooi wat je zegt. Puurheid, puurheid. Als je je puurheid borgt en je zou dat doen wat jij zegt, foto’s 
ophangen van die persoon of van je zieke hond of je paard, dan krijg je je dus prikkels in het hologram in 
beeldvorming naar je toe, ik zie het, je aandacht ligt daar en kan een heel goed hulpmiddel zijn, maar het enige 
wat je doet is wel vanuit je puurheid observeren en voelen, wat je daarbij voelt. 
R: vanuit je gevoel dus 
Ja 
R: dus dat zou een hele goeie kunnen zijn? Beter dan, nou ….. ik voel dat er nu nog heel erg een intentie op zit. 
Maar die foto’s zijn een onderdeel van de matrix, onderdeel van de omgeving. He, als je nu het stukje DNA wat 
geen interventie is, wat in die stolp ligt wat effectueert op / in het informatieveld, in de goddelijke informatie, in 
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de godskracht, de force. Dat stukje DNA. Als dat stukje DNA nu wordt gezien als jouw bewustzijn, dat is jouw 
bewustzijn en dat is ook jouw aandacht, dan breng je als het ware een stukje DNA , is energie, met je aandacht 
breng je als het ware naar iets toe, naar het informatieveld. Daar word tie als het ware ingelegd. Dat is wat je doet 
en dat is wat jij beschrijft. 
Ik noem gewoon eventjes maar iets op, lijkt  heel vaak wel gewoon iets, maar ik doe dit heel bewust. Gewoon uit 
dat er meer mogelijkheden mogen zijn en dat dingen open moeten springen. Even wat dingen door nemen.  
Ger Roderick, misschien wel iets van gehoord, Ger heeft veel onderzoek gedaan naar orgaan donatie, 
transplantatie met je lichaam en heeft heel veel boeken over geschreven en eigenlijk zo’n beetje de rebel van de 
matrix. Bij orgaan donatie gaat het eigenlijk ook om dat je in feite bewustzijn of energie in het lichaam van een 
ander gemonteerd krijgt en dat het informatieveld daar ook eigenlijk op gaat reageren op dat deel, wat nog bij die 
ander persoon hoort als die persoon overleden is of niet, maakt niet uit want dat zit gekoppeld ergens aan. In 
feite is dat ook een soort interventie of geen interventie. Er vindt iets plaats en er is iets gaande, maar de 
gedachten moet eruit. De gedachten om iets te doen. Als jij dus nu iets meegenomen hebt voor een persoon, kun 
jij, het stuk situatie IK verschuiven, dus IK doe het, dus ik als Martijn, dat stuk, kan dat wegvallen, in die situatie 
daarvoor het besef inladen.  
R: als ik aan Rutte denk, positief of negatieve zin dan verandert er toch ook iets of verandert er helemaal niks? 
Ja, zeker, maar omdat bewustzijn primair is, is het stuk, je er bewust van zijn, een katalyserende werking.  
R: dat is toch wat in de media gebeurt. Wij krijgen gedachten gepresenteerd over de covid en die nestelt zich in 
ons allemaal, allemaal eigenlijk, niet iedereen luistert er  naar niet iedereen handelt er naar, maar de meeste 
mensen wel. Die gedachte die wordt gepubliceerd door de mensen die er naar luisteren wel en gehoorzamen 
naar de instructie van een ander. Dat is toch hetzelfde of niet? 
Ja, ja, zo lijkt het wel, maar het is eigenlijk niet hetzelfde. Je moet eigenlijk een stap ervoor er tussenin zetten. Als 
we nu kijken naar dat stukje DNA. Er wordt een stukje DNA neergelegd en die wordt gesimuleerd door het 
informatieveld, door de fotonen, leefbaar. Het stukje DNA wordt gesimuleerd door het veld. Wie zegt ons dat dat 
zo op die volgorde werkt i.p.v. andersom, namelijk dat het veld het stukje DNA vormt. De factor tijd moet hieraf 
gehaald worden, oorzaak-gevolg, kip en het ei moet gewoon weg, boem. Kwantum fysica laat ons zien dat dat 
gewoon een gedachtenveld is. Wat vormt wat? Het is even puzzelen hoor. Wat vormt wat?  Want als dat stukje 
DNA actief begint te worden door daar gewoon neergelegd te worden en gemeten begint te worden, dan wordt 
het eigenlijk actief in het veld door de DNA, maar wie zegt ons dat het niet andersom is, dat dat stuk informatie in 
het veld er al is en dat daaruit de materie ontstaat. Nu hebben we alleen over een stukje DNA en nu brengen wij 
het nu naar onszelf toe, zijn wij dan de afspiegeling van de goddelijke intelligentie? En welke vormt? 
R: maakt het dan uit in welk veld je zit? 
Laat die maar gewoon even wegvallen. Stel je voor dat, dat maar gewoon even laten wegvallen. Het is heel mooi, 
klopt helemaal, maar we moeten hem omdraaien. Door dingen om te draaien en open te leggen, bewustzijn is 
primair, maken we ook die mogelijkheid in het veld, die lanceren wij. Reageert het veld op jou? Of,…ben jij een 
reactie van het veld. Dat is een hele laag dieper ook om daar aan te geven van interventie en non-interventie 
R: ik dacht ineens aan een voorbeeld aan een regenboog met regen. Is die regenboog d’r took als het niet regent. 
Het wordt alleen zichtbaar met regen. Zoiets? 
R: ik noem altijd: god is zichtbaar als het water, dan gaan de blaadjes bewegen. .. noemen het energie, het is er zo 
wie zo 
R: je bedoelt dat onze aandacht steeds gekaapt wordt, doordat we met onze aandacht steeds gericht worden op 
1 ding en dat die andere dingen vergeten worden, die er ook nog zijn.Zeg je dat? 
Ja, je kunt ook zeggen, eigenlijk ben ik dus een duplicaat 
R: wat zeg je nu? 
Ik zeg, Je zou ook kunnen zeggen en denken en beseffen dat als het veld niet op mij reageert, maar Ik een reactie 
bent van het veld, dan is het IK een duplicaat. 
R: bedoel je nu Ik, dit IK? Niet het oorspronkelijke wat geen IK is? 
Nou, besef eerst….. . Kijk maar even heel goed wat dit voor een vorm zou kunnen.  We hebben het over dat we 
moeten naar een ander station toe van het IK 
R: bedoel je dat we klonen zijn, bedoel je dat? 
Reacties. 
Wij zien het wel zo dat het veld reageert op het menselijk DNA. Het veld neemt vormen van het DNA aan. 
Fotonen gaan in een super snel tempo bewegen op het vorm van het DNA. Het veld wordt eigenlijk de DNA van 
dat stukje eronder gelegd. Dat is wat we zien en zo zien we het, dat is hoe het nu wordt geïnterpreteerd. Dus 
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eigenlijk jij bent degene die het informatieveld afgeeft, jij bent de trilling en de kracht reageert daarop. Maar je 
moet hem ook om durven draaien. Je moet ook ergens kunnen zeggen dat jij in deze situatie niet bent, maar dat 
jij alleen maar als reactiekracht je bewust bent. 
R: anders zou je hier niet kunnen zijn? 
R: in feite ben je dan al een membraam, je geeft het op 
En is het dus in die zin dan zeker een Ik, want dat is wat we nu zo ervaren, maar dan ben jij dus die reactie. Dan 
ben je eigenlijk de reactie uit het veld, als dat in deze stelling zo kan worden gezien. En dan wordt het een situatie 
en dan is er niet meer een Ik, maar dan, krijgen mensen er een heel onwerkelijk gevoel bij, oeh die gehechtheid is 
dus kennelijk heel sterk aan het zelfbelevingsbeeld als het ware. Als je hier naar wilt kijken, dan zou je zeggen, 
maar dan is eigenlijk Ik geen IK, maar dan is het IK meer een situatie, die ontstaan is omdat er een informatie uit 
het veld, een informatie uit het veld, wie daar ook tussen zit, wie dat ook heeft ontwikkeld en wie daar ook in 
manipuleert. Er is een situatie ontstaan uit het veld, die deze reactie, waarvan ik denk dat ik dat ben, is geworden. 
Het hele verhaal nu omgedraaid. 
R: is het dan zo, 1 veld is de persoonlijkheid, zit in mijn lichaam op die manier dat ik daar ook dan in blijf hangen, 
terwijl ik draai het om,  dan draai je het hele veld om, plop, dat je verbinding krijgt, dus rechts en links gaan 
draaien voor mij en ook in mijn lijf gaat dat draaien om het zo uit te leggen, dus normalites zit ik eigenlijk van om 
het zo uit te leggen in het linker brein. Ik ga niet in het linkerbrein voor het veld  van naar mijzelf, ik ga draaien 
daar in en dan krijg ik het van binnen. Ik hoop dat ik het een beetje beeldend kan uitleggen wat ik nu te pakken 
heb 
Ja, oke, deze situatie die we omgedraaid hebben, zetten we even tussen haakjes. Parkeren we eventjes daar, 
omdat we daar nu niet mee kunnen werken althans op dit moment, nu zo alla minuut, maar het is wel, hij is wel 
heel erg belangrijk om daar onze ideeën er door heen te laten gaan. 
R: eigenlijk vraag je ons om eens diepgaand volledig te kijken naar wat is nou onze werkelijke identiteit zoals wij 
dat nu ervaren. Dit is, deze aarde hoe wij hier zitten, zijn we dat wel of is het echt een hologram is het echt een 
3D film, die vanuit iets anders ontstaat. 
Ja, wat reageert op wat? 
R: ik dacht namelijk op het moment dat jij de omkering maakte, ja daar is onze persoonlijkheid uit ontstaan 
Ja, correct 
R: uit de inval van de buitenkant 
Ja 
R: maar het is heel wezenlijk wat je zegt voor wat de  primaire schakeling is, welke …..  
Ja, er moeten hele forse dingen gevoeld, gezegd en beweerd worden in de voorstellingsronde om eigenlijk heel 
goed, afstand en misschien ook afscheid  te kunnen nemen van een heersende, overheersende manier van zelf 
ervaring. Daarvoor is het stukje inzicht daaronder van, ok, informatie gedraagt zich naar mij, eigenlijk word ik 
gereproduceerd door het veld, maar misschien ben ik al achterste tevoren een reproductie van iets anders en 
sijpelt dit dus voort welke reactie op wie wat volgt, maar is deze situatie eigenlijk ook al een reactie. Ik heb al eens 
gezegd de mensheid is een reactie Force 
R: in het moment dat we allemaal van binnenuit zouden leven, helemaal van binnenuit en iedereen dit zou doen, 
zou alle disbalans in 1 keer opgeheven zijn 
Alle foutieve programma’s zouden per direct op 0 gesteld worden. Dat is wat we hier komen doen en dat weten 
ze, ZE, ze weten dat jij er bent. Dat weten ze. 
R: ik had vannacht, ik weet niet of het een droom was of een inzicht, maar ik werd opeens wakker en ik had het 
gevoel alsof ik, klinkt een beetje, ik had het gevoel alsof ik god was of dat ik alles was, dus de godskracht en ik was 
gewoon alles en vanuit mijn kern ontstond deze hele aarde, deze hele wereld en alles wat ik zie werd daar vanuit 
opgebouwd en zo kon ik ook voelen, dat het whap,…. dat het ook weer terug kon hierin. Ik had het gevoel om dit 
even te benoemen, dat we het ook zoiets hebben alsof vanuit je wezen, wat gewoon alles al is en eeuwig is, 
gewoon dit hele, ja, dit alles wat we zien zo hier uit ontstaat. Alles waar we het over hebben en ook kan 
imploderen ofzo 
Ja, dan zit je dus helemaal aan het eind van het alfabet zeg maar. Waar je als je helemaal uitzoomt en steeds 
verder eruit, het uitzoomt stuk komt dat, heeft dat te maken met de ontwikkeling  van deze werkelijkheid. Hoe 
het in elkaar zit, welke wetten gebruikt zijn door deze Intelligenties om deze werkelijkheid te benutten. Altijd 
gedacht wordt vanuit bewustzijn, hoe dan ook, wie of wat ook bedenkt, de gedachten die nu is wordt opgebouwd 
uit informatieveld uit het bewustzijn, die komt bij jou vandaan. Je bent een onderdeel van een veel groter veld. 
Dus eigenlijk alles ,ook  foutieve gedachten, worden ook opgebouwd uit bewustzijn, dus komt altijd ergens uit, 
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dus als alles implodeert woem,….daar zit dan wel storingen, maar wij hebben het nu over dit stukje aandacht 
interventie non-interventie. 
R: jij deed dit, foutieve, je zei ook nog iets anders  (vraag van iemand: zou je willen opstaan?) foutieve,…..Waarom 
zei je dat? Dan klink je duidelijker. (krijgt vraag om op te staan, dan is ze beter te verstaan) Opstaan, opstaan! Ja 
wat eh, opstaan, tjesus opstaan. Eh….. 
Word je daar boos van? 
R: misschien ben ik het meest boos, omdat mijn stem niet ver reikt. En ik word iedere geconfronteerd met deze 
onbereikbaarheid. Het gaat niet over jou, het gaat over niemand hier, maar als ik er in ben, joops het is weer zo 
ver, ( klik in de vingers), we zijn er weer. Ik ben weer niet verstaanbaar en ik zelf het gevoel heb dat ik ook nog  
duidelijk praat, dat is het eh, goed verstaanbaar voor iedereen, voor achter en opzij, gewoon verstaanbaar ben. 
En om steeds te horen dat je niet verstaanbaar is klote, klote, is echt … 
Is het, weet niet hoor wat ik nu ga zeggen, ja ik weet het al, is het misschien en dat, zou het  ook kunnen zijn dat 
je door dat , er een soort, even overname van het moment plaats vindt,  dat er iets gezegd wordt over je volume 
van je stem, dat er daardoor even een spoor wijziging plaats vindt, vanuit een bepaalde taal waarin je dan net in 
zit van waaruit lijkt te zijn en daar weer in te komen?.  
R: dat is zeker ook aan de hand 
Is dat een futiliteit? 
R: Nee het is geen futiliteit, omdat het ergens vandaan komt en dat is het dit en dit en als er dit (klik vingers) 
gebeurt,  dan is dat weg. Dat gebeurde straks ook en dat gebeurt me regelmatig in een groep en ben ik nou 1 op 1 
langs de Maas aan het wandelen, heb ik daar nauwelijks last van, dan heb ik niet, ehhh dan komt het er 
doorgaans,  jij kan dat bevestigen,  naar buiten wat van binnen zit waar het ook vandaan komt. Dus het is waar 
wat je zegt en nogmaals naar niemand, maar ik blijf mijn uiterste best doen om me verstaanbaar te maken. Het  
moet nu ook begrepen worden dat het niet is om lullig te doen en het heeft ook iets met, daar kwam ik ook 
achter, nou toch maar afmaken dan, 1,2,3, intimiteit. Het is een intimiteit , niet echt intimiteit, maar toch een 
intimiteit die naar buiten komt, die zich bij mij zo vertaald, iets intern,  wat zich vertaald. Iedereen mag het weten, 
ik ben redelijk  transparant, maar het is zo’n klein bubbeltje wat naar boven komt, wat heel fijntjes naar boven 
komt, wat gezegd mag worden en dan komt het op die manier uit, ja maar,….dat is heel goed ,….(spreekt luid) ik 
heb hem wel en maar ik heb hem ook weer niet. En op het moment dat er ingegrepen wordt dan ben ik er nog, 
dat wat ik gezegd zou willen hebben, omdat het uit een heel lastig diep punt komt, ben ik het kwijt, dan ben ik het 
kwijt. Dus ik moet ook zoeken wat openbaar is en wat intern is, in weten. Ik weet niet…… (niet te verstaan door 
hoesten)  ik vind ook niet dat het met assertiviteit te maken heeft, tenminste nou ja daar kun je een oplossing 
voor zoeken.  
In ieder geval doet het wel ook, beweegt het zich ook rondom het handhaven van je puurheid, want je bent puur 
aan het spreken. Op de manier wat je zegt het is mijn manier van een vorm van intimitiet, intimiteit vanuit 
puurheid te kunnen spreken 
R: ja want als ik harder ga praten, daar komt tie al, dan komen er andere dingen in. En ik ben echt blij met mensen 
die zeer fors praten hoor, ik onderschat dat niet in kracht en ik heb daar geen enkel oordeel over hoor. Alleen bij 
mij gebeurt het dat ik dan dingen kwijt raak, die van binnenuit naar buiten, zo werkt het bij mij laat ik het zo 
zeggen. Maar het is wel iets heel poepie, poepie ja, intiem. Maar wat is intiem, van mij mag alles open, inclusief 
wat er gisteren gebeurde, alles. 
Het is zo ontzettend waardevol om in dit stuk, wat jij nu deelt, waar we nu met elkaar naar luisteren om daar met 
aandacht dus naar te kijken, dat het moment waarin jij zo nu spreekt en daar iets over zegt, dat het gaat om je 
zuiverheid en je puurheid en dat gevoel die daar is, de informatie die zich om je heen vormt, daar is tie weer, je 
hebt net vanuit je zuiverheid, je puurheid gesproken, dat het informatieveld wat daar om heen loopt, je wordt 
gereproduceerd eigenlijk door veld, je ontstaat krachtiger in het veld door te zeggen wat je te zeggen hebt. Je 
ontstaat krachtiger in het veld door te zeggen wat je te zeggen hebt vanuit puurheid. En puurheid heeft, er is 
noodzaak nodig om puurheid neer te zetten. De aandacht van ons allemaal, onze aandacht, die niet gaat over of 
dat het nu harder of zachter moet. Onze aandacht die gaat over wat er leeft in jou, wat hier wordt gezegd, de 
aandacht die daarvoor is, mijn aandacht, brengt als het ware onze aandacht met elkaar, brengt als het ware, jullie 
DNA, onze DNA op die plekken. Besef dat heel goed. Dus je bewustzijns DNA, wordt door geduldig te luisteren 
naar een ander, wordt daar in reactie gebracht. Was dit nu een interventie? Van jou? Gewoon door aandacht. Wij 
zijn het aandachtsvolk. Dat is geen interventie! Dat is oprechte aandacht en het moet in deze wereld dikwijls heel 
erg en heel fors (slaat op vuisten) gemeend worden om die aandacht daar te brengen. Daar ontstaat de code van 
God. Dus, jouw aandacht net heeft jouw bewustzijn DNA tot leven gebracht in het veld, in het veld, want zij (die 
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net sprak) is een passant een informatieveld in jouw matrix, breng jij jouw bewustzijn DNA daar heen. En die kun 
je terwijl je dat non-interventie interventie toepast, met je aandacht kun je dat versterken. In het gesprek kun je 
op verschillende manieren beluisteren. Je aandacht kun je op verschillende manieren tot leven brengen. Je kunt 
het in het moment zelf beseffen dat het gebeurt en hij stroomt daar heen door jouw bewustzijn. Zit je nu te 
sleutelen en wil je nu haar helpen, haar stem harder maken, neeee, dat doe je helemaal niet. Er is iets anders wat 
er gebeurt. Je wilt dat helemaal niet, maar het gebeurd. Dat zijn die 2 grote verschillen. 
R: want dat zou kunnen betekenen, daar herken ik dit met haar, dat er momenten zijn, daar luister ik daarvoor 
ook, of het te volgen is voor mij of niet is niet aan de orde, ik voel het en het beweegt en ik beweeg daarin en 
ineens is er een moment dat ik het even kan zeggen, b.v. praat even iets harder in dit verband en dan verstoort 
het niet. Dat is eigenlijk ook wat je zegt van, ik ben zo aanwezig en aandachtig luisterend zodat je ook, ook ik in 
dat, vanuit mijn puurheid luister en dan voel ik wel zelf of er een moment is dat ik iets uitspreek of niet of iets 
vraag of niet. Waarmee je eigenlijk zegt, we zitten ook hier weer, heel heel nog eh, vanuit inbreuk doen te 
luisteren als we iets zeggen. Hoe luisteren we eigenlijk hier ook nu naar elkaar, he. Wat open we? Vanuit welke 
openheid. Ben ik In mijzelf ook terwijl ik luister, wanneer vind ik het nodig iets te zeggen en vanuit waar komt dat, 
vanuit welk gebied in mij komt dat waarmee ik wel iets doorsnijd ineens, misschien in iets wat gewoon jammer is 
om te doorsnijden. Ik babbel even door, maar dit roept het even op bij mij, ohhhh. het maakt iets helder wat echt 
communiceren is, vanuit puurheid luisteren is, wat moet ik dan..eh,  hoe druk ik mij ook, hoe maak ik het ook in 
mijzelf levendig om alles wat buiten mij verschijnt een uitdrukking is ook vanuit mijn diepste wil zijn, zo. Het is van 
alles wat wat hier nu inzit wat jullie tweeën nu even laten zien 
Als er een verstoring is of er is geen verstoring en er is een en al kracht en alles is hartstikke mooi, dan richt je je  
aandacht ergens op en dan weet je in dit moment, je wéét het, dat er wordt gereageerd op jouw bewustzijn. Dat 
is ook echt heel goed opletten hoe je jouw bewustzijn explodeert (exploreert?) en dat kun je versterken. Je kunt 
samenwerken met het krachtveld. 
R: is het dan dat die persoon die ander zichzelf weer gaat voelen, zijn eigen kracht, zijn eigen kracht actiever 
wordt 
Ik snap wat je zegt 
R: zichzelf meer gaat…. 
Klopt, klopt en het is ook zo dat deze gedachte eruit moet. Het is heel goed om het zo te zeggen natuurlijk, want 
het is geen waardeoordeel over iets niet goed of fout gezegd wordt. We praten….. die taal. Het klopt, het is zo, 
maar als je nu dat omgekeerde verhaal wat ik net zei eigenlijk, dat wij een  reacties zijn uit iets anders, dan is het 
meer de reactie, de situatie , waar dat andere uit bestaat wat geraakt wordt, meegedragen op jouw bewustzijn, 
wat ook een reactiekracht is. Dus er vindt eigenlijk geen mengeling, geen menselijke  verstrikkingen plaats wat…. 
Dit is een vrij hoog voor ons aardse bewustzijn,  is dit een vrij hoog  kwantum bewustzijnsveld waar wij nu 
inzitten. Je gaat als het ware, je haalt de persoonlijke situaties weg 
R: kun je dit nog even herhalen? 
Je hebt wel gehoord wat er gevraagd werd door de persoon?  
R: Ja 
Ja ok, hoe komt het dat je mij dan niet hebt gehoord? 
R: wel gehoord, maar niet de reden, ik hoor wel wat je wil zeggen maar…. 
Ik zei, heb je de persoon wel gehoord, maar hoe komt het dan dat je mij niet hebt gehoord? 
R: ik zei, wil je dat even herhalen, wil niet zeggen dat ik je heb gehoord, maar ik herhaal het niet 

Ik wil het heel graag herhalen.        Rek en strek sessies zijn dit he?  
Als je de gedachten, de gedachten die jij zei, maar zeg maar die vorm die we eraan geven, dat er iets bij de ander 
is aangepast, iets op de juiste plekken weet te vallen, bij die ander, is eigenlijk ook heel erg op menselijke 
gedachten gebaseerd. Wat ik nu zei, als je er anders naar kijkt en je ziet eigenlijk dat niet het veld  gereageerd op 
ons, maar dat wij een reactie zijn uit het veld, hoe we ook tot stand zijn gekomen, laten we daar even bij weg. 
Dan is het eigenlijk zo dat door jouw aandacht voor die reactie in het veld die zich laat zien in die persoon, dat 
jouw bewustzijn, door daar focus heen te brengen, jouw DNA,  jouw bewustzijn, is jouw reactie kracht, eigenlijk 
daar laat ontstaan in dat stukje reactie. 
R: nou dat bedoel ik! 
Dat is wat jij bedoelt, maar bij het ene stuk in ons ingeladen, is het de persoon en in dat andere is het da niet en 
dan komen er andere Kosmische regels tot leven. Omdat de menselijke machine taal die daar tussen zit in wat het 
zou kunnen zijn in een vorm, dat je iets voor die persoon doet,  komt te vervallen. Zo worden wij ook bekeken, 
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hoor! 
R: heel concreet, zou je kunnen zeggen dat ik stem therapie ga doen en stemexpressie wat ik ook gehad heb,  ook 
heel veel ook gedaan heb, en euh bij de ander dat dit gewoon helemaal weg valt. 
Kan. 
R: niet aan de orde is 
Ja  
R: niet aan de orde is. In 1 keer krijg je het advies, zodat het voor iedereen goed verstaanbaar is, zo he, en het 
andere er zijn meer scenario’s maar bij de ander is dat bijvoorbeeld weer helemaal niet omdat bijvoorbeeld wat 
net gezegd is, de kracht van de aandacht al zijn werk aan het doen is, maar dan niet alleen in dit geval toch maar 
even bij mij maar bij iedereen, toch dan? Of zie ik het nou te simpel? 
Letterlijk, zo is het! 
Dus DNA en dat experiment is energie van de mens in dit geval, maar jouw aandacht is ook energie van de mens. 
Dus je plant als het ware zonder interventie met je aandacht in een organische beweging, plant je eigenlijk een 
stukje code, bewustzijnscode in het veld bij een situatie of bij een ander en dat gaat dan gewoon reageren of je 
dat wilt of niet. Het is alleen: wat is het platform daaronder. Wil je iets veranderd bij de ander, je bent geïrriteerd, 
jammer dat het zo is. Zo jammer dat, hier komt een stukje DNA van mij in jou en zo (gelach) he, dat dus niet, want 
dat is het dus niet. Het is, je aanvaard de situatie zoals die lijkt te zijn. Je aanvaard de situatie, de reactie uit het 
veld en wat je ziet om je heen. Dat is geen statische situatie. Er is een moment, een  moment waarin elke 
nanoseconde al een reactie op zou kunnen komen. Jij brengt met je bewustzijn, niet in een jammerlijke situatie 
om iets te veranderen. Jij brengt met je bewustzijn dat wat er reageert op jou, breng jij daar heen, eigenlijk niet 
daar heen, jouw aandacht bevestigt het daar en daar laat je het met je besef dat wat er gebeurt, daar laat je het 
gewoon zijn. Dan zeg je …..klop, klop, IK WAS HIER, maar dan is Ik niet je persoon, maar dat is het weten wat er 
gebeurt en dat is een eerbiedige beweging. Meer niet! Hij is zoooo ontzettend werkzaam. Dat gebeurt en waarom 
zou het alleen hier vibreren en niet daar. Dat is alleen omdat het hier wordt gemeten. 
R: als ik het zo vertaal, misschien even, er vielen verschillende  ineens kwartjes straks, is dat je in feite de tussen 
schakels er tussenuit haalt en dat op het moment dat jij het op jezelf wilt invullen breng jezelf naar een lagere 
trilling. Dus in feite koppel je die identiteit los, maar je verbind je met je wezen, is hetzelfde, als je zelf iets in de 
grond stopt, dus groente is vol met levensenergie, ik bedoel krijg je iets van de andere kant van de wereld waar 
dus zoveel verschillende energievelden tussen hebben gezeten, schakels, dan heeft het bijna geen waarde meer. 
Dus in feite wat je dus doet is zonder dit in te vullen, want wij hebben zo’n laag bewustzijn, verbind je met het 
allerhoogste bewustzijn, die je dus het script als het ware overhandigt om het in te vullen en bij te kunnen dus 
daar zitten totaal geen dingen achter bij jezelf van ik wil dit veranderen en dat veranderen, nee het heeft het 
ook… 
Je zou ook kunnen zeggen dat je bewust bent, mijn verhaal even vertaald naar andere mensen dat ze in aanraking 
met je komen, dat je je bewust bent en nu ga ik hem even anders even neerzetten. Jij bent je bewust van de 
liefdevolle arrogantie zelfverzekerdheid, dat jij weet dat de ander zijn/haar leven tótaal gaat veranderen omdat jij 
hebt gestempeld.  
 
R: Dit is geen intentie, je weet dat,  
Dit is geen intentie, je weet dat, kwantum kosmisch gebeurt dat. Het is alleen: wie heeft zich daar voorgesteld in 
puurheid of iets anders en het ontvlamt, dit stukje codebewustzijn, ontvlamt daar op die plek als het vanuit 
zuiverheid en puurheid ontstaat en heel diep van binnen weet je,  die andere persoon heeft het nog niet in de 
gaten, dat die persoon, ik praat even over de reactie, de kracht binnenin heeft ontmoet in jou. Het worden hele 
eerbiedige ontmoetingen. Ik heb het hier niet door het woord arrogantie over een positie zelfs, helemaal niet. Dit, 
dit moet weer in jezelf tot leven komen. Dit moeten we met warmte, met warmte en rust beseffen, maar het 
werkt wel. Het is…. 
R: ik zit er wel een beetje mee he, maar dat je hebt de machinetaal, je hebt het oorspronkelijke, die aandacht en 
zoals het nu luidt (?) klinkt het allemaal heel fijn, alleen ik merk, waar het echt om gaat dat het heel verwoestend 
is. Verwoestend voor ja, waar we als wereld in leven, dus die machinetaal, ja die mensen zullen het als 
verwoestend zien en eh ja als er wat kleine veranderingen zijn is wel leuk maar als we het echt inzetten als wezen, 
dan wordt het meer verwoestend. Ik merk bij mijzelf dat ik daar helemaal van ga leven dat ik het echt fijn vind en 
is wel waar, ja, maar ik zit er een beetje mee te kijken hoe dat dan…., ja het  verwoestende aspect daarin. 
Verwoestend bedoel je voor het systeem hoe het nu functioneert of? 
R: ja ja dus eigenlijk, ja omdat ook, omdat we met zijn allen zeg maar, zitten  we nog hier, in die 
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oorspronkelijkheid en zitten we ook nog allemaal in die machinetaal en als we ons echt inzetten dan gaat, ja dan 
is dat zo verwoestend, en dan is de vraag, ik noem het woord verwoestend, je bent iets aan het verwoesten als je 
iets niet leuk vindt. En ik denk dat we met zijn allen het eigenlijk helemaal niet leuk vinden, maar omdat het euh, 
ja wat het wel wie we  zijn, die oorspronkelijkheid Dus, wat ik eigenlijk wil zeggen is dat ik bij mijzelf merk, dat ik 
mij inhoud omdat ik eigenlijk euh, ja uit een soort respect of zo maar dat is allemaal onzin dat respect, maar dat is 
niet wie ik ben, maar eigenlijk zou ik eigenlijk heel de zaak willen verwoesten wat niet oorspronkelijk is. Dat is een 
beetje waar ik dan mee zit. 
Ja  
R: dat is toch ook waarom we vaak zo bang zijn voor onze grootsheid voor die kracht, precies dat? Ik kan dat  ook 
heel diep voelen op het moment dat ik helemaal zo ga staan dat ik inderdaad destructief ben, dat woord gebruik 
ik zelf ook wel. Er zit ook angst op dat dan inderdaad dat effect te hebben 
Ja verwoesten is ook een vorm van ontmanteling, een herschrijving een heropleving van iets anders 
R: ja dat is het ja 
R: op het moment dat jij gaat staan geef je toch ook toestemming dat die ander ook kunnen gaat staan en die 
ander dat ook gaan zien 
R: maar die ander... 
(tussendoor)  
R: je geeft die ander geen toestemming 
R: die ander die ervaart dat op dat moment heel anders en dat is een beetje wat onthutsend is volgens mij,  naar 
allen ..(niet verstaan). En de vraag is van of we dat allemaal wel willen, zeg maar, of iedereen dat wel,  ik denk dat 
iedereen dat wel wil, ten diepste, maar dat vraagt dan wel wat, ja.. 
Als je dan nu kijkt naar wat de kwantum fysica laat zien letterlijk, dus de kwantum bewustzijnsvelden, die laten 
zien dat links of rechtsom je gewoon een stempel achter laat. Dat gebeurt gewoon. Dus in de situatie waarin je 
bent, zo b.v met mensen die er helemaal niets mee te maken willen hebben of wat dan ook, die mensen hebben 
het nog niet door en ze zijn gewoon de pisang. Ze zijn een onderdeel van de matrix, je moet het alleen niet willen 
veranderen. Het gebeurt door dat juist niet te willen en je aandacht heel diep erop te richten op het onderwerp, 
van wacht.., het gebeurt al. 
R: maar het is dus, die ander, je moet dus nooit zeg maar, dat heb ik dan altijd , dat ik denk die ander is de pisang, 
dat heb ik dan door maar dan hou ik mijzelf een beetje in, omdat ik ‘m niet de pisang wil laten zijn, eigenlijk slaat 
dat nergens op. 
Nee 
R: we zijn toch al pisang van de eigen…   
R: … als je die kracht niet naar buiten laat komen  
Wat roept dat voor gevoel op? 
R: ja, ja als je.. ja gewoon. dat ik helemaal de weg kwijt bent in bepaalde.., onzekerheid. Ik weet eigenlijk van 
binnen wel hoe het zit, maar toch….handel ik daar niet naar, toch uit een soort respect ofzo naar die ander, want 
ik ben niet zo aardig., ik zie er wel aardig uit, maar voor de machinetaal ben ik helemaal niet aardig, dat, dat, ja. 
Ja, jullie lachen misschien ook, maar op een bepaald moment als ik mij echt inzet, weet ik niet of er nog wordt 
gelachen. Nee, maar ik bedoel wel als oorspronkelijke wezens, maar ik bedoel, niet, we zitten allemaal zo in de 
machinetaal. 
R: ik voel je, ik voel je zo. Wow  
Je wijkt heel sterk af van een soort spiritueel pad. Dat is precies waar we het over hebben. Er moet ook een hele 
grote daadkracht ontstaan in ons zelf, en een noodzaak en er mag best een iets bij gevoeld worden wat, wat 
misschien niet helemaal past bij het plaatje van hoe jij zou moeten zijn 
R: ja ik zit soms ook weleens te denken dat je dan, ja dat het heel slecht is of zo,  dan komt er zo’n kracht los die 
eigenlijk, dan komen er ook gevoelens van genieten van blijdschap eigenlijk bij en dat is dan voor mijn hoofd is 
dat dan heel raar, dan denk ik die zaag ik helemaal kapot en ik ik word er blij van en eigenlijk is juist komt de zaag 
die niet klopt die gaat weg.  
Ja, precies: grote overview vasthouden, dat is niet altijd even makkelijk, maar dat is wel zeg maar die verwoesting 
die lijkt hierin te zijn dat er bij de ander iets wordt verwoest, dat is wel gebaseerd op een heel diep innerlijk 
voelend, laat ik zeggen positief voelend veld. Als andere mensen in een soort van hypnose verkeren of ze zijn in 
een sekte terecht gekomen en die mensen worden daar uit gehaald en dan haal je ook die mensen uit hun geloof. 
Als nu in feitelijk wordy vast gesteld, dat jezus Christus hier nooit is geweest, dat het gewoon wordt vastgesteld 
letterlijk door iets , dan haal je eigenlijk in ieder geval 2.2 miljard mensen haal je een levensovertuiging weg, die 
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verwoest je als het ware, die haal je weg. Maar in heel iets anders wat daarin nooit  in beeld kon komen die wordt 
vrijgegeven, dat kan ontstaan. 
We gaan eens even met de oefening beginnen he, nog 1 reactie. 
R: ik zit nog met een dingetje, kan wel een voorbeeld geven, roken verslaving en ik wil zeg maar rookvrij zijn dus, 
dan zit er een doel en ik snap niet wat ik dan bij zulke situaties waarbij ik het gevoel heb, het gevoel dat er een 
verandering moet komen, dan ik mij aandacht aan besteed, maar het doel dan toch wel dat ik weet wat het doel 
is, dat is namelijk rookvrij zijn. 
Nee dat is het eindresultaat 
R: Ja, maar ik zit dan in het eindresultaat zit ik dan al en ja ik weet dan gewoon niet de stappen hoe ik verder 
moet,  
Ja 
R: Dan loop ik vast 
Ja,  dus te kijken wat je voelt, wat een diepere laag is waar, hoe het komt dat je dus daar van die verstoring af 
wilt. Ik noem het even een verstoring. Een verstoring in je gezondheid waar die ook zit. Psychisch of emotioneel 
het komt ergens anders vandaan, je wilt, je zou kunnen zeggen ik wil van die verstoring af, ik wil van het roken af 
omdat ik gezond wil zijn dus het eindresultaat ik wil eigenlijk stoppen met roken. Ik heb ergens een plek in mijn 
lichaam of er is een verstoring ik wil er van af en ik wil gewoon gezond kunnen leven. Dan zitten we dus in het 
eindtraject.  Kijken we naar wat er te zien ís en wat er te zien is nú, is het nu. Daar kijk je naar. Dus je kijkt naar de 
situatie wat je ervaart bij het roken. Je kijkt naar de situatie wat je ervaart bij die verstoring in jezelf en die situatie 
dat is het nú. Dat is de sleutel en die situatie van nu daar moet naar gekeken. Die neem je mee in aandacht, die 
neem je in focus en daar wordt de DNA van jezelf in gereproduceerd en die situatie die wordt in vibratie gebracht 
en daar volgen dingen op, die pakken ze daarop uit en het eindresultaat is dat je daar beter kunt worden of het 
eindresultaat is dat je ziet dat je geen behoefte meer hebt aan die sigaret want is het effect van dat je behoefte 
hebt aan die sigaret gewoon weg ebt. En het eindeffect van dit resultaat is dat je niet meer rookt. Maar als je gaat 
werken aan dat je moet stoppen met roken of dat moet beter zijn, dan zit je eigenlijk  buiten het nu moment. Je 
moet dus in het moment kijken van nu. Daar breng je die beweging naar toe. 
R: hoe krijg je dan, want dan toch dat ene veld van persoonlijkheid  constant erin zit van in het eindresultaat dan? 
Door te beseffen, kom tie, door te beseffen dat alles wie en wat jij bent dat je een effect hebt, in onze taal nu, dat 
je een effect hebt, want je wordt gelezen door een Intelligentie, je wordt gelezen door iets wat je niet kunt 
definiëren en je wordt gereproduceerd en er wordt al op jou gereageerd. Dus er is al een reactiekracht op jou. 
Dus als er een reactie is op jouw aanwezigheid, dan kan en zal er en is er al een reactie op alles wat jij van binnen 
met aandacht en focus aanraakt en die reactie die daar op komt, die daar op volgt die moet je serieus nemen. Dat 
is de coöperatie. 
Laat hem maar even weg vallen we gaan gewoon met de oefening beginnen. 
 
OEFENING 
Al die gesprekken gewoon weg. Even terug naar de basis. Er is vastgesteld dat de mens iets afgeeft, dat de mens,  
jij iets uitzendt. Er is vastgesteld dat de menselijke aanwezigheid in het veld wordt gereproduceerd. Er komt een 
reactie. Het gaat er niet om dat we hier doen omdat we iets willen, maar dat we datgene wat gewoon gebeurt 
met aandacht versterken en hem, BAM,  daar neerzetten. Er is geen andere kracht dan alleen jouw aandacht die 
ik daar in laat gaan. Daar! Daar! Daar! JIJ DOET HET! 
Stem je maar eventjes af op je lichaam. Je bent hier aanwezig en je bent veel meer dan je lichaam, maar het is wel 
waar je op dit moment waar wij een ervaring in blijken te beleven.  
Zorg dat je bewust aanwezig bent in je hoofd, tussen je oren in en zo voel je ook je lichaam tot aan je voetzolen 
aan toe. Je richt je op de plek van je hart, waar de kosmische antenne, op een fysieke en energetische manier 
aanwezig is. Het is de tijd dat de mensheid terug keert naar het diepste voelen en naar het diepste zuiverheid 
leeft, ongeacht wat dat ook is. JIJ! 
Stilte 
Zo breng je het inzicht en het besef in jezelf tot leven, dat je DNA, fysiek en energetisch, door het veld wordt 
gelezen waarin je leeft en dat fotonen zich samen trekken en je DNA reproduceren. Dat gebeurt nu! 
Stilte 
En we naderen het veld van de oorspronkelijke bewustzijnsinstructeur /- instructrice. 
Stilte 
En als je nu denkt aan de voordeur van je huis, je woning, je caravan of waar je ook verblijft. Je ziet je voordeur. 
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NU! 
Stilte 
Dit is geen fantasie, dit is kwantum wetenschap. Door de voordeur goed in jezelf in beeld te brengen, beeldend of 
wetend, maak niet uit hoe je dat doet, wordt jouw DNA en jouw bewustzijn actief in die deur. 
Stilte 
Dat andere mensen of wezens die het niet weten dat je dit bent, daar waar jouw aandacht heen gaat, komt jouw 
bewustzijn in beweging, dat andere mensen dat niet weten. Het besef dat jij het weet, dat deze oorspronkelijke 
wetgeving er is dat dit gemeten wordt maakt dat je zelfverzekerder bent dan ooit om eens  heel goed, die deur, 
met aandacht en focus vast te houden. Met je aandacht. 
Stilte 
Dan haal je je aandacht  daar weer even van af en doe je je ogen weer open en dit hoef je ook niet perse met je 
ogen dicht te doen, dat kun je ook gewoon met je ogen open doen, want dit gaat om heel helder weten, met de 
aandacht en focus die natuurlijk met je ogen open kan, we doen nu even de ogen dicht om de prikkels af te 
sluiten.  
In de testen die worden gedaan, wordt dit gemeten. Dat bewustzijns DNA tot leven komt in de materie, wat 
energie is. Een klein deeltje, nu even genoemd als een klein deeltje, komt tot leven, in die deur van jou. We 
hebben het letterlijk over een deur, he. Die zuiverheid daar voor, je wilt die deur niet anders schilderen je wilt die 
deur niet verzagen, allemaal een beetje metaforisch. Alleen je aandacht om daar naar te kijken, dat niets, niets 
jouw weg haalt bij de aandacht voor dat object. Niets! Het enige is: daar ben je en besef ook dat de kwantumwet, 
kwantum fysische wet, aandacht en focus, DNA komt tot leven, in die deur, is meetbaar en laat eigenlijk een 
deeltje van jou niet fysieke bewustzijn en dus ook een deel van je code van je fysiek bewustzijn in die deur 
ontstaan. Het is dus niet zo dat er daar van jou wat in wordt gebracht, hier weg en daar heen. Maar het is dat de 
informatie, er is een coöperatie tussen jou en het veld. Door je aandacht, een deeltje van jou daar tot leven komt, 
in een soort simulatie, maar zo sterk tot leven kan komen, dat je met je bewustzijn zelfs daardoor heen kunt 
schuiven. Dan hebben we het alleen maar over een deur. 
Heb je het voorbeeld bij de hand waar je met je aandacht naar toe wilt gaan? Een mens of wie dan ook. 
Je spreekt met jezelf af dat je niets wilt veranderen. Niets! Je weet dat er iets in het humanoïde ras ligt 
opgeslagen in jou, dit is geen fabeltje. Het gaat niet over een sterrennatie elders, het gaat over jou. Je weet dat er 
iets in jou ligt opgeslagen, dat alles wat je doet wordt gezien door het veld. Dit is overigens waar de Acturianen 
echt stipt in zijn, passen zich er niet op aan, die leggen het contact met de aardse mensen uitsluitend alleen maar 
via het reactieveld. Op een hele andere manier als alle andere beschavingen. Dus je beseft heel goed dat de 
menselijke beschaving, over ons, beschikt over iets waar het veld op reageert. Dat neem je mee. Je hebt aandacht 
vanuit dat veld dat er gebeurt, daarheen, dat moet uitgebouwd worden. Dat kun je niet uitleggen, dat gaan we 
gewoon doen dus pak het onderwerp erbij en kijk of je een beetje makkelijk zit. 
En zo voel je in je eigen bestaan, in je eigen lichaam, dat je hier bent. Terwijl je hier zit met aandacht voor dit 
onderwerp, besef je dat je aanwezigheid, door het informatieveld wordt nagebootst en dus ook tot leven komt. 
Stilte 
Wat een boeiend besef, mijn bewustzijn wordt afgetast, gelezen, en opnieuw geformeerd door fotonen, door 
foton energie en allerlei andere nog niet nader te noemen elementen van de schepping. Hier ben ik! En een 
dieper inzicht dat het nooit over het Ik heeft gegaan. Het is iets tussen je aanwezigheid en het veld wat jou leest, 
wat je voelt. Zo breng je je aandacht en je focus naar de situatie, waar dan ook in jezelf buiten jezelf, naar iemand 
anders toe,….. en daar gaat tie. 
Stilte 
En blijf je beseffen dat het een 1 op 1 situatie is, die reageert op jouw bewustzijn. 
Stilte 
Dit is geen zachtzinnige kracht. Dit is een heldere kracht. Een scheppende kracht. 
Stilte  
Het is geen wens dit is wat er gebeurt 
Stilte 
En dan laat je het eventjes los 
En kijken we naar wat we zojuist hebben gedaan, wat aandacht nodig heeft om dat verder open te trekken . We 
praten hier echt over een aandachts- momentum. Dat is wetenschap, kosmische wetenschap. Denk er goed om, 
wat er in wezen gebeurt dat je dat misschien niet hoeft te doen, denk er goed om dat je heel diep door hebt voor 
jezelf, dat het niet een achteroverleun actie is. He, het hart eronder. WIJ ZIJN HIER OP DE AARDE! Ja, je moet het 
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hart eronder er wordt ingeladen. Dit is geen wens! Het is hoe de kwantum wereld reageert. Het wordt 
aangetoond. Waar je aandacht heen gaat, daar wordt de vibratie van je zuiverheid in tot leven gebracht. Als je 
aan iemand denkt aan de andere kant van de wereld die je niet kent, maar vaak op televisie ziet in welke scene  
dan ook. Je kunt de persoon zien, contact maken met jouw bewustzijn en je beseft dat die persoon ergens leeft, 
nú. Maak je een datalink, data is niet computertaal, maar dat is de taal van dit universum, dat is data bewustzijn. 
Je maakt een bewustzijn datalink met die persoon en door je goed je aanwezig te voelen en te beseffen dat het 
een kosmische wet is, komt jouw kracht, jouw DNA kracht,  jou bewustzijnskracht, daar waar je het heen wijst tot 
leven.  
Weet je, ik was in de tijd dat Barack Obama de 1e president ambtstermijn had, heb gezien hoe deze mensen 
beveiligd worden met technologie en dat het heel moeilijk is, moeilijk, kan wel, maar heel moeilijk is om je DNA 
dus op deze manier tot leven te laten komen, eigenlijk elders, wat je niet doet, maar gebeurt en met sterke focus, 
we noemen dit remote sensing, waarbij je bewustzijn zich als het ware kan verspringen omdat het een frequentie 
is wat uit jou als het ware nagebootst, dat je met je bewustzijn in dat stukje DNA kunt zijn elders en dat je kunt 
meeluisteren wat mensen, op top level zeg maar van deze wereld, aan het bespreken zijn. Ze hebben hele 
telemetrische afschermingssystemen van de beveiligingsdienst die er omheen lopen. Deze speciale apparatuur, 
macht (?) op zijn rug aan de achterkant, die werkt op het brein dat ie niet kan worden gehackt. Om deze techniek 
die jij van binnenuit in samenwerking met de force hebt, dat ben je. Dus denk er goed om, neem deze goed mee, 
naar de oefening hierna na de lunch, denk er goed om, dat dit gewoon kosmische kwantum wetgeving is en dat is 
gewoon iets wat er gebeurt. Het gebeurt al zonder dat je daar je best voor doet, dat dat stukje DNA en het 
gebeurt krachtiger en Multi krachtiger als je je focus nog dieper inzet. Dus het is geen wens. Het is echt serieus 
business op kosmisch niveau met het HART eronder. Het is heel goed om eerst te oefenen, want je kunt niet alles 
vaak in een keer zomaar bij elkaar rapen, net alsof je allemaal ballen in de lucht moet houden, om het te doen. 
Houd het simpel. Aandacht, beseffen wat er gebeurt met je aandacht. Hou dat focusveld vast en besef als ik hier 
loslaat stopt het. Dat is wat er gebeurt. Als ik het nu los laat stopt het. Het wordt wel ingebed, blijft wel voor altijd 
achter en het loopt door allerlei tijdlijnen heen, is beschikbaar, maar het gaat erom dat het stopt in het nu 
moment. Dus je houdt vast en je voelt dat  je het nog dieper naar je toe haalt. Dus je grootste vijand die je 
misschien wel wilt killen in deze wereld, die ga je nog dieper aankijken en die kijk je niet vanuit je persoon aan, 
maar vanuit het weten dat, die persoon gewoon, dat wezen die reactiekracht gewoon gezien kan worden, 
waargenomen kan worden, zodat er een vervloeiing inspring kan plaats vinden van informatie, trilling, bewustzijn. 
Een Kosmische geleider. 
R: is het noodzakelijk dat je dus met je aandacht dáár heen gaat, wat ik nou zelf ervaar de laatste tijd is dat ik een 
soort van gigantische koker wordt van licht en dat ik daarin dus die beweging kan maken 
Ja,  je hoeft niet helemaal daar heen. 
R: het kan zeg maar ook aandacht op te zijn  
Het is letterlijk dat wat het is wat je nu zegt. Als ik nu zeg dat je aan de andere kant van de wereld nu beseft dat 
iemand leeft, mogelijk, dit als voorbeeld of dat zij 2 straten verderop woont, he, maar wat je doet is je aandacht 
op die persoon richten. Je gaat niet perse daar heen, je weet dat die persoon daar ergens is, maar je richt je 
aandacht op het weten. Uhhhh, boem hatsjikidee, daar is tie. 
R: en de koker die ik zo ervaar, moet ik wel denken aan wat je aan het begin zei, al die deeltjes, die fotonen die jij 
noemde, dat ik daardoor steeds groter word. 
Ja, de kracht wordt steeds groter en blijf beseffen dat jij dus als persoon niets doet. Het is de kracht van de 
aandacht die ervoor zorgt dat het gebeurt. Dat de focus daar heen gebracht wordt. Besef dat je niets doet, je 
hoeft niet iets extreem lief te hebben of te verafschuwen. Het is gewoon inladen. Hier wordt gekeken hier wordt 
waargenomen.( in- en uitademing). Opperste aandacht en wat gebeurt er achter, dat gebeurt. En jij moet in 
contact met je lichaam en toch met dat onderdeel. Boem erin. 
R: wat ik zag, was een persoon, daar had ik helemaal mijn aandacht op, ik weet wat ik zag, door daar op te 
focussen dat daarachter een enorm veel domino effect plaats vond en terwijl ik het bij die persoon hield, dus 
doordat, ja het was eh, dit is echt gebeurd, ik zag het gebeuren en eigenlijk over de hele wereld .. tu tu tu tu… 
Alle scenario die uit verandering of aanpassingen kunnen plaats vinden, dat je bewustzijn als het ware , je 
bewustzijnskaart zet je ergens anders heen met aandacht, dat vibratieveld begint doordat het andere kosmische 
veld tot leven begint te komen, die mogelijkheden die er achter liggen, kun je op allerlei verschillenden manieren 
ervaren. 
R: ik heb nog een vraag over een situatie, want ik heb de datum doorgekregen voor een operatie, die door moet 
gaan, maar alleen ik hoor nu vanwege de situatie, dat ze de operatie aan het afromen zijn. Hoe kan ik dat, kun je 
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bij benadering zeggen hoe ik daar, waar moet ik dan naar kijken.   
Naar het NU, wat er nu is. Wat is nu in jou aanwezig waar het voor nodig is, volgens je gevoel daar breng je jouw 
aandacht heen, dat is het. En daar zit een situatie aan vast. 
R: ja ok helder, dank  
En er is helemaal, het kan alleen versterkend zijn als je naar situaties die er nú zijn, nu, daar ook naar kijkt. Of het 
nou een situatie is dat het word afgezegd of niet, he, daar kun je ook naar kijken, als het maar in het nu is.  
Wat we aan het doen zijn is, besef en daar blijf ik op hameren, anders raken we hem zomaar kwijt, het zit zo op 
allerlei andere sporen, het  besef dat er een kosmische reactiekracht is. Dat is een humanoïde kracht waar we het 
nu over hebben. Dat is een menselijke intelligentie en daar Menselijke intelligentie zit verweven in een veel 
grotere niet menselijke intelligentie, dus van allerlei kosmische werkelijkheden, maar ik heb het nu even over de 
menselijke intelligentie. Er wordt gereageerd op jouw aanwezigheid en je aandacht daarin te gebruiken daar gaat 
het om. Dus niet denken dat je iets moet doen, want het gebeurt al.  
R:…. Toen we net begonnen … (niet kunnen verstaan) 
Ik wil ook zeggen laat je niet ontmoedigen, laat je niet ontmoedigen. Dit is een heel pittig onderwerp, hoor dit. Hij 
is eigenlijk heel eenvoudig, maar voor ons kan die heel pittig zijn. Laat je niet ontmoedigen, zo van ok, dit is 
eh,…we hebben nogal wat vast hoor, we hebben nogal wat vast hier, dit is een onderwerp dat kan, alles wordt er 
aan gedaan om dit onder het vloerkleed te houden, een stuk inzicht daar weg te houden, alles wordt eraan 
gedaan om het in een spiritualiteitsmodel neer te zetten, zodat jij alleen maar achterover hoeft te hangen. Nee, ik 
laat mij niet ontmoedigen. Dit is wat ik vast pak, dit is wat ik hier kom brengen, dit is al wie ik ben en dat 
instructieveld, want vanuit hier, mijn aandacht, dat is een instructie, laat ik daar op reageren en ik ga hem dieper 
op inzetten dan ooit tevoren. Dieper, heel , noem het woord feitelijk, heel feitelijk. Mooie dag vandaag daar voor 
he, 3 november op de dag waarop in de tijdlijnen wordt bevochten als nooit tevoren, denk er goed om en dan de 
presidentsverkiezingen 
R:..  bewustzijn dat ik weet dat er ook mee gekeken wordt, ik ben niet alleen, vind ik ook een heel krachtig veld. 
Zeker ja, waarin wordt er dan mee gekeken? Uiteindelijk in iets collectief, maar nog meer in wat jij zelf aanwijst. 
We moeten echt wel deurtjes drastisch open en dicht gezet worden als het ware zonder dat je het zelf doet. We 
zien heel veel dingen over het hoofd.  
R: hoe bepaal je dat je zei dieper, wanneer heb je het gevoel van, oh nou zit ik in de diepte waar eigenlijk he, die 
diepte oké voelt, nu ben ik in waar ik wezen moet. 
Als je merkt dat je aandacht zoveel sterker wordt dat je daar ook een helderder bewustzijn bij krijgt en dat je er 
ook rustiger bij wordt. Dus de focus wordt sterker en je rust wordt steeds groter. Je kunt op een hele rustige focus 
manier iets vasthouden en ik kan je niet uitleggen hoe je dat precies weet, maar dat kun je met vaak, met 
oefeningen is dat best lastig, maar als jij thuis in je eigen leven dit doet, dat je weet, dan merk je wanneer je in die 
krachtiger aandachtsveld zit. Dan is het woord dieper redelijk discutabel, maar we moeten naar de krachtiger 
aandachtveld. En dan merk je dat, ik kijk even naar mijzelf, ik merk heel sterk doordat het weten, dus niet hier, 
het weten bij mij heel erg open staat, weten wat ik doe zeg maar, waar ik bij betrokken ben, dat ik niet in slaap lig 
te doezelen. Dat is het veld, dat ik heel goed voel, ik ben de brug, als ik afhaak, als ik wegtrek, dan gebeurt er niks. 
Dus dat commitment met mijzelf met het weten en aandacht erop te zetten, daarin voel ik dat die breder gaat 
worden, krachtiger gaat worden en wat ik aan het doen ben. Ik doe niks, maar dat wat ik aan het doen ben, dat is 
heel belangrijk en dat ik besef dat te doen. Ik ben aan iets het tekenen en aan het kleuren en je bent harstikke 
lekker bezig, maar je hebt helemaal niet meer door wat je aan het doen bent. En ineens besef je goh, wat maak ik 
toch iets moois, dat is eigenlijk ook wat je hiermee doet. Dus, het is een hele grote kosmische noodzaak dat je 
beseft kwantum fysisch dit is wat er gebeurt. 
R:  ik heb het ook bewust bij mijzelf gedaan en toen voelde ik wat er gebeurt. Je kan het zelf voelen en dat is veel 
krachtiger, echt veel krachtiger en je voelt ook de fluctuatie inderdaad in al die dingen. Maar het is heel intens. 
Ja het is héél intens. 
We hebben het eigenlijk over vrij bewustzijn. Vrij bewustzijn, is niet in een vorm vrij, vrij is dat je er in volledige 
zuiverheid, puurheid bent ongeacht de zogenaamde NO go’s (?) van jezelf, ongeacht de dingen waar die niet 
lekker zijn waar je misschien iets zelf van vind zo af en toe, moet dat nou zo, hier heb ik moeite mee of dat lukt 
niet, ben ik er nu wel mee klaar. Nee, dat, die puurheid van oke dan is dit dus gewoon wie ik nu ben, wat er nu is, 
die puurheid zet je er bij in, dat stuk. Gewoon open. 
Daar gaan we zo in de volgende oefening weer mee verder. Ik heb het voorstel, natuurlijk kunnen we best wel 
wat uitwisselen, maar straks na de lunch gewoon boem, boem, boem. Maakt niet uit wie of wat het is of wat je 
onder de loep neemt, niks. 
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R: kun je dat ook pakken met de tijd? 
Ja als je dat wilt kan dat. Want dan kunnen we multi delen met multi bewustzijn (gelach). 
 
 
 
 Communiceren met de Kosmische taal -training dag 2 datum 3 nov 2020 
Deel 3-3 
Voordat we gaan beginnen met de bekrachtiging en de oefening, coöperatie voor het veld. Ik wil nog even 
benadrukken, benadrukt, ik hoor mijzelf bijna niet praten, is echt eh, hier hoor ik niks, oor kan net zo goed weg  
en bij het andere oor hoor ik misschien wel 10% ofzo. Ik hoor mijzelf meer intern praten dan extern, zelfde als je 
verkouden ben, dus zo. Ja, ik hoor mijzelf brommen, zeg maar. 
Wat ik eigenlijk met nadruk wil zeggen is, dat het besef van dat die fotonen zich, die informatie  gedraagt naar ons 
toe, bewustzijn, fysiek en non-fysiek, dat de plaatsen, laat ik het maar zo noemen, de focus ergens anders heen, 
waardoor dáár het DNA ontstaat, dat dat de aanjager is kwantum, organische kwantumveld reageert. Ja, dus, we 
hebben het over de kosmische intelligentie, de zuiverheid, de puurheid waar vanuit je bent, dat die kosmische 
intelligentie dus de hoofdrol wordt, de bron. Wij noemen dat bron, wat eigenlijk optelsom is van al het leven, dat 
het antwoord wat daarop komt, alleen reageert op menselijk bewustzijn en dat derhalve de stap om je te richten 
op jezelf, hoofd-hart in eerbied met jezelf te zijn, te aanvaarden wat je bent, ondanks je manco’s, het besef, ik zeg 
het er even bij: ondanks je manco’s, maar we hebben geen manco’s, dat is gescript, maar dat is wel waar, waar 
we nu in ons rugzakje mee te maken lijken te hebben, dat het besef dat kwantum fysica daar is, dat die fotonen 
zich vormen naar jouw bewustzijn, het focus moment ergens heen het daar laat ontstaan, dat dat als het ware, de 
aanjager is om de bron te laten reageren. Dus er wordt gereageerd op jouw waarneming. Er wordt gereageerd op 
jouw focus en dat wordt, dat is een krijgerskunst waar we het nu over hebben. Het is een krijgerskunst. Het gaat 
erom dat, dat krijger schap in jezelf, want je moet een krijger zijn om focus te brengen naar iets, hé? We weten 
allemaal wat voor een opperste aandacht dat vraagt, er hoeft maar dit te gebeuren (vuisten klappen) en huppa 
daar,…als je daar dan bent dan (vuisten tegen elkaar) dan ‘bang, bang’, je hele leven wordt op de kop gegooid! 
Owee, degene die daar komt! (stevig gezegd) Dat wou ik nog tegen je zeggen. Dat het daarom zo belangrijk is om 
te doen! Ongeacht de tegenwerking en de plaatsen van je bewustzijn en de focus daarheen, je DNA bewustzijn, je 
bewustzijn daarheen en tot leven laten komen, de fotonen het informatieveld wat gaat resoneren op jou, dat 
antwoord daarop, de Bron is. Dat is dus de uitnodiging, eigenlijk de COMMAND. Dit is heel belangrijk om te 
beseffen. Het blijft niet alleen van jouw aandacht daarheen te brengen, je brengt je zuiverste DNA, intentie 
bewustzijn, laat ik het zo maar noemen, de echt oprechte werkelijke intentie wat je van binnen voelt, is geen 
intentie, dat is gewoon het zijn, zuiverheid en puurheid, dat wordt daar neergelegd eigenlijk als een code en de 
code wordt altijd beantwoord door de kracht. 
R: ik kwam net natuurlijk naar jou toe met een vraag 
M: Zo luid mogelijk, want het regent 
R: anders draai ik maar om 
M: Ja, dat je beter op kan staan en omdraaien.  
 
R: toen we net bezig waren en helemaal aan het eind toen resoneerde iets heel sterk in mij wat sinds een paar 
weken in mij in beweging is, eigenlijk een nieuwe beweging om een stap te zetten. Wat ik al doe aan 
werkzaamheden, ik liep naar jou toe om kort te sluiten en vroeg jij of ik het ook in de groep zou willen gooien, ik 
vind het een beetje kwetsbaar, omdat het nieuw is, omdat, maar goed, ik doe het toch maar, ik benoemde 
daarnet, dat ik mij als een gigantische koker van licht ervaar waarin dus van alles kan transformeren, zo voelt dat 
en dat heeft zich eigenlijk een paar weken geleden geopend. Op deze manier in ieder geval, nadat ik samen ben 
geweest met 2 vriendinnen en ik ga na die samenkomst, ben ik s’ avonds met een groep ook samen geweest, 
waar ik trainingen aan geef en ik kon eigenlijk haast niet meer praten en ik kon alleen maar aanwezig zijn in het 
veld en het was zo gigantisch groot, het gebeurde gewoon en het voelde voor mij ook, dit is de grote stap die ik 
moet zetten om in groepsverband, dit in de wereld te zetten en tegelijkertijd komt dan de twijfel of de angst of 
wat het ook is zo van: O ja maar, dat hebben we toch ooit gehad, dat is een oud paradigma. Zo van, er zit iemand 
vooraan die wat doet en de rest die zit dan in de groep. Dat is niet helemaal precies zoals ik het zou willen doen, 
maar ik nodig mensen natuurlijk ook uit om de eigen kracht naar voren te halen, nou dat eigenlijk. 
M: Ja en wat is dan het kwetsbare deel dan? 
R: omdat het voor mij nog nieuw is en ik zelf nog wil uitzoeken hoe dat dan werkt, ja dat het niet gelijk wegvloeit 
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overal naar toe. Maar ja, de hoofdvraag is eigenlijk van, eh, ik kan hem niet goed pakken. Ik krijg bijna een beetje 
het gevoel van dat Jomanda gevoel, ja, ja terwijl ik het ook van binnen weet ik, dat klopt ook niet, het is niet zo. Ik 
voel zo sterk die beweging om op die manier met mensen samen te zijn. In dat moment voelde ik echt dat 0-veld, 
kon ik zo duidelijk voelen in mijn systeem, dat als ik in die kracht aanwezig ben met een groep mensen, dat er dan 
een heleboel gaat gebeuren.  
Ja, dat is heel mooi. Kijk, onze galactische familieleden die kunnen dus ook in eerste instantie niet hier zomaar 
zich openlijk laten zien en nog los van de gevaren die er zijn, die kunnen zich ook niet zomaar laten zien, omdat ze 
ook als een Jomanda bestempeld zullen worden. Dus wat zij doen, is zorgen dat ze eerst hier komen. Wat zij doen 
is dat als ze hier eenmaal zijn, het hier van binnenuit in jezelf herkennen en dan zoveel mogelijk in contact zijn 
met andere mensen die het op hun eigen manier ook zijn, dan krijg je dat er een, dat kunnen groepjes zijn van 3, 
4, 5 mensen zijn bijvoorbeeld, maar het kunnen ook groepjes zijn van 3, 4, 500 mensen. Tot dat moment dat je 
daar zit kun je dus een soort Jomanda effect krijgen. Wat best wel een leuk effect is trouwens want eh, (gelach). Ik 
heb vorige week nog even met Wendy op de bank in Kerkenveld naar een filmpje gekeken van Jomanda van ‘We 
are all together now to get the power of the light’ en ik heb Jomanda zelf heel goed gekend en toen in die tijd dat 
ze nog niet op die grote podium stond, ik kwam bij haar thuis en hielp ik mee in dat kleine stalletje waar ze toen 
nog woonde,  5 of 6 sessies, rieten stoeltjes neer te zetten en ze was lekker naturel en zichzelf. Later kwam dus 
inderdaad dat hele circus. Zo zonde, zo zonde, maar niet minder, niet negatief daarover denkend. Je kunt wel zien 
waar dingen doorheen lopen, maar het gevoel van het Jomanda effect zeg maar, ja dat is gewoon goed om alert 
op te zijn voor ons allemaal. Goed om alert op te zijn, maar af en toe moet het ook niet, als het er is, moet het ook 
niet zo zijn dat het je belet om ergens een stukje in te geven, want dat is wel wie je bent. Dat is wel wie je bent. Je 
komt hier met elkaar, ieder in jouw leven, jullie leven en ik in mijn leven en met elkaar samen in ons leven, kom je 
toch om iets in te brengen en af en toe, dat herkennen we allemaal, af en toe, je verschuift naar een iets ander 
podium toe, af en toe kom je in iets nieuws en je voelt dit en dat moet daar gebeuren. Mmmm, ja, moet ik dan 
een jurk aan ja of niet (gelach) nee, natuurlijk niet. Alert zijn maar niet bang zijn om het neer te zetten. Ook op 
verjaardagen kan je dat gevoel ook al hebben dat je denkt: ‘nou ,….ik moet eigenlijk toch iets zeggen of een vraag 
oproepen’, kan er een gesprek uit komen dat jij als enige overblijft die de vraagbak wordt of de afvalbak. Het is 
net wat voor een visite het is. Maar gewoon doen en het is best wel een kwetsbaar gevoel omdat jij ergens in een 
soort positie of situatie lijkt te zitten en toch is dat wat wij vanuit oorsprong, in gelijkwaardigheid zijn, als mensen. 
De Mensheid is een zeer krachtige beschaving, zeer krachtig en heeft dus geen positie, maar heeft wel een hele 
grote wijsheid en daar moeten wij ons niet voor schamen, want dat is nog steeds in ons aanwezig, dat is in 
beweging.  
Is er nog iemand die iets wil zeggen voordat we met de sessie verder diep gaan? 
R: ja eh, ik wil,….. 
R: Het ontroerde me ook… 
M: Je bedoelt, wat er net bij jou hiervoor gebeurde, kan je er nog iets over vertellen? 
R: Ja, ik voelde dat er in een hele diepe laag er ontroering naar boven kwam. 
Het lijkt net alsof we bezig zijn in deze wereld iets te laten ontstaan, maar eigenlijk diepen we het gewoon weer 
op, en het moment waarin we nu zijn als mensheid is dat wij contact, openlijk contact aan het laten ontstaan zijn, 
NU, daar liggen de grote problemen die er nu allemaal opgeworpen worden , collectief op een bepaald niveau en 
er zit ook een hele diepe ontroering in. Het is echt een mega belangrijke tijd, mega belangrijk en het speelt zich 
gewoon af en we zitten er gewoon nu middenin. Het is heel ontroerend. Waar wij nu mee bezig zijn is niets 
anders dan in contact terug te treden met onze diepste puurheid en onze diepste vriendschap en ook onderling 
met elkaar en ook met het leven zelf, wat zo gevaarlijk is op zoveel punten. Het leven is mooi, het leven is ook 
heel gevaarlijk en in deze wereld  mag je dat rustig zeggen. Er is wel gevaar, er is geen gevaar, afhankelijk van wat 
je als gevaar ziet, maar hé, je kan in je vingers knippen en alles is ineens anders en dat is, dat stuk, zijn we nu dus 
aan het opdiepen, aan het terug halen, zodat wij paraat zijn om in het contactmoment, dat zich gaat 
aankondigen, in het contactmoment dat we er zíjn en dat wij niet meer naar een Ufo fenomeen staan te kijken. 
Dat wij heel goed zien van: daar is onze familie, en dat de contacten volledig zullen worden hersteld. Daarvoor zijn 
deze trainingen in onszelf ook heel erg nodig en -heel ontroerend- gaat echt feitelijk niets meer of minder om die 
taal. Je kunt ook een hele vlog houden over de Cabal. Dat zijn keuzes, zijn keuzes, alles is goed, er is niets dat 
persé fout is, het zijn keuzes. Keuzes is ook het focus moment. Waar breng jij die focus heen?  
R: Beginnetje, een kleintje: als het zo is, dat heel veel dingen omgekeerd zijn, dat we eigenlijk alleen situatie zijn 
en we gaan het steeds verder met elkaar uitdiepen. En ik vind het tot nog toe echt een geweldige dag. Martijn, ik 
vind het een ge-wel-dige dag! Heeft dat prettige, plezierige consequenties voor de toenadering tussen onze 
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galactische familie en ons? 
M: Ja 
R: kun je dat zeggen zo direct? 
Ja acuut, ja en dat is het mooie hé, dat iedereen het op zijn eigen manier ervaart. Je zou bijna zeggen: Bron zij 
dank! Iedereen ervaart het op zijn of haar eigen manier. De puurheid die in jou ligt en dat dat mooi is, dat heeft 
dus helemaal niets met spiritualiteit te maken, in een model. Het is gewoon puurheid. De puurheid die in ons 
allemaal tevoorschijn mag komen, die er gewoon is. Het bespreken daarvan en die puurheid, die basis, onze 
puurheid, in relatie en vermenging met het onderwerp dat er wordt gereageerd op wie jij bent, hé, dat is een 
uitspatting in het hologram. Het is direct actief en begint direct te bewegen en dat zijn de landingsbanen. We 
zitten er middenin! Het is vandaag een hele belangrijke dag op de hoofdaders van de tijd. Dus een hoofdader, 
daaromheen bewegen allemaal mini lijntjes, mini tijdlijnen en dat zijn sub-hologrammen in een groter hologram. 
Daar kun je allemaal kleine dingen op aanpassen aan jezelf,  in je eigen leven, in het leven van een ander, in de 
provincie, maar de hoofdader is hoe het collectieve systeem, de gevestigde gecentraliseerde macht de  
hegemonie handhaaft. Vandaag is een dag, extreem belangrijke dag, in onze keuzes vandaag in jezelf, welke route 
je ingaat. Want ook de verkiezingen, echt letterlijk is dit zo, ook de verkiezingen, mooi woord, niet woordwaardig, 
is een gebeurtenis in jouw hologram, in jouw matrix. Ik spreek bijna over een soort bewustzijnsperversiteit die 
wordt gelanceerd door te moeten kiezen op die of op die, en daar helemaal in meegenomen te worden in een 
abstract level van meningen, die gebaseerd zijn op 0. Het enige wat je weet is, wie jij bent en wat je voelt en wat 
je voelt als je partner of je opa of oma of je kind een kus of een knuffel geeft. Dat je een streling geeft aan je 
lieveling planten of alle planten of dieren, wie dan ook. Dus kijk goed hoe de codes gelanceerd worden in je 
bewustzijn door een artificiële grootmacht, aangekleed in een fantastische situatie die de wereld lijkt te besturen 
en het enige wat overblijft is dat het veld reageert op jouw aanwezigheid en dat heeft focus en aandacht nodig. 
Dat stuk, dat uitbouwen en met elkaar als mensheid inzetten wordt in het veld geactiveerd door de organische 
krachten, the Living Force, en dat heeft direct effect op alles wat er gebeurt. We schrijven het Nu en dat is iets 
wat jij dus doet en niet ik. Ik doe het in het stuk hier, jij in het stuk daar en wij met elkaar in het stuk hier. Er is ook 
samen gezamenlijke focus nodig, dat is ook, wat we nu in deze dag niet met elkaar doen, maar in een 3e dag. 
Strakjes na afloop even over hebben welke dag het zou kunnen zijn. Er is namelijk een gezamenlijke focus dag 
nodig om eigenlijk al die uitzettingen van informatie om die met elkaar gelijktijdig in te zetten.  
Nou we zijn lekker aan het oefenen hé? Het wil niet echt lukken, die man die praat maar door (gelach). 
Oefening 
Inleiding, gewoon even richten op jezelf, dat doe je vanuit jezelf. Ik geef daar geen woorden aan. Ik geef wel 
woorden aan -zeg maar- de start van het focus en aandacht moment. Als je voelt: ik wil de focus en aandacht nu 
doen, dan doe je dat. Wacht absoluut niet op mijn toestemming of instructie van Martijn, als je fijn vindt om 
daarin mee te bewegen, niet in mij maar in jezelf, in dat tempo, dan is dat prima, als je voelt dat je dat niet wilt 
doen, dan is dat ook fantastisch. Go, aandacht bij jezelf. 
Stilte   
En zo ben je je bewust dat het gaat om kosmische kennis. Dat het informatieveld, jou nasynchroniseert, simuleert, 
welk woord dan ook. Het informatieveld reageert, het antwoordt op jou. Je laat een stempel achter, een 
herinnering op elke plek waar je fysiek bent geweest en op elke plek waar je met je aandacht naar toe bent 
gegaan. Zo breng je je aandacht naar het onderwerp, waarvan jij voor vandaag weet, waar je naar toe reist. Een 
persoon, een situatie, jij weet het. 
Stilte  
Breng je aandacht daar naartoe en vergroot je focus door te beseffen dat het NU gebeurt! 
Stilte 
Hou je aandacht en je focus daar en besef dat wat je aan het doen bent de grootste doorbraak in de menselijke 
geschiedenis in de toekomstlijn zal zijn. De ontdekking van  kwantumfysica, gebaseerd op menselijke AANDACHT- 
FOCUS. 
Stilte 
Als je voelt dat het klaar is, dan stop je en dan doe je lekker je ogen open  
Stilte 
Als je helder, gezond gaat worden, ik ga het woord gewoon gebruiken, een veel betere context dan lichamelijk of 
geestelijk. Als je een helder gezond bewustzijn draagt, dan kun je dat heldere gezonde bewustzijn eigenlijk overal 
tot leven laten komen, dat is de oorspronkelijke vermogens in ons en met gezond bedoel ik dat er geen beperking 
of afsluiting zit in de gedachten ten opzichte van de wereld waarin wij nu leven. Er is eigenlijk, de hele denkwijze 
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waarop wij hier leven, wat de culturele achtergrond of financieel ook is, het is echt gewoon, het is een hele grote 
verstrikking, het is ongezond. Je kunt zolang de mensheid, ook al zitten we, zouden we door allerlei tijdlijnen 
heengaan van eerst een economisch model naar niet een economisch model, hé, stel, dan is daar niets fout aan, 
maar eigenlijk is het zo dat alles wat afwijkt van ‘beschikbaar voor iedereen’, in eerbied,  niemand plundert, 
iedereen kan gewoon halen dat wat er ligt en wat je nodig hebt en je hoeft niet 1 extra te nemen uit zekerheid, 
want de zekerheid hoef je niet te borgen, want als je dat nodig hebt kun je altijd die ene nog halen. Er is geen 
tekort! Het is eigenlijk heel eenvoudig. Dat is een gezonde bewustzijnsbasis. Alles, in rust en openheid, 
toegankelijk voor iedereen, ja, als je dat bewustzijn in jezelf kunt voelen, en misschien is dat een moeilijk woord in 
deze context omdat je dat erin hoort te voelen, maar als je dit beseft dat dit volledig in jezelf er is en dat die optie 
gewoon bestaat. Er zijn een hoop mensen die zich dat niet kunnen voorstellen. Je kunt er hele diepe gaande 
gesprekken mee voeren, wat een gesprek dan ook mag lijken, dat mensen dit niet kunnen voorstellen, maar dat 
voorstel, dat dat gezonde, wat ik gezond noem, dat bewustzijn, dat stuk eronder in hoe je denkt, en vanuit dat 
stuk, vanuit wie je denkt of wat je denkt of voelt wat het is. Het is geen denken en ook geen voelen, het is alles 
omvattende intelligentie. Als dat mee ingeladen wordt in focus en aandacht, kracht trainingen zijn dat, en 
gezondheid zit daaronder en hij wordt daar naartoe gewezen, dan komt die daar ook, dat deel van jou, wat niet je 
persoon is, maar de levenskracht, komt daar dus ook tot leven. Wel in de blauwdruk van jou, want jij ben degene 
die het erin plant. Allemaal woorden hé, woorden, woorden, woorden, ja en daar ontstaat dus ook een gezonde 
situatie. Wij hebben samen met elkaar ook allemaal nog heel wat ongezonde situaties in ons, ja, daar moeten we 
dus ook de kijk sessies op houden, volgende keer als we bij elkaar komen om bepaalde dingen in onszelf te 
ontbloten -die hoef je niet uit te spreken, die gaan open en de ander met een gezond eerbiedig puur bewustzijn 
maakt het eigenlijk niet uit wat er ook uitgezonden wordt, je kijkt (en daar gaan we het dan allemaal over 
hebben), je kijkt en dan kan dat stukje, wat in de ander heel puur aanwezig is, kan in de code ontstaan, bij de 
ander die iets openlegt, gewoon openlegt, kan het daarin wakkeren, maar er wordt niet de code van de ander 
wakker in jou, want dat is de puurheidscode, de humanoïde code: boem, boem, boem, en hij schudt wakker.  
Klinkt lekker hé? 
R: Ik had een vraag, we hebben een keer een oefening gedaan op je buik, dat je gekaapt bent op je buik. Ik heb 
heel veel pijn in mijn buik, is er dan, dat er een heling plaats vindt in de oefening die we nu doen? 
M: Je hebt het over nu? 
R: ja 
M: Wat is je vraag precies? 
R: Ik heb een heel branderig gevoel in mijn buik, daar is ook de gevoelswereld en door de oefening die we nu aan 
het doen zijn, dat daar heling ontstaat in mijn buik 
M: Ja dat kan. Ik kan dat niet beantwoorden, dan geef ik een invulling 
R: Ja, dat we die oefening vroeger gedaan hebben in een training 
M: Ja 
R: daarin te ontkoppelen 
M: Als wij met aandacht werken, je moet goed beseffen dat aandacht is een goddelijke scheppingskracht, dat is 
een kosmische richtingaanwijzer. Op het moment dat je er daarmee bezig gaat, aandacht kost ontzettend veel 
energie. Ik weet niet of het je al op gevallen is.  Aandacht vraagt dus niet alleen fysieke energie, maar allerlei 
informatievelden en trillingsvelden worden bij elkaar gebracht en er worden ingezet. Dat is informatie, dat is 
voeding, brandstof. Dat kun je dus  o.a. ook zó voelen. Het kan zoveel zijn, het kan hier zitten, het kan in je buik 
zitten en het kan iets zijn dat er iets voelbaar wordt van dat het misschien al een, ik zeg niet dat het zo is, dat het 
een tekort aan vibratie is, dat daar al weinig trilling is, voeding, licht, frequentie, maar het kan ook iets zijn dat er 
iets geactiveerd wordt. Ik kan er niets over zeggen. Ja tenzij ik dus die blauwe jurk aantrek en dat doe ik niet. Je 
merkt het in ieder geval op. 
R: Nou ja ik merk, ik zelf heb het gevoel dat, dat ik als kind daar op gekaapt ben en dat er energie daar weg 
gehaald is, gemeten, en dat daar nu weer heling is daarop 
Ja,  
R: ik stel nu de vraag  hoe het werkt , omdat we ook met zulke hoge frequenties bezig zijn 
M: Ja, antwoorden of reacties hierop, die poppen op nu, die komen bij onszelf op. Ik moet daar ook heel, heel erg 
voorzichtig in zijn, omdat als ik daar op ga reageren en ik heb het mis, hé, ik vul iets in, dan ben je eigenlijk al 
bestuurd en kan de spontane opplop, opbruis actie van het wetende vermogen kan daardoor gemist worden. Dus, 
hoe dieper we hier inkomen, hoe afzijdiger we daarin moeten zijn om de zuiverheid en puurheid te bewaken.  
R: Je zou ook tegen de kosmische wetten in handelen 
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Ja, ja 
R: Dat kun je doen, maar volgens mij zit je dan daar en niet hier 
Nee en het is ook af en toe weleens fijn om iets op te gooien en daarop te reageren. Dus, ja best wel en er valt 
dan een heleboel weg. Hoe meer wij op onze eigen pilaar, op onze eigen zuil komen te staan, hoe minder we een 
ander eigenlijk nog iets moet zeggen. Hoe? Bijna niet leuk meer, kunnen we niet gewoon terug naar,…. Ja dat kan, 
maar dat doen we niet. Je weet het voor je zelf. Je voelt het wel je, merkt wel dat er iets aan de hand is en als je 
het nu niet helemaal in kaart kunt brengen, dan is er een ander moment waarin dat het schuift omdat je het, 
weet je het en bam daar is tie. Het is communicatie met het veld, dus de coöperatie start als je ook zo weinig 
mogelijk, tot zelfs helemaal niet meer aanleunt bij een ander. Dan komt echt je focus, communicatie, focus komt 
tot leven.  
R: dus meer aanleunt zei je? 
Dat jij niets meer aanneemt van een ander. Het is wel dat, het moet geen, het moet geen aardse eigenwijsheden 
zijn, van Ohhh nee, ik luister niet naar je wat jij zegt. Het gaat erom kun je overeind blijven, kun je ontvankelijk 
blijven, niet ontvankelijk blijven voor wat een ander je vertelt, als mogelijkheid. Daar gaat het over. Denk er goed 
om dat de mind is copy paste, copy georiënteerd. Als je alleen als iets hoort en je denkt al dat schuif ik maar aan 
de kant, dan is de mind al, in het onderbewustzijn is dat al aan het inprogrammeren. Dus daarom is het zo weinig 
mogelijk iets te zeggen. Er komt heel veel bij ons naar boven borrelen. Heel veel. 
Heeft ook bij mij, toen ik zo zwaar werd aangevallen, afgelopen nacht en de nacht daarvoor, ik noem het maar 
nacht, maar het was even iets meer dan een nacht, toen kwamen er op een gegeven moment 2 mensen naar mij 
toe, in een wereld waar ik was, kwamen 2 mensen naar mij toe en vroegen mij om contact met hun op te nemen 
en er werd van alles gedaan en gezegd en die mensen heb ik eigenlijk al een paar jaar, het zijn hele goede 
kosmische vrienden van mij, die wonen in Franeker en die mensen heb ik al zo’n 4 jaar of 5 jaar niet gesproken. En 
die man en zij zeg maar, ik heb haar vorig jaar nog een keer gesproken, maar in ieder geval, is het helemaal niet 
erg als je elkaar een paar jaar niet spreekt, maar dan komt er een persoon naar mij toe die contact met die 
mensen heeft gehad, dat het goed zou zijn en vrij zou zijn om weer contact met elkaar te hebben. Dus, je ziet dat 
borrelt heel veel op. In het veld informeert ons zo ontzettend veel. 
Maar ik noem dit op, om de, het opborrelen uit het informatieveld wat naar ons toekomt, om dat niet te 
frustreren. Alles zo vrij mogelijk te houden. En dat is mijn oproep ook om naar elkaar toe, in deze processen, denk 
erom dat je een ander niet beleert, denk erom dat je voor een ander niets invult, denk erom als je iets tegen een 
ander zegt, dat je dat, het gaat heel snel, maar dat je dat al vrij laat van een mening. Als ik bijvoorbeeld tegen jou 
zeg, nou jij vertelt iets, nou dat is goed zeg, dat je het zegt, dat is al discutabel. Want wie ben ik om, dat is een 
waarde oordeel. Alsof je een soort compliment krijgt van Martijn, dat is goed. Haha. Dat vind ik voor die persoon 
al wel lastig, maar ik noem het wel op, dat is goed dat je het zegt gewoon om het eventjes. Ja, het is een 
aandachtspunt weet je. Hopla, heb jij het even met een punaise op de muur geprikt, dat een ander daar even 
naar kunnen kijken, maar zelfs dat is al onmenselijk om zomaar te zeggen. Dus, de actie reactie de waarde 
oordelen en dat soort dingen, die kunnen je dus besturen in je gemoedstoestand, die moeten helemaal weg en 
dat is heel interessant hoor, die gesprekken die wij voeren met de andere naties en de naties van mensen, 
mensen-naties-beschavingen zijn allemaal vrij van dat soort dingen. Daar wordt, worden, in stukken dat wij elkaar 
naar de mond praten of elkaar de grond in praten, die bestaan daar niet,  zowel niet omhoog als ook niet naar 
beneden. Er zijn hele lege stukken in voor ons, zit je te wachten op een waarde oordeel van, nou, dat heb je goed 
gedaan. Niks, is er niet. Niet! Dat is apart. Heerlijk ja, maar wel apart hoor, heerlijk apart. Geen sturing in wat jij 
voelt 
R: het is dus echt vanuit betrokkenheid in neutraliteit 
M: Ja, lege stukken ertussen, voel maar eens dat. Voel maar voor jezelf wat hier in jou is. Staat een grote 
verandering, is een hele andere communicatie manier 
R: ik kan het alleen maar heeell hard toejuichen en naar mijzelf toe ook, ik bedoel, maar het is voor mij heel diep 
voelbaar en noodzakelijk 
Ja dat is zeker zo, aangezien wij allemaal zijn geprogrammeerd als het ware in een collectief, educatief systeem, 
educatief,  ik weet niet wat wij precies leren, maar dat is in ieder geval wat ons wordt voorgehouden. Dus, je 
moet overal aan voldoen, heb je ook overal steeds complimentjes nodig dat je het goed doet, iets wat je 
misschien helemaal niet wilt, ja maar vooruit ik doe het goed en ik ga dus maar door. Maar ook de duim naar 
beneden, dat je het niet goed doet, dat je beter je best moet doen. Dus eigenlijk zit overal, in het hele systeem 
waarin wij zitten, zitten overal aansturingen in wat jij niet zelf mag voelen. Dat, als ik tegen iemand zeg van: Ohhh, 
wauw wat heb jij dat mooi gedaan en mooi neergezet, ben ik eigenlijk dit aan het doen. Het is heel raar, het is iets 
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heel positiefs, maar per kosmische definitie is het eigenlijk overseinen van een waarde prikkel in mij naar de 
ander en eigenlijk her programmeer ik de ander in een soort waarde die ik eraan toeken. Als ik dat niet doe en ik 
laat er iets anders voor ontstaan, wat we dus nu niet kunnen benoemen, dan komt er dus ook daadwerkelijk dát 
tevoorschijn in die persoon, waardoor er echt geluk zal zijn in die persoon, wat hij of zij gemaakt heeft, getekend 
heeft, geschreven heeft, gemusiceerd  heeft. Dat is voor ons  nu op de aarde iets wonderbaarlijks, en de leegtes 
die daarin zitten, de leegtes daarin, dat is dus de DNA communicatie. Dat is de communicatie. Die leegtes, van 
onze leegtes die wij vol praten, ben ik ook goed in hé, volpraten met communicatie, met plussen en minnen, al 
dat gedoe, daar gaat de hele wereld over wat wél waar is en wat niet waar is, wat klopt, wat er toe doet en wat er 
niet toe doet, al die dingen vallen weg. Woem, 80% communicatie wég! 
R: we kennen alleen maar plussen en minnen in het denken, dat is continu hetzelfde. 
R: Wij zijn een elektrisch systeem, niet voor niks. 
M: Ik kan je aanraden om voor jezelf eens te onderzoeken wat er met je gebeurt als je dat laat.  
R: veel stiltes, veel meer voelen 
Het Zuivere in de mens, ook bij kindjes, komt tevoorschijn. Je eigen re-actie. Je eigen re-actie komt tevoorschijn 
i.p.v. dat je iets er inzet waarop het kind gaat re-ageren. Dus het is heel, het is iets voor ons zo’n reflexmatige 
communicatie en als dat weg val -en het gaat wegvallen- daarom barst het zo in alle hevigheid nu uit. Valt weg en 
dat de mensen ineens beseffen,….wat heb ik nog te zeggen! Wat heb ik nog te zeggen (fluisterend). Doet het er 
toe?  Is het nodig voor het jongetje of meisje om te zeggen, ohhh, wat heb jij een mooie tekening gemaakt. 
Kunnen wij ons bijna niet voorstellen, omdat wij in een wereld leven  waarin we dat zo diep bekrast en 
beschadigd en vergiftigd zijn, dat we als compensatie extreem goeie dingen moeten zeggen. Hoe goed jij wel niet 
bent, hoe goed jij het hebt gedaan, wat fantastisch je het doet. Zo erg is het! In de wereld waar wij vandaan 
komen gebeurt dat dus niet!  We hebben daar een totaal ander communicatie systeem. Daar gaan deze dagen 
dus over, het besef in te laden dat er een communicatie ligt in de coöperatie tussen de kwantum intelligentie en 
jouw aandacht . Stel je nou eens voor dat de reactie uit het veld komt van wat heb jij toch een mooie tekening 
gemaakt. Ja, hoe dan? Kijk daar is tie, dat is nog leeg. Het komt via een weten. Het is een kosmisch weten, dat ons 
vervult in dat moment, dat iedereen voelt in dat moment, zonder één gesproken woord. Het ontstaat, zoals dat je 
onder de bomen zit en luistert naar de regen, hoef je toch ook niet tegen elkaar te zeggen, ohhh wat een mooie 
bomen, ohhh wat een mooie regen, ohhh, nee iedereen is stil en je voelt. Die coöperatie met dat veld dat is wat 
wij aanboren. Wij boren een weg via onszelf tot iets en dat doen we met aandacht en focus. Dat is de 
oorspronkelijke taal en nodigt iets totaal anders uit. Wat een genot, ik blijf even bij het voorbeeld met de 
kinderen, wat een genot en een schoonheid daar is, als je naar kinderen kijkt en er wordt niets over gemeend of 
iets goed of niet goed is. Wat voor een schoonheid, de kracht, die in jou communiceert, die jou laat voelen, hoe 
mooi dat moment is zonder 1 woord en wat voor een verbinding daaruit ontstaat. Dat mensen iets ervaren in 
zichzelf, wat gezamenlijk wordt ervaren, maar niet over gesproken hoeft te worden. Dat is de kwantum link, die 
wij op dit moment met elkaar maken hier op aarde. Totale andere beschaving wordt hier op dit moment, is in 
beweging, wordt geprobeerd tegen te houden, door de plussen en minnen die we overal zien, maar een totaal 
andere beschaving gaat hier ontstaan op de aarde. Je hebt hem al door, die verandering die start altijd ergens. En 
als je naar huis gaat, mag je best heel diep eens over voelen hoor, wat er hier in het veld ontstaat. Want dat zei ik 
net al: de dag dat je op een gegeven moment ontkoppelt, ontwaakt, weg bent, dan zul je dus ook niet meer 
denken zoals hier en dan kijk je terug naar deze wereld en dan voel je welke bloem, welke kracht je hebt 
achtergelaten in het collectieve intelligentieveld. 
R: In 2016, in een van de 1e lezingen,  heb ik een keer aan je gevraagd wat is het toch raar dat, ik kan heel goed 
ervaren in mijn lichaam hoe dingen voelen en als ik in mijn hoofd kom dan kan ik het niet voelen en toen zei je: 
Ha, dat is niet voor niks, daar is het ook op gebouwd dat systeem, dat neurologische systeem Gisteravond was ik 
in gesprek met een persoon aan de telefoon, toen hadden we het ook over communicatie en elkaar kunnen 
volgen, voelen, afgestemd zijn, ook in de groep hé, in het veld, communicatie in het veld. Waarbij je helemaal niet 
hoeft na te denken, omdat het is en omdat jij daarin beweegt en in voelt, dat gaat heel organisch. Toen kwam die 
vraag van mij uit 2016,  boem, heel sterk terug in de zin van, dat ik zag: wauw, dus daarom is het zo ingewikkeld 
om via wat wij denken dat het zijn, die neurologische verbindingen, daarom is communicatie en gevoel van 
samenhang en die vanzelfsprekendheid en dat verbonden zijn via dit systeem zo moeilijk, omdat het een 
aangelegd systeem is wat niet kan voelen. Het kan alleen voelend, het kan niet elektrisch lopend. Ik begreep, ik 
moet het gewoon even zeggen, ik begreep ineens iets over de aard van wat wij denken wat ons brein is. Ja ik 
moet het zo zeggen. Ik weet het ook niet meer wat het echt is. Zoiets. In deze fysieke werkelijkheid zelf weet ik 
dat niet. Ik weet wel wat ik op T.V. zie: wat neurologen en microscopen en scans enzo allemaal laten zien. De 
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eindigheid van het brein, maar ook de aard, omdat het niet voelend is, het is zó veelbetekenend, het is bedraad. 
Zo bedraad en het doet het op repetitie en… ik val in herhaling. Ja, het is zo wezenlijk om te ervaren dat het 
denken het niet in zich heeft. We komen dan op een diepere manier van ervaren, dus communicatie vraagt 
diepgaand voelen. Communicatie vraagt, ik heb altijd gedacht ik niet kon spreken, ik kon niet logisch nadenken, ik 
kon heel veel niet en daar heb ik aardig mijn best voor gedaan in mijn leven, omdat ik dacht dat het moest en dat 
het zo zat. Het is dus een verademing om te denken en ook om te ontdekken, tegelijkertijd was het een shock in 
mijn leven, dat het zo dus niet zit. Dat het niet via het denken loopt, maar er iets diep in mij altijd al in mij 
geweest is. Wat ik godverdomme fors aan het uitpakken ben gegaan en nog meer en nog meer en dat het dat 
moet zijn! 
Het brein is ook een heel interessante programmeur, programma. Programmeur eigenlijk, want kijk wij zijn, ons 
lichaam ziet er nu zo uit, zoals wij het nu ervaren, organen enzo. Dat is een bepaalde functie, maar als de 
mensheid, zichzelf letterlijk anders gaat ervaren, zodra wij het contact, zodra vol- contact tot stand is, de weg 
daarheen gaan we zelf anders ervaren. Op het moment dat wij volledig in contact komen met families uit andere 
sterrenstelsels, dan zullen wij een totaal ander zelf bewustzijn krijgen, zullen we onszelf anders ervaren. Dat zijn 
we nu al aan het doen, kijk maar naar jouzelf en het verschil van andere mensen die er niet mee bezig zijn, is een 
heel groot verschil, zijn 2 verschillende binnenkanten, hé, maar als je echt open contact gaat krijgen, collectief 
heb ik het nu over. Heeft met collectieve gebeurtenis te maken, dan krijg je een ander zelfbewustzijn, je ervaart 
jezelf anders, je ervaart de realiteit anders, je krijgt een andere intelligentie en doordat je een ander bewustzijn 
krijgt heb je ook andere behoeften, dat is echt zo. Dus de behoefte is gerelateerd aan bewustzijn. Het zit ‘m op 
het collectieve programma, dus zodra er collectief contact is, daar een paar 100 mensen, daar een paar 1000 
mensen over de hele aarde, dan ontstaat er in het hele informatieveld een andere, 2e soort mens, die een andere 
binnenkant heeft, andere behoeften heeft, andere gemoedstoestand heeft, totaal andere dingen relevant vindt. 
Die kan zo met gemak overal uitstappen, die is totaal niet chanteerbaar meer, want er komt een andere 
intelligentie en als die andere binnenkant intelligentie aan het opstarten is gaat het brein anders denken en 
doordat er andere behoefte is, ik noem maar even een praktisch voorbeeld: de behoefte om bepaalde dingen niet 
meer te eten of er is behoefte om 80% minder te eten, omdat 80% aangevuld gaat worden door bewustzijns 
inzicht, dat eten een bijzaak begint te worden. Op dat moment gaat het brein dat doorgeven en vinden er 
modificaties plaats in het lichaam, waardoor bepaalde binnenkanten in het lichaam bij nieuwe kinderen niet meer 
aanwezig zullen zijn. Als kinderen even (om zo te zeggen), als die er achteraan komen. Dus je krijgt een 
aanpassing in de evolutie, die gebaseerd is, brein geeft dat dus door, die dus gebaseerd is, het zit niet in het 
hologram van het zaadje en het eitje, het wordt via het brein denken, wat daaronder zit is het voelen, wordt dat 
uitgezonden en dan ontstaan er dus nieuwe mensen. Met bijvoorbeeld darmen die in plaats van meters lang, 1 ½ 
meter lang zijn omdat er bijna niets meer verteerd hoeft te worden. Dus je krijgt een andere binnenkant van de 
mens. Dat brein is dus iets gigantisch. Dat brein kan een compleet andere binnenkant van het lichaam laten 
ontstaan en eigenlijk is dat ook wat er gebeurt over de hele wereld, er is één grote soort kommer en kwel gaande 
op gebied van gezondheid en dat zit hem echt niet alleen maar in de dingen die we regulier in de mainstream en 
alternatief media horen, of 5G, verkeerde voeding eten, en zorgen en stress, maar dat heeft ook te maken, dat is 
een modificatie van het soort mens die wij zijn, waardoor de functies van ons lichaam, die er nu nog inzitten, 
eigenlijk al niet eens meer passen bij wie jij bent. 
R: Kan het dan ook zijn dat dit lichaam nu al zo is?  
M: Ja, dat is eigenlijk wat ik net zei, dat is al aan het gebeuren. Dat kan allerlei gevolgen hebben, storingen, uitval, 
noem maar op, van klein tot groot, maar eigenlijk is dat een aanpassing op basis van een andere mens 
R: Ik word hier heel blij van.  
Hangt er vanaf hoe je het ervaart, er zijn ook een hoop mensen die ervaren dat, waarmee je niet blij bent, omdat 
het natuurlijk behoorlijke klachten kan veroorzaken in het fysieke beeld en daar is dus ook begeleiding bij nodig. 
Dingen moeten ook aangekeken worden op een manier wat het eigenlijk werkelijk is. Als er ergens een probleem 
is, dan kun je daar dat probleem, dat probleem kun je zo zien of zo zien. Die bril kan je opzetten of die bril, je kan 
er op allerlei verschillende manieren naar kijken, maar bewustzijn is primair. Iets kan pas rustig worden als het 
wordt gezien in wat het echt is. 
R: Precies, dat maakt mij blij 
Dat komt dus allemaal voort uit de basis die daaronder ligt, dat menselijke aanwezigheid in welke vorm dan ook, 
het is pure energie, fysiek is pure energie, dat menselijk aanwezigheid wordt na gesimuleerd of opnieuw wordt 
gebouwd in de fotonenkracht van de kosmos. Dus daar komt een mens binnen, nu ga ik het heel zwart wit 
zeggen, komt een mens het universum binnen, waar die vandaan komt even weg, maakt niet uit, komt die mens 
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binnen en op het moment dat de mens binnen is, staan er gelijk 82000 of 20 miljard, dezelfde. 
R: Wat? 
Dat ene DNAtje wat onder die stolp wordt gelegd, die wordt niet 1 keer gemaakt. In die ruimte, die vacuüm 
ruimte, wordt dat fysieke stukje DNA wordt opnieuw geproduceerd, opnieuw geproduceerd, in dat stuk, die 
fotonen maken er 1 DNA van, 2 DNA van, 3 DNA van: boep,boep,boep, prrrrr. Dus er was een mens die stapt dus 
de wereld in, de kosmos, en ineens was er 1 en toen waren er 20 miljard. Snap je, je bent nooit, je moet goed 
beseffen wat het allemaal betekent. Waar je eigenlijk bent. Nou, vooruit maar. Wij hebben de kennis, die zijn we 
vergeten geraakt, die is weggehaald, ja hé. We moeten een paar hele stappen verder durven beseffen van: ok, als 
dus het krachtveld, het levende krachtveld, eigenlijk reageert op wie jij bent en jij wordt eigenlijk razendsnel 
gereproduceerd in het lichtveld en je hebt een vermogen om met je bewustzijn, los van het lichaam waarin jij 
bent terecht gekomen, los daarvan te navigeren, dan kun jij elke willekeurige plek in het universum opzoeken, 
want overal ben jij, want het universum, de kracht, simuleert jou op elke plek. Kijk, nou komen we in tijdreizen 
terecht, in ruimte reizen terecht, en kun je daar gewoon in connecten en kan je lichaam daar manifest worden, 
samen getrokken worden door de Force. Maar jouw bewustzijn om dat te doen, FOCUS en KEUZE en daaronder 
PUURHEID, absolute puurheid van wie jij bent, die moet gerepatrieerd worden en daar worden wij in getest, niet 
als een school om te testen, maar letterlijk getest, want als je met deze onderwerpen bezig gaat dan krijg je 
gewoon weer dit op je schoot geworpen en weer dat op je schoot geworpen, zo klein, zo groot, alles mogelijk en 
doorzetten. Doorzetten in je kracht. Als er iemand is die ontmoedigd is, dan moet er ook een manier zijn dat je 
elkaar op een manier kunt bereiken, zeg maar. Ik hoop dat eh,….ik hoop niks. 
Het gaat er niet om dat je dit begrijpt, nee, het gaat erom dat het überhaupt er gewoon is 
R: Dat is datzelfde gedonder met dat brein, dat dingen moeten begrijpen, soms kunnen we niet naar een ander 
kompas op zijn tijd, ook bij dit soort dingen. We houden het vast. 
Je moet jezelf ook weer herintroduceren. Hé, je moet jezelf herintroduceren. Je moet het onmogelijkheidsveld 
ingaan en alles niet persé zo is het, zo is het, zo is het, maar je moet er gewoon ingaan en al het mogelijke tot je 
laten komen en daarin vindt wel de aansluiting plaats tussen jou binnen voelen en dat stukje wat er naar je toe 
komt, maar je moet overal instappen en jezelf herintroduceren in de meest onmogelijke, lijkt het, onmogelijke 
situaties. Want als je nog nooit over trilling hebt gehoord en nooit over frequentie hebt gehoord, als je nog nooit 
bezig bent geweest met wat zijn emoties eigenlijk, wat is liefde eigenlijk en hoe kan het dat je überhaupt liefde 
kan voelen en dat het een reactie geeft in het lichaam, hoe kan het dat je met liefde een plant kunt helen, 
allemaal feitelijke dingen gewoon, als je daar nog nooit mee bezig bent geweest en je hoort het verhaal en dan 
hoor je over de kosmos en overal tegelijkertijd zijn, ja dan denk je: even een kop koffie, eerst eventjes, en dan 
denk je: die mensen zijn gek, dat is het oude paradigma, wat alleen maar in vorm zit verpakt. Waar wij het nu 
over hebben, dat is dus alle mogelijkheden openleggen, menselijk bewustzijn reist daar doorheen, met aandacht, 
het opent zich verder en hierachter ligt een arsenaal aan informatie wat wij hebben aangeraakt. In het voorbeeld, 
wat echt essentieel is over dat universum: dat de Force jou steeds opnieuw bouwt, nabouwt. Jij komt binnen, je 
was alleen, daarna niet meer. Overal kom je terecht. 
R: Jij kan vanavond wel achter Rutte gaan staan als doventolk 
M: Ja inderdaad 
R: Met die associaties ik bedoel maar 

Ja vooral aan die kant.       Maar zie je de uitdaging want jij brengt nu Rutte nu in. Zien we met elkaar de 
uitdaging, want we hebben het hier over hele strakke informatievelden, waar we gewoon met zijn allen of alleen 
maar naar luisteren als mensheid van: we geloven erin en ze hebben het beste met ons voor en toi, toi, toi en ik 
doe wel 10 mondkapjes op hé. Of je bent ertegen en je hebt er commentaar op en in beide gevallen ben je 
helemaal niet bewust van wat jouw informatieveld doet. Die mensen staan bijna elke 2 weken wel op televisie en 
vragen van: Mag ik jouw DNA, aandacht, vragen: mag ik jouw DNA? Nee we gaan het niet over het DNA hebben, 
we gaan het over iets anders hebben, over corona…..dat is wat er gebeurt, ja.  hebben we over iets anders 
hebben, niet denken maar komen maar,….:-) dat is wat er gebeurd, ja. Goocheltrucs, we moeten het alleen maar 
inzetten en ja, ik heb het al gezegd, als dit in scholen zou worden verteld bij jonge mensen, zouden we heel gauw 
en heel diep tot veranderingen kunnen komen, die zouden het gelijk toepassen 
R: Maar zeg je hier nu mee van, want ik kijk dus wel naar tv en journaal en wil weten wat ze ons voorschotelen, 
maar dan probeer ik wel heel bewust daar in waar te nemen, niet van ojee en tot mij te nemen, of zeg je van: 
beter toch maar laten.  
M: Nee, ik zie altijd de voordeur! 
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R: OK 
Overal zie ik het moment waar je kunt hier, connecten met je bewustzijn daar, FOCUS. Overal kan jouw 
genetische DNA, fysiek en niet fysiek, kan in beweging komen in de ander zijn veld. Het is geen interventie. Denk 
er goed om, denk aan het voorbeeld vanochtend met de persoon hier en zoals je naar de ander hier luistert, zo 
luister je ook naar Rutte. Je kunt met aandacht naar iemand luisteren en denk erom hij moet losgeknipt worden. 
Geen verstrikking van nou zou ik die weleens grgrgr wakker schudden en alles. Nee niet dat is niet de familie waar 
wij nu vandaan komen. Daar komen wij niet vandaan. Wij zijn geen killers, althans niet van oorspronkelijkheid. 
R: Als ik dan denk en ik kijk naar een, ik bedoel ik merk wel dat ik minder agressief ben als ik naar ze kijk, maar ik 
ben ook weer benieuwd wat ze nu weer hebben verzonnen. Zo ga ik erin, maar dat is ook een gedachte, maar 
toch ervaar ik hem vrij neutraal en ben ik benieuwd wat voor fabeltje ze nu weer hebben bedacht ofzo, is dat 
dan? 
M: Ja, heel mooi wat je ook achter komt, wat je ook kunt realiseren van: hier wordt dus een programma 
gelanceerd door een intelligentie, die ontmoet mij en de degens kruisen elkaar, mijn observatie in deze is het 
kruis en waarvan we zeggen van eh,….de degen, dat, dus er ontmoeten eigenlijk 2 verschillende krachten elkaar. 
Dat is wat er gebeurt. Je ziet al heel gauw op televisie zo dat er in een toespraak en eigenlijk wordt je getrakteerd 
op een informatieveld wat grote machtige intelligenties gelanceerd hebben. Die personen die op de televisie zijn 
vertellen dat, dan komt het naar je toe en dat moet je dus doorzien. Je moet beseffen, kijk daar staan ze te praten 
en je hebt het door en je voelt hier ben ik en je weet op mij wordt gereageerd in de energie, in de kracht, mijn 
DNA wordt gereproduceerd, dat gebeurt gewoon en ik zie jullie en ik ben hier. Fjoewww erin. 
R: Nou vanavond kan je het oefenen. Doen! 
Het gaat om de ontmoeting, het gaat om de ontmoeting in de energie. Het gaat niet omdat je erin gaat om dit te 
doen, het gaat erom om dat stukje van jou wat vanzelf loopt met aandacht en focus, dáár te laten bruisen. Hopsa. 
Dit is een feit, dit zijn gegevens. Zijn gegevens, bewustzijnsgegevens die meetbaar en valideerbaar zijn. Precies 
daarom, omdat het zo eenvoudig is, was, worden wij geprobeerd om te gaan denken en handelen zoals zij. Zij 
zeggen dan: ga maar naar de rechtbank en dan zeggen wij, wij gaan naar de rechtbank. Wij gaan strijden en we 
hebben alle juridische voors en tegens verzameld en dozen bewijzen, ohohoho ik word in het gelijk gesteld 
en….niet dus, want je speelt het spel mee. Zíj zijn de machthebbers, door de ingreep, en de staatsgreep.  
Dus, terug naar jezelf toe. Goed binnenin voelen in jezelf wat het is. 
 
Oefening A 
Wie heeft er nog een foto meegenomen, wie er een foto heeft meegenomen van een ander of een dier, mag dit 
lekker op schoot leggen. Als je er een gevoel bij hebt gehad leg je dat idee er gewoon even bij. 
 
Het eerste wat je voor jezelf doet is dat je naar een zo prettig mogelijke voor jezelf voelende houding en 
ontspanning gaat, en gewoon rustig hier zijn, geen verwachting en lekker kalm. 
Door je te beseffen dat je in deze wereld bent, dat je aanwezig bent en deze ervaring hebt via dit lichaam, breng 
je een aandachtspunt naar jezelf, waardoor het krachtveld van het zelf sterker wordt en hierdoor ook sterker 
wordt opgetekend. Dus, door met aandacht bij jezelf te zijn wordt jouw informatie DNA, je bewustzijn DNA 
krachtiger gecreëerd door de scheppingsvelden. Zo ontsta jij overal. 
Als een oneindige deken aanwezig hier op Gaia. 
Stilte  
Vanuit puurheid verbonden. Het is een herkenning van de kracht in jezelf en een erkenning van alle scheppende 
rassen en levende schepsels in welke vorm dan ook. PUUR-HEID! 
Zo observeer je jezelf en ervaar je jezelf en versterk je jezelf in het veld en de kracht antwoordt. 
Stilte  
En zo is jouw bewustzijn DNA actief in elke cel en de aarde en haar frequenties. 
Stilte 
En zo beweegt jouw bewustzijn DNA in elke cel en in elke vorm en in elke trilling hier op aarde en in alle 
dimensies. LEVEN! 
Stilte  
En zo besef je de interactie tussen de krachtvelden en jouw aanwezigheid hier op de aarde en in alle dimensies. 
VERBIND! 
Stilte 
En zo breng jij je aandacht en je focus daarheen waar jouw beslissing ligt. DOE HET! 
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Stilte 
RESPECT! 
Stilte 
Kijk het aan, wees erbij. 
Stilte 
Voor de mensen die dit ontvangen kunnen richt je ook óp en ín het levensveld, de universele intelligentie van 
kracht, warmte en liefde, omdat er ook een boodschap ligt voor jou die nu naar je toe gaat komen.  
Stilte 
Als je klaar bent doe je eventjes je ogen open. 
Gaan we gelijk nog een ronde doen. 
 
Oefening B 
Even iets van een andere orde maar eigenlijk ook weer gelijk. Het gaat erom dat je in dit moment iemand laat 
opbruisen in dit leven waar je heel erg gek op bent. Het kan bijvoorbeeld 2 mensen zijn of 3, dan kun je die 
persoon aanwijzen, dat je daar gek op bent. Halen we er voor het experiment 1 persoon even uit. Zonder andere 
mensen uit te sluiten, iedereen is aanwezig. 1 persoon die jezelf tevoorschijn haalt, waarin je voelt: ik ben zo 
ontzettend gek op jou. Het kan je nichtje zijn, het maakt niets uit. 
Doe maar lekker je ogen dicht. 
R: Kan het ook dezelfde persoon zijn die je net had?  
M: Ja 
Wees je bewust van je aanwezigheid hier op de aarde in deze werkelijkheid. Zo breng je je aandacht rechtstreeks 
naar die persoon die nu ontstaat bij jezelf, in jezelf. Je weet waar hij of zij is zo ongeveer en deze persoon ontstaat 
in jezelf en je ziet hem of haar nu. Je weet: hij of zij is hier.  
Stilte 
In de warmte en liefde die je voor deze persoon ervaart besef je dat je frequentie, je trilling, je aanwezigheid, 
door je aandacht naar deze persoon daar in beweging komt. Voorbij alle woorden vindt er een communicatie 
plaats in trilling. Wees maar zo dicht bij als je voelt dat je bij deze persoon wilt zijn. 
Stilte  
Voel maar hoe uniek deze mens is en hoeveel liefde er door je heen gaat. 
Stilte 
Breng de aandacht en focus daar, als dat lukt, dieper naar toe. Misschien dat je deze persoon tegen je aan kunt 
houden. 
Voel wat de kracht is van je aandacht en je liefde.  
Stilte  
Voel maar hoeveel goedheid en uniekheid de ander is. 
stilte 
Ik hou van jou, in jouw eigen gevoel en eigen woorden. 
Stilte 
Je kunt een vraag stellen in energie terwijl je de ander vasthoudt. ‘OPEN?’ Open met vraagteken. En de ander 
antwoordt recht uit het hart, in je oog in je hart: ‘Ja OPEN’. 
Stilte 
Vanuit deze vrede en dit binnenin je hart weten en voelen, ben je hier aanwezig.  
Ogen weer open 
En ontdekken we dat er vele wegen zijn om aandacht, focus, kracht vanuit een borging te laten ontstaan en 
daarvoor zijn wij hier. Er zijn geen wapens om het te beslechten. Dat is waarom wij hier zijn. Je brengt het daar 
heen en in de ene situatie lijkt het heel makkelijk en in de andere situatie lijkt het heel moeilijk, maar in de kern 
gesproken is alles hetzelfde. De mind is vergiftigd door oordelen. Door het daar heen te brengen, door je 
aandacht daar naartoe te laten gaan en de liefde te voelen voor dat ene mens komt er een reactie in het veld, 
waardoor de manifestatie van het DNA bewustzijn in dat veld van een ander -niet in het lichaam van een ander-, 
maar in het veld van een ander een antwoord krijgt, uit de intelligentie. En deze kunst is de creatie liefde , zou 
hier op de aarde terug gebracht worden door krijgers. KRIJGERS! Krijgers van het hart, doordrongen van de 
noodzaak van puurheid. Volhardend in wie ze zijn en dat zijn niet mijn woorden. Dat zijn de woorden van de 
universele wijsheid. Vandaar nog een 3e dag, om dat met elkaar uit te diepen en echt met elkaar 1 op 1 in te 
zetten of met de groep in tweeën: 15/15 personen. Want zo moeten wij elkaar ook zien. Allemaal! Niemand 
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uitgezonderd. Wij zijn krijgers, vredeskrijgers en om lief te hebben moet er soms heel veel achter de gordijnen 
weggetrokken worden. Soms moet je tot razernij komen om je liefde te kunnen voelen. Soms moet je jezelf aan 
diggelen slaan om er weer in te komen. En soms moet je dat met elkaar doen als mensheid. 
Wie heeft er nog iets wat er gezegd moet worden? 
Weet goed dat alles wat hier gezegd wordt niet persé naar ons toe gericht is. Je mag ook een situatie gesprek 
voeren. Je mag ook iets zeggen tegen de wereld, als die behoefte er is kan dat altijd. 
Krachtige woorden vanuit de huiskamer 
Dit is wie wij zijn, dat ik van jou hou de wereld, vrijheid, nu weet ik het morgen, open, dat ik in stilte mag 
uitgewezen tot diepste gevoel zijn, aan, los van al die beperkingen, wij gaan ervoor, totaal zijn wie jij wezenlijk 
bent, in vrijheid leven,  ontmoeting, écht ontmoeten, ik barst uit mijn voegen die niet mijn voegen zijn, plezier 
hebben,  openbloeien, volledig open bloeien, noodzakelijke omkering, volledige gelijkwaardigheid, verbinding, 
maak niet uit wat, wij komen terug, nooit alleen, samen thuis, ik ben in mij, we zijn er.  
Klank 
Verlossing, samen, autonoom en soeverein. 
Dat was het  en er wordt nog aan het eind een schilderij-tekening getoond. Niet met woorden.  
Voor de 3e dag krijgen wij een mailtje toegestuurd.  
Fijne reis  
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