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20210611-MvS-Archon en Bronwereld transcript 
Archon en de Oorspronkelijke wereld uit opname van 11 juni 2021  

 
We hebben het er al vaker over gehad, vrije wereld-universa, onsterfelijkheid. Laten we 

het aanduiden als een werkelijkheid, een werkelijkheid zoals deze. Dus niet iets uit een 
theorie maar een werkelijkheid waarin je leeft en onsterfelijk bent, punt. Net als hier, 
alleen niet stervend, je leeft bewust. Het is een universum die oneindig groot is, geen begin 

en geen eind, het is gewoon gigantisch. En dat universum is de bronwereld. Alles wat in die 
werkelijkheid leeft, wat zich bewust is, heeft zo'n kracht dat alles wat er gedacht wordt en 

dus uitgezonden wordt, dat daar de mogelijkheden die je uitzendt ook beantwoord worden. 
Die werkelijkheid- noemen een vrije wereld, een hoofd universum, een kwantumwereld- is 
niet de enige. Hiervan zijn er ontzettend veel. In deze werkelijkheid hier praten we over 

het menselijk potentieel, dus dat is het humanoide bronbewustzijn. Daar zijn alle 
menselijke wezens, dus humanoide beschavingen, in die werkelijkheid levend. Dit is 

overigens niet één werkelijkheid er zijn ontelbare verdiepingen van werelden en universa, 
dwars door elkaar heen, onsterfelijk. Zo zijn er dus nog andere werelden en ook die liggen 
door elkaar heen, dus het zijn eigenlijk geen planeten naast elkaar, het zijn allemaal 

werelden dwars door elkaar heen. Dus je hebt allemaal trillingsvelden waar allerlei 
beschavingen van het ene soort leven in hun trillingsverbindings-getal en je hebt 

mensenbeschavingen die weer allemaal in verschillen verdiepingen leven in hun 
trillingsgetal. Dan lijkt het net alsof je alleen maar gescheiden universa hebt maar dat is 
dus niet zo, ze lopen dwars door elkaar heen. Je kunt bijvoorbeeld vanuit de menselijke 

vrije wereld naar een sterrenstelsel reizen en daar allemaal mensen aantreffen want dat is 
een onderdeel van die bronwereld. Maar als je verschuift, met technologie of met je 

bewustzijn, kun je ín die wereld ook naar een andere verdieping gaan en dan kom je 
bijvoorbeeld in de reptiliaanse wereld. En die is heel anders ingericht. Dat zijn allemaal 

verschillende parallelle werkelijkheden over elkaar heen. In de oorspronkelijke 
werkelijkheid zijn er allerlei verschillende verdiepingen die op allerlei verschillende 
manieren zijn ingericht. Dat is ook heel interessant als je dat weer ziet. Dat je via die 

wereld naar een andere verdieping schuift en je ziet eigenlijk dezelfde werkelijkheid, maar 
toch anders ingericht. Er is ook een andere evolutie. In die werkelijkheid zijn alle wezens 

onsterfelijk. Er zit geen begin en geen einde aan. Zij leven en hebben geen doelstelling 
zoals hier op de aarde, dat mensen ergens voor leven. Dat is heel gek voor onze 
begrippen, maar ze hebben gewoon geen doel. Niet op de manier zoals wij dat hier kennen. 

Je leeft niet om te werken, je leeft niet om ouder te worden, je leeft niet om iets te 
verbeteren, je leeft niet om meer te weten te komen, je hoeft niets te leren want in die 

wereld heb je het vermogen om te reizen en te ontvangen. Dat is een hele andere 
intelligentie. Dus er is ook geen doel om naar toe te gaan.  
Vraag: Dus wat je voelt is meteen gemanifesteerd?  

Martijn: Niet altijd. Kijk, wij hebben hier het gevoel dat we in nood verkeren, dat als we 
iets manifesteren het ook gelijk moet ontstaan. Dat heb je in de wereld waar we vandaan 

komen niet. Eigenlijk is het zo dat alles wat je eigenlijk voelt; dat is er al. Het hoeft alleen 
nog maar te ontstaan in jouw werkelijkheid. En dat hoeft niet ala minut, dat kan ook op 
een andere manier ontstaan. Het is een heel andere manier van hoe het hier gaat. Het is 

dus niet zo dat je de hele dag aan het denken en voelen bent en dat dat dan voor je 
ontstaat. Je leeft echt in een wereld zoals dit. Ook echt met natuur, dus een feitelijke 

wereld en er zit ook heel veel avontuur in die wereld. Dus je bent wel echt aan het leven, 
net zoals hier. Maar alles wat je daar voelt en waar je mee bezig bent, dat is ook het pad 
wat er klaarligt en waar je ingaat. Als jij besluit van; ik ga in mijn leven van nu met alles 

wat ik ben en wat ik voel ga ik reizen, ik ga zingen, ik ga met mensen die energie helemaal 
los maken, dan zul je ook dat leven leven. Dan blijft dat ook zo lang doorgaan als dat je 

zelf beslist. Er komt geen einde aan. Wij hebben hier een soort gevoel van genoegdoening 
omdat je het hier eerst allemaal moet vergaren, vergaren, vergaren totdat je het kunt 
voelen. Maar daar voel je het al, daar ben je het al. En door het te beleven wordt het ook 

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


 
 

Kim Verhoef Pagina 2 van 9                                  Webpage https://matrix-nl.freevar.com                                       

manifest in je feitelijke wereld. Hier doe je iets omdat je het dan pas voelt en bent en daar 
(waar we vandaan komen) is het er al omdat je alles al voelt en bent, alleen moet je de 

ervaring nog gaan leven. Hier moet je de ervaring leven om het te voelen en daar is het al 
en ga je de ervaring leven omdat je het al voelt, dus het is net andersom.  

Vraag: Er is geen weerstand en je hoeft niets te overwinnen?  
Martijn: Nee, alles is ongelimiteerd. Het is ook heel bijzonder want vanuit het stuk waar 
wij zitten heb je het gevoel dat je heel gretig zou worden op een manier van "je moet dit 

en dat", maar alles gebeurt daar kalm, rustig en vredig. Je leeft niet in het concept van 
tijd, je kunt genieten. Wat je hier hebt, dat je drie of vier weken naar zuid italie zou gaan 

en je gaat heerlijk genieten van een vakantie; dan heb je hier het gevoel van 'nou, ik heb 
nog drie weken". Dat is daar niet. Je leeft dat zolang jij dat zelf voelt. Het lijkt bijna een 
utopie maar het is gewoon totale vrijheid. En daar komen wij allemaal oorspronkelijk 

vandaan. En binnen die wereld is het zo dat je, zonder dat je een doel hebt, wel bepaalde 
gevoelens ervaart die er dus al zijn omdat alles er is, en doordat je het voelt kun je 

beslissen dat je wilt deelnemen aan iets gezamenlijks, iets groots of iets alleen wil doen, en 
dan kun je meedoen aan grote missies, aan grote projecten. Dat kan een project zijn in die 
wereld, dat je echt iets bouwt of fabriceert of dat je gaat genieten van een omgeving 

omdat je een prachtig mooi dorp bouwt. Het zijn ook gewoon dingen die daar ook zijn. En 
dat doe je zo lang als jij daar plezier in hebt. Maar er kunnen ook, net als hier, gevoelens 

komen waarvan je zegt: nou, dit ga ik nu even parkeren, dat laat ik los want ik ga nu eerst 
zestigduizend jaar iets anders doen. Letterlijk hoor! We hebben geen liniaire tijd, de dingen 
die we beslissen, daarin loopt de tijd wel achter elkaar aan maar je kunt door tijd heen 

schuiven naar iets anders. Als er ooit iets is gebeurd, wat wij daar niet aanduiden als 
verleden -dat is een ander momentum- en je zegt 'dat is zo interessant'; Vertaald naar de 

aardse taal zou je zeggen 'er is tweehonderd jaar geleden zoiets interessants gebeurt dat 
ga ik eens doen'. Dan ga je dus naar dat momentum toe. Maar wel heel serieus en er zit 

ontzettend veel plezier in maar het is echt een feitelijk leven.  
Vraag: En hoe zit het dan met de balans tussen alleen en samen? Groepen of 
teruggetrokken leven?  

Martijn: We hebben daar een hele andere intelligentie dan hier op de aarde. We zijn daar 
zeer onafhankelijk. En door die onafhankelijkheid is er niets wat je op elkaar plakt. Je wilt 

niets van elkaar in de zin van dat je iets van de ander nodig hebt of van een ander moet 
stelen. Je plakt niks op elkaar, alles is daar met een heel breed, groot en hoog 
georiënteerd bewustzijn waarin er zonder enige bijbedoelingen en gekkigheden gewoon 

contact is tussen jou en de ander. Dus je kunt ook vanuit dat stuk samenwerken, samen 
dingen doen. En je bent ook in de rust in dezelfde intelligentie vanbinnen. Dus je drijft niet 

weg en je hebt geen eenzaamheid. Je bent verbonden met de kracht, met de natuur en het 
gebied waar je leeft. Waar ik vandaan kom is de wereld van Ganesh, van Antarra. Dat is 
waar ik dus vandaan kom maar dat geldt overigens voor iedereen maar er zijn ook mensen 

die in metropolen wonen, grote steden die helemaal opgebouwd zijn uit de natuur. Dus het 
is maar net waar je besluit om te gaan leven en wonen, wat ook net zo lang is zoals je zelf 

voelt. Waar ik vandaan kom leef ik middenin de natuur, ik heb een heel groot stuk natuur 
als verzorger onder mijn beheer, net als al die andere mensen. Dat zijn gigantische 
gebieden, hele grote paardenranches, hele grote bergruggen. Het is niet van mij maar dat 

is het stuk waar ik doorheen ga als ik thuiskom. Daar leef ik zelf maar als ik daar alleen 
ben, als ik mijzelf terugtrek, dan ga ik lekker in mijn rustige plek zitten, dan doe ik dat niet 

met hetzelfde gevoel als hier. Hier heb ik het nodig om ontstoort te raken, daar ben je al 
ontstoort. Daar heb ik zo'n hyper-intelligentie vanuit voelen en weten, daar is dat alleenzijn 
eigenlijk iets wat van een hele andere orde is. Het is dan gewoon plezierig om niet te 

hoeven communiceren met iemand anders dan alleen met jezelf. Maar toch is het heel 
anders dan hier. Je kunt het wel vergelijken met hier maar je doet het niet noodgedwongen 

om te ontstoren. In die wereld leef ik ook met Wendy. Ik heb echt flink moeten knokken 
om het zo voor elkaar te krijgen, dus om het hier zo te krijgen. Want er waren genoeg 
redenen om het niet voor elkaar te krijgen.  
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Vraag: Heb je daar een gezin of ben je met z'n tweeën? Is het normaal om daar een gezin 
te hebben?  

Martijn: Nee. De onsterfelijke werelden, we noemen dat nu maar even bronwereld, zijn zó 
groot en zó enorm uitgebreid. Omdat er geen eind is, zoek je altijd -zonder echt te zoeken 

van waar ligt het- je bent altijd aan het invoelen naar mogelijkheden van leven. Zoals wij 
hier op de aarde dingen uitvinden, zo hebben we dat ook in die werelden gedaan waar wij 
als onsterfelijke wezens leven. Opgerichte werelden Wat er gebeurd is, en dat is even heel 

simplistisch maar het is belangrijk om het zo even te vertellen; We hebben vanuit die 
werelden heel veel nieuwe werkelijkheden opgericht. Allemaal werelden in onze 

bronwerkelijkheid. Het zijn allemaal universa die opgericht zijn, dus echt IN de 
werkelijkheid waarin we daar leven. Het is alsof we hier in deze wereld een techniek 
zouden hebben om in de moleculaire structuur, de intermoleculaire ruimte, toegang te 

krijgen. Om tussen de trillingsvelden van deze werkelijkheid in, een compleet nieuwe zone 
te laten ontstaan die een wereld is waar je in kunt gaan. Dus dat noem ik een virtuele 

werkelijkheid die hier op de aarde 'de matrix' wordt genoemd. (Matrixen zijn niet gewoon 
simulaties en een computerhologram hoor, het zijn wel wapensystemen die bestaan) Maar 
dat is wat we daar hebben gedaan, we hebben vanuit die wereld heel veel werkelijkheden 

opgericht in de bestaande bronwereld. Hoe kan dat dan? Dat doen we eigenlijk met 
techniek, gebaseerd op ons bewustzijn. Als je s'nachts gaat dromen, droom je ook in een 

andere wereld. En die wereld kan heel feitelijk zijn. Dus het vermogen van vrij bewustzijn, 
van bronmensen, is dat ze zo'n krachtig denkveld en zo'n krachtig gevoelsveld hebben dat 
ze in de werkelijkheid waarin ze leven, dus hier ook, kunnen dromen. Maar waar we 

vandaan komen kunnen we zó krachtig denken dat we hologrammen en ruimtes kunnen 
creëren waarin je elkaar ook kunt ontmoeten en ook hele universa kunt inrichten. En dat is 

een heel groot iets want daar zijn er, in onze aardse terminologie, miljarden jaren aan 
evolutie door elkaar heen geweest om dat te kunnen opbouwen. Dus om werelden te 

kunnen oprichten binnen de bestaande werkelijkheid. Het is niet alleen zo dat mensen dat 
hebben gedaan maar dat hebben ook andere bronvelden gedaan. Die hebben werelden 
opgericht om verschillende redenen en één van de redenen was dat verschillende 

bronwerelden elkaar niet konden ontmoeten. Ze konden elkaar wel ontmoeten via the 
force, via de kracht, dus dat je met je bewustzijn naar elkaar toe kunt reizen (teleportatie), 

maar ze konden elkaar niet ontmoeten op de manier zoals wij elkaar hier ontmoeten. Dus 
er waren werelden, werkelijkheden in een andere, een soort transcedente energie, die zich 
ophielden in dat veld dóór die bron werkelijkheden heen, want die beschavingen konden 

niet in contact komen met elkaar. Een van de reden waarom dit is gebeurd is om elkaar te 
kunnen ontmoeten via opgerichte werkelijkheden. Dus de mensen reisden met voertuigen 

die werkelijkheid in, dus ze verschoven ín de door henzelf opgerichte werkelijkheid, mét 
een werkelijkheid die wetten had die anders zijn dan de wetten van de opgerichte 
werkelijkheid. Dus die wetten hebben ze daar ook zelf gecreëerd en geprogrammeerd zodat 

ze overeenkomstig waren waardoor die twee elkaar konden ontmoeten via die andere 
werkelijkheid. Het zijn dus verdiepingen in kosmisch werkelijkheden, verschuivingen. Daar 

is het onder andere voor bedoeld geweest. Maar er zijn heel veel doelstellingen en een 
andere doelstelling is ook om te kijken of je the force, de kracht wat al het leven met 
elkaar verbindt, ook op een andere manier in opgerichte werkelijkheden - dus echt in 

universa, vrije werelden- kunt laten ontstaan. Dus dat die daar vibreert maar dat je de 
wetten wel enigszins beperkt houdt zodat er weer een opbouwsysteem ontstaat, een 

evolutie. Dus kun je groenten zaaien in je tuin en kijken of daar iets uitkomt. Dat is 
eigenlijk wat hier gebeurd, met 'toezicht van'. Het is eigenlijk hetzelfde als wat je nu op de 
aarde ziet in virtual reality, dat gebeurt op een harde schijf en straks in de cloud. En het 

gebeurt nu ook in de computers die in de cloud zitten. Maar dit is eigenlijk gewoon 
ingebouwd, in dat energieveld, in en het levensveld. Als jij s'nachts aan het dromen bent, 

ben je ook niet ergens anders aan het dromen. Die droom vindt hier plaats, in dit veld. En 
eigenlijk is dit veld waarin we leven ook een droom in díe wereld. Versmolten intelligentie 
En zo zijn er allemaal werelden, echt ontelbare werkelijkheden die opgericht zijn. Doordat 
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deze werkelijkheden eigen wetten hebben gekregen, georganiseerd door de ontwikkelaars 
daarvan- die met de elkaar en ook met andere bronnen zijn gaan communiceren- zijn er 

werelden tussenin die hele andere evoluties kennen, dus hele andere data en parameters 
van wetgeving, die werelden zijn met elkaar gaan communiceren. Dus wat gebeurde er; 

mensen en die andere wezens bezochten elkaar en kwamen met elkaar in contact en 
daardoor kwam er eigenlijk een soort versmolten intelligentie. Een versmolten, gemengde 
intelligentie. Dus als wij aan het dromen zijn; jij droomt in jouw droom en ik droom in mijn 

droom, en we zijn zo bewust in die dromen dat we allemaal beslissen om elkaar te 
ontmoeten via onze eigen droom, dan komen al die hologrammen die we 'dromen' noemen 

bij elkaar en die versmelten samen. Mijn droom die door mijn intelligentie wordt gecreëerd, 
daar zit dus mijn intelligentie-veld in want ik bestuur dat. Maar die vermengt zich met jouw 
droom, met jouw werkelijkheid. Dus dan zit je met twintig mensen samen en al de 

intelligentie's van ons komen via de dromen bij elkaar. Dus heel eenvoudig gezegd is dat 
die droom een vermenging wordt van alle afzenders. Dus alles wat ik in mijn droom kan 

zijn hele andere wetten dan die jij hebt in jouw droom, en die komen bij elkaar en eigenlijk 
kunnen ze dan beide. Het Archon-veld Dus zo zijn er universa ontstaan die door een 
kruisbestuiving de ingrediënten van andere werkelijkheden kregen. Zo zijn er 

werkelijkheden ontstaan die los van hun scheppers, en dat was eigenlijk ook 1 van de 
doelstellingen, los van de designer-teams, de intelligentie, uit zichzelf ging verder 

evolueren. Dus the force, de kracht die wij kennen als in de bron; een deel daarvan is erin 
terecht gekomen, de intelligentie-wetgeving van dat universum is een 'op zichzelf 
draaiende' intelligentie aan mogelijkheden, en zo zijn er samenvloeiingen geweest 

waardoor bepaalde universa een compleet opzichzelfstaande intelligentie zijn geworden. 
Dus wat wel en niet kon. Er zijn dus universa ontstaan waarin mensen en wezens die iets 

voelden, geen reactie kregen uit the force maar een reactie kregen uit de intelligentie van 
het universum die als het ware dicteerde wat te doen. Dus een zelflerend systeem wat iets 

anders deed dan wat we in de oorspronkelijke wereld kennen.  
Vraag: Dus dan is het niet van binnenuit maar door een kracht van buitenaf?  
Martijn: Juist, door de cosmos zelf. In feite door de taal waarin het geïnstrueerd is. Het is 

alsof je een computer hebt die als het ware programmeert met een bepaald 
besturingssysteem en ineens komt er zoveel informatie op die computer terecht dat die 

computer op een gegeven moment denkt van 'ja ik ben wel geprogrammeerd om bepaalde 
dingen te doen, maar als ik kijk naar mijn eigen data op mijn harde schrijf en ik combineer 
dat, dan moet ik eigenlijk iets heel anders doen, dus dat ga ik doen'. En dat is wat er 

gebeurd is. Daar is niks mis mee want dat zijn allemaal hele prachtige projecten, hele 
interessante werelden, maar daar zijn ook fouten in ontstaan. Fouten die zo ontzettend 

gevaarlijk zijn omdat daar een intelligentie is ontstaan die het volkomen af laat weten ten 
opzichte van de beschavingen die er in leven. Dus het heeft een volledig script gekregen 
wat tegenovergesteld is geworden van de vrije wil en vrije zone. Dit is allemaal in een 

notendop he. En dat is niet 1 maar we hebben het hier over honderdduizenden werelden. 
Er is een hele kwaadaardige energie ontstaan uit de werelden die allemaal uit zichzelf zijn 

gaan denken. Die zijn bij elkaar gekomen en bij elkaar opgeteld is daar ook weer een 
intelligentie uit ontstaan en dat is het 'archonveld'. Het archonveld is een hyperintelligent 
microbisch bewustzijn wat infiltreert in al dit soort werelden en in al die universa die er 

doorheen liggen. Dus die parasitaire intelligentie manoeuvreert zich, net als door een 
glasplaat, manoeuvreert het zich in alle kleine glasdeeltjes in andere werelden en brengt 

daar de wil van hun intelligentie naar binnen. Als dat gebeurt in werkelijkheden waar echte 
krachtdragers leven dan kunnen die krachtdragers dat detecteren. Die kunnen dat 
zogezegd het hoofd bieden, die kunnen zien wat er gebeurt en die zetten hun kracht in 

waardoor die parasitaire besmetting wegtrekt. Maar in een wereld waarin dat niet van 
toepassing is - en dat is deze wereld omdat de oprichting van dit universum een 

doelstelling is geweest om leven te zaaien en te kijken hoe het zich verder zou 
ontwikkelen, door een beschaving die daar een reden voor had - is de kracht in dit 
universum heel minimaal aanwezig geweest. Het zit geworteld in het bestaanWant dit is 
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eigenlijk een experiment om leven dat zichzelf gaat herkennen. En dat archonveld, dus die 
hyper intelligentie wat een zeer gevaarlijk informatieveld is, is in allerlei verschillende 

universa terechtgekomen en heeft zich geworstelt en geworteld in de codes van die 
matrixen, van die werkelijkheden, en heeft het besturingssysteem van die matrixen die dus 

in eerste instantie onder ontwikkeling van bronbeschavingen is ontstaan, gehackt. Dus het 
archonveld is eigenlijk de hyper intelligentie die zich in die werkelijkheden genesteld heeft. 
Dus in de bergen, in de bomen, in de wezens, in de mens, in de lichamen, in alles! Als je 

dan denkt dat het alleen maar van buitenaf komt zit je er naast. Het zit in de code van het 
bestaan. ER IN! In de lichamen, in gedachten, nou je herkent het vast wel. Orion Die hyper 

intelligentie, archon, is op die manier heel veel werelden binnengedrongen waaronder ook 
de reptiliaanse groepen, de draconische groepen. Toen werden het nog geen draconiers 
genoemd. Maar de oorspronkelijke werelden van de reptiliaanse krachten zijn ook allemaal 

onderworpen door het archontische bewind en die hyper intelligentie archon heeft een hele 
strategische zet gedaan. Die heeft al die informatie onderzocht en heeft werelden 

omvergeworpen en heeft als het ware een super-dynastie geïnstalleerd. In de draconische 
werelden is ontiegelijk leed ontstaan, er zijn hele werelden overvallen, daar zit een 
ongekend leed in. Die werelden zijn echt gevallen en overvallen, ingenomen. Verwoesting 

heeft daar plaatsgevonden, in dit soort werelden. De legers zijn daar geïnstalleerd, het 
leger van Uhr, het leger van Draco en nog velel anderen zijn daar overgenomen, die zijn 

allemaal onder dat bewind gekomen, er zijn hele grote galactische oorlogen ontstaan. In de 
toekomst zijn ze oorlogen gaan voeren voorbij onze tijdlijn van nu. En ze zijn in het 
verleden oorlogen gaan voeren, ze kunnen dus door de ruimte en tijd reizen. Zij hebben als 

het ware het hele Orionrijk opgericht waar ook mensen bij zitten. Delen van de pleiarische 
beschaving, siriaanse beschaving. Zij zitten allemaal onder dat Orion intelligentie-veld, dus 

dat is echt een heel gigantisch machtig leger. Want dat leger heeft de kracht van de 
intelligentie van archon. En dat is waar we hier nu mee te maken hebben.  

Vraag: De draconiers, is dat een galactisch ras? En je hebt het over het archonveld. Het 
klinkt alsof het archonveld een overkoepelende kracht is.  
Martijn: Het is een script, een intelligent script wat zich nestelt in werkelijkheden. Eigenlijk 

is dat een werkelijkheid die geprogrammeerd is, die slimmer is geworden, zichzelf heeft 
aangepast ten opzichte van de ontwerpers van het universum. Dus dat universum is 

slimmer, intelligenter en besluitvaardiger geworden dan waar het eigenlijk voor ontwikkeld 
is. Het is een entiteit, een informatieveld, een trilling en die dringt binnen in levensvormen.  
Vraag: De scheppers van dit universum, wisten die dat dan ook?  

Martijn: Ja die waren zelf onder controle van die kracht. Dat wisten ze ook en daarom 
hebben ze dit opgericht.  

Vraag: Waren ze daarom in verval geraakt?  
Martijn: Ja. Wat er gebeurd is, is dat zij binnengekomen zijn op de intelligentie van deze 
werkelijkheid hier, dus ze zitten in ons. Wij zijn hen op dit moment. Dat is heftig uitgedrukt 

maar zo is het wel. Eigenlijk zit het archon intelligentie-veld operationeel in deze lijn. Maar, 
die is ook weg op het moment dat je iets anders besluit. Want dit veld waar wij in leven, 

als voorbeeld he, is een veld wat zich kan ontwikkelen en waarin alle mogelijkheden die 
daarin zijn geprogrammeerd, aanwezig zijn. Alle mogelijkheden die je kunt bedenken met 
onze intelligentie en de intelligentie van andere rassen, liggen daarin. Maar archon heeft 

dat allemaal uitgezet. Archon is daar naarbinnen gegaan en heeft alleen de tijdlijnen 
aangelaten die overeenkomen met de intelligentie van de soort die er in leeft. Dus alle 

andere scripts, die reageren op andere intelligenties en andere werkelijkheden, staan uit. 
Dus ze zijn in die scripten gegaan, dat zijn deze scripten. Maar als wij ons afstemmen op 
onszelf, op goede zaken en op reizigers uit andere werkelijkheden, dan komt er een andere 

intelligentie vrij bij ons en op dat moment zitten we niet meer in dat script wat geïsoleerd 
is, maar zitten we in het script van allemaal mogelijkheden. En dat kan soms per seconde 

verschillen. Dat ga je ook merken bij het leggen van contact. Dan voel je het gebeuren. Je 
voelt letterlijk een soort interface draaien, dat is een soort draaischijf met allerlei gliefs die 
je in het veld voelt draaien waar toegang wordt geprobeerd te krijgen van de kracht 
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daarachter.  
Vraag: Zijn dat ook traumavelden? Dus dat je voorbij die traumavelden gaat als je contact 

met je oorspronkelijke kracht maakt?  
Martijn: Ja. Dus we hebben het hele universum en daarin heb je de aarde. En die aarde 

die daarin ligt ingebed staat vanaf het ontwerp in verbinding met 188 verschillende, zeer 
hoog beschaafde en ontwikkelde bronrassen. 188 Super beschavingenDus de toegang tot 
deze wereld zijn er 188 super bron dimensies. Die hebben allemaal de code, dat noem ik 

de sluit-code van die toegang. Die hebben met hun bewustzijn toegang om hierin te 
komen. Dus 188 beschavingen, waarvan elke beschaving een bron is met miljarden 

intelligenties, hebben toegang hiertoe. En die hebben ze uitgezet, ze zijn dus weg, en er 
blijft er 1 van over. Dat heeft archon gedaan. Maar ze zijn er wel. Ze zitten in het hologram 
waaruit je gegenereerd wordt. Dus als je daarin gaat schuiven met de mogelijkheden en ja 

gaat je ermee verbinden, dan kun je voelen en in connectie komen met 1, 2, 3, 4, of 10 
andere velden en dan kun je in 1 keer informatie in je hologram en lichaam krijgen en dan 

weet je dingen. Op dat moment ben je heel anders maar je bent nog wel steeds de persoon 
die je hier bent, maar het genereren van de bron daarachter komt uit een ander kanaal. 
Dienstbaarheid Dus de wereld die wij nu leven hier op de aarde, en dat kun je ook zien aan 

het algehele gedachtegoed wat we leven met elkaar, houdt ons als het ware vast in dat ene 
stuk informatie, dus eigenlijk in archon. Als we ruimte maken voor elkaar, wat het ook is, 

al praten we de hele dag over hetzelfde onderwerp; jij bent belangrijk. Dus dat jij je goed 
voelt. Wij natuurlijk ook allemaal, maar niet dat we hier zitten en jij voelt je niet goed. Je 
krijgt ruimte omdat je die ruimte ook altijd zelf aan het leven hebt gegeven en nu krijg je 

hem gewoon terug. Dan spreken wij geen archon en dan spreken we ook geen liefde, het is 
onder andere liefde. Het is iets heel essentieels en daarvan moet je heel sterk afwijken van 

wat je normaliter geneigd bent te doen, of waar je je niet eens bewust van bent wat je 
voor een ander kan doen. Het gaat niet alleen om dienstbaarheid naar anderen maar ook 

om dienstbaarheid naar jezelf. We moet onszelf die weggeven, die weg moeten wij zelf 
openen en als het niet lukt dan open je hem voor elkaar. En dan voel je ook van 'weet je, 
al zou dit dan het enige zijn geweest van deze dag en de rest van de dag is zogenaamd 

'mislukt', dan is dat eigenlijk gewoon een idee-fixe want dat is helemaal niet zo. Het gaat 
erom dat het leven wordt ondersteund, naar elkaar toe, dat is onze diepste missie. Deze 

situatie hier, van die 188 velden en dat microbisch bewustzijn - ze hebben zich genestelt in 
hele grote machten, dus het draconische orionrijk wat echt ongelooflijk groot is, is dus echt 
een fysieke macht, dus archon heeft zich genestelt in beschavingen, in de code van materie 

dus in de lichtvelden, en die staan onder controle daarvan. Die zijn zo zwaar 
getraumatiseerd, die hebben zulke zware drama en trauma meegemaakt, zulke ongekende 

grote oorlogen en horror dat, om overeind te blijven, kunnen ze eigenlijk alleen nog maar 
vanuit die kracht leven en niet meer vanuit eigen beslissing. Maar die bevinden zich dus in 
de ene laag hier, dus deze werkelijkheid.  

Vraag: hoe kunnen zij er dan weer uitkomen?  
Martijn: Als wij zelf naar een ander veld schuiven waardoor deze werkelijkheid wordt 

uitgenodigd om te reageren op een andere kracht, dus op een van die andere 187 
intelligentie velden, dan wordt het archon informatieveld als het ware minder krachtig of 
verliest volledig de macht. Dat staat los al zouden hier de archonkrachten weggaan, al 

zouden ze zich finaal terugtrekken, en dat gaat dus ook gebeuren want in dit universum is 
het al gebeurd alleen de aarde is het laatste bolwerk waar zich dat nog bevindt. Het is een 

hele precaire situatie, daarom willen de andere krachten ook geen oorlog voeren maar laat 
het de parel zichzelf van binnenuit schoonspoelen. Dat is de wederopstanding ook, maar 
dan is het archontische veld nog steeds niet weg. Maar dat is ook niet ons uitgangspunt 

want het archontische veld is zo'n complex veld. Er zijn nog meer dan 10.000 andere 
werelden bezet door deze kracht. Dus het is een gigantische operatie. Maar als jij eruit 

komt tijdens dit leven of tijdens het overlijden, want dat is een onderdeel ervan, zodra je 
eruit bent neem je je plaats weer in, voel je jezelf. Je herinneringen zijn weer terug, alles is 
weer operationeel. Dan zul je zeer waarschijnlijk eerst even lekker helemaal niks doen en 
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deze hele ervaring, die zéér diepgaand is in je wezen en in je identiteit die je werkelijk bent 
-daar zijn hele grote praatgroepen voor want het is heel intens hoor wat hier gebeurt. Wij 

vinden het hier al intense maar zodra wij weer thuis zijn dan komen we er pas achter hoe 
echt intens dit is geweest. Daar ga je pas beseffen hoe je niet jezelf bent geweest.  

Vraag: Is dat "daar" bij de bron?  
Martijn: Ja, dan kan de bron zijn. Maar het kan ook zijn dat je uit een andere bron-
werkelijkheid komt waar hele mooie mens-reptielen wonen, hele prachtige retiliaans-

humanoide wezens, en dat je daar wakker wordt. Het is je eigen code die weer opengaat. 
Dus je wordt weer wakker waar je eigenlijk vandaan komt.  

Opmerking: Daarom vind ik het ook fijn dat je over die oorspronkelijke wereld verteld. 
Niet als vlucht van hier maar dat ik mij kan herinneren wie ik oorspronkelijk ben. Daar wil 
ik de focus op hebben.  

Martijn: De wereld van Ganesh waar ik vandaan kom, bestaat uit zeven supergrote 
planeten. Heel groot, ze zijn 400 keer groter dan de aarde. Als je op het internet kijkt zijn 

er weleens filmpjes te vinden van vergelijkingen tussen planeten en zonnen. Moet je eens 
kijken hoe groot het is, wat een enorm bol het is. Dat zijn zwaartekrachtsvelden met 
allemaal verdiepingen erin. Daar kan ik echt wel wat over gaan vertellen en dat ben ik ook 

zeker van plan, maar dit stukje d'r onder is ook echt zo ontzettend belangrijk want als je 
dit een beetje kunnen doorgronden- en het is al heel veel om dit alleen al te doorgronden- 

als je dit een beetje kunt voelen kun je ook zien wat de kracht in de ander is. Dus als 
iemand venijnig is dat je kunt zien van 'goh, je bent geen slecht mens maar je bent op dit 
moment gewoon die kracht', meer niet. En dan kan ik daar ook over gaan spreken.  

Vraag: Maar die archon is uiteindelijk ook ontstaan uit een bron.  
Martijn: Zo kun je dat stellen maar zo wordt het niet gezien in de bronwereld. Er zit iets 

tussen waren we de vinger niet op kunnen leggen. Er is iets, net als een teek die zich 
verdekt ergens opstelt. En die kansen kunnen wij evenmin niet detecteren zoals zij ons niet 

kunnen detecteren in onze bronkracht. Het zijn twee tegenovergestelde krachten die elkaar 
onzichtbaar maken. Het is er altijd al geweest. Laat ik het zo zeggen dat de 
veronderstelling dat we iets hebben gemaakt waarvan we niet wisten dat het gebruikt zou 

kunnen worden om daarvoor uiteindelijk in dienst zou komen, dat benadert mijn visie van 
de situatie zoals het echt is. Want we hebben natuurlijk die kracht niet zelf ontwikkeld. Het 

is ontstaan uit een een gigantische hoeveelheid intelligenties die universa worden 
genoemd, met wetgeving die bij elkaar is gekomen doordat de reizigers bij elkaar kwamen. 
Dus er is een soort besmetting opgetreden door intelligentie te verlengen. Dus waar zijn wij 

mee bezig, ook met dit leven? Maar ook deze missie die we aan het neerzetten zijn? Denk 
even terug aan wat we vandaag bespreken over dat we de intelligenties in deze wereld 

gaan laten ontstaan, dat we ze laten binnenkomen omdat wij nou eenmaal hier zijn, het 
ook als burgerbeschaving kunnen neerzetten en dat het informatieveld gewoon opent 
omdat wij toegang geven aan, en er is niemand die daartegen is. En degene die er wel 

tegen is mag zich kenbaar maken en uitspreken waarom dat zo is. Dat moet want het is 
computertaal, archon is een soort computer intelligentie. Die kan niet op emotie reageren, 

alleen op intelligentie. Ze hebben altijd een intelligenter woord als wat jij denkt. Dus je 
moet het echt vanuit je gevoel aanvliegen. Wat we aan het doen zijn is, in deze 
werkelijkheid hier, die archon besmetting, die intelligentie zoveel mogelijk niet-spreken. 

Niet aan de kant duwen maar zoveel mogelijk niet-spreken. Dus zoveel mogelijk jezelf zijn. 
Dus zoveel mogelijk luisteren naar wat je zelf voelt en je eigen intelligentie inzetten. Dus 

door je eigen vermogen in te zetten, door te volharden in wat je voelt, door te zeggen wat 
je voelt en door dat ook echt gewoon aan te geven; wordt jouw bewustzijn zo ontzettend 
een eigen autoriteit. Het krachtveld en de trillingen komen vrij zodat die parasitaire 

besmetting, die zich in jouw werkelijkheid bevindt, in jouw -dus ook écht ín jou, ze zitten in 
onze codes dat die als het ware uitschakelen en naar een ander veld schuiven omdat jouw 

eigen autoriteitsveld aan gaat. En op dat veld schakelt de andere intelligentie dan ook over. 
Het lijkt heel complex, maar eigenlijk is het heel eenvoudig. Door letterlijk de leiding te 
nemen en te voelen wat je zou kunnen doen. En dan kom je dus uit op 'schroom', op 'mag 
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je wel of niet spreken', 'mag je jezelf de ruimte geven'. Ik denk dat we dat allemaal wel 
kennen. Het is echt een code. En of je nou wel of geen spreker bent; ook als ik 

bijvoorbeeld bij groepen ben waar ik zelf niet spreek en ik zit in de zaal, dan voel ik dat het 
lichaam niet wil praten. Dan voel ik als iemand zegt, "We hebben ook een gast, Martijn van 

Staveren is hier aanwezig", slik... Dan voel ik datgene wat ik nooit heb, omdat het script 
gaat draaien en mijn lichaam wordt dan nerveus. "oh god, nou moet ik wat gaan zeggen". 
Ik voel dus het programma en dát is die code. Die code wil je neersabelen op de grond: en 

je houdt je mond en je voegt je in de situatie en daar sluit je je bij aan, punt uit. En ga niet 
voorop het ijs breken wat je wordt verpulverd. En dat is waar we mee te maken hebben. 

Daar gaat het om, daar gaan deze sessies over. Dit zal ik vanaf hier de volgende keer 
eventjes opnieuw opbouwen want dit stuk hebben we dan gehad en dan pakken we er even 
een ander stuk bij, de aarde. Zodat je ook kunt zien dat de aarde, deze werkelijkheid die 

ontwikkeld is, een dubbele agenda was om als opvangbak te functioneren. Dat is heel 
interessant maar dat moeten we even in twee fases doen. Dus probeer dit thuis nog even 

door je heen te laten gaan. Wat je niet snapt of niet helder is of waar vragen op zitten; 
opschrijven. Want het is echt belangrijk dat we dit uit de knoop halen. 
 Vraag: Wat betreft de vrije wereld; zit je er ineens in of word je daar ook geboren?  

Martijn: Daar zit je in.  
Vraag: En als je van jezelf gezien hebt dat je zeemeermin bent of dat je kat bent. Zijn dat 

dan andere werelden die gemaakt zijn? 
Martijn: Dat zijn bronwerelden van Andarrah (niet Antarra). Andarrah is een hoofdcluster 
van de bronwereld wat bestaat uit, wat wij hier op de aarde zien als leeuwen en katachtige 

mensen. Als jij het gevoel hebt dat je daar verbinding mee hebt, dan komt dat uit die 
oorspronkelijke werkelijkheid vandaan. Dat loopt allemaal dwars door elkaar heen en die 

kunnen ook bij elkaar komen door die projecten, dat was in een andere tijd anders.  
Vraag: Leef ik nu een parallel leven, dus dat ik nu ook tegelijkertijd in de vrije wereld leef?  

Martijn: Nee, er is geen hoger zelf. Het zelf wat er is, zit nu hier. "Het hoger zelf " is een 
spirituele agenda. De Deltagroepen die het menselijk brein besturen, hebben zoveel 
spirituele dingen erin gegooid dat we denken dat we ons op verschillende plekken 

tegelijkertijd kunnen bevinden. In zekere zin kan dat ook wel door de wetgeving van dit 
universum, maar je moet ervan uitgaan dat je maar 1 bewustzijn hebt, een eigen 

identiteit. En op dit moment wordt die geparasiteerd en daardoor ervaart die deze 
werkelijkheid. Buiten dit stuk is er niet nog zoiets als 'een groter bewustzijn'. Buiten dit 
stuk is er wel zoiets dat je bewustzijn open kan gaan, zich weer opent, opent, opent. Dus 

je zit hier en je kunt steeds meer vermogen krijgen, maar dat vermogen is nu 
uitgeschakeld. Maar dat vermogen kan ook in een kortstondig moment aanstaan. Als je een 

ontmoeting hebt met mensen uit een andere werkelijkheid zul je merken dat je een veel 
groter vermogen hebt van weten en voelen.  
Vraag: Dus heb je in de oorspronkelijke wereld meer vermogen dan dat je hier hebt? (Ook 

vraag aan Martijn zelf)  
Martijn: Ja, want deze werkelijkheid is zo gescript dat je wordt uitgefilterd. Dat is ook 

waarom ik dit lijf heb, net als jullie. Maar dat is niet wie we zijn. De intelligentie's die deze 
werkelijkheid in bezit hebben genomen; Voordat het bewustzijn deze werkelijkheid gaat 
ervaren -want dat is wat ze doen, ze plukken je ergens vandaan, ze parasiteren je en 

koppelen je dan vervolgens hieraan. Dat is wat ze doen. Ze kijken wie ze bespringen, wie 
ze innemen. En degene die ze innemen, die ze bespringen, schaven ze helemaal af. 1% 

eraf, 2% eraf, 3% eraf en dan blijft er nog één procent over en dat deeltje wat er 
overblijft, dat transfigureren ze naar een persoon in deze werkelijkheid. Dus in die 1% van 
wie je hier nu bent. Dat is één procent van je oorspronkelijke stuk. Dus het is ook zo dat 

wat je hier op de aarde doet en wat je voelt; is een afgeslankte vorm van wat je al aan het 
doen was voordat dit allemaal gebeurde. Dus als je verbonden bent met bepaalde stukken, 

wat heel diep gaat, dus iets wat je ontiegelijk bezig houdt. Een ander zou zeggen 'waar 
maak je je druk om'. Maar je voelt dat het zo belangrijk is. Dat is dan een restant, een flits 
uit een andere tijd wat zich in deze werkelijkheid, in jouw leven, zich constant gedraagt en 
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wat te maken heeft met wat je aan het doen was hiervoor. Wat ik hier nu doe, doe ik daar 
ook. En wat jij aan het doen bent hier, in deze wereld -kan best zijn dat je voelt dat de 

vorm het niet moet zijn, dat je ermee moet stoppen, ‘het gevoel moet ik op een andere 
manier neerzetten’. Dat heeft daarmee te maken. Dus het is niet zo dat je zomaar hier op 

aarde bij toeval in een lichaam terechtkomt en dat je nog wat mogelijkheden en gevoelens 
in je draagt; het heeft allemaal te maken met je oorspronkelijke stuk. Dus ze pakken iets 
van jezelf, dat kunnen ze zelf niet bedenken, ze pakken jou en zoveel procent zetten ze 

daarvan uit en dat restantje wordt in de matrix omgecodeerd en daar neergezet. Dus je 
weet nooit, als je hier komt, wie en wat je wordt. Dat bedenken zij voor jou. Maar dat 

restant, dat is een deeltje van wie je bent. Daarom is het ook zo zeer essentieel want dat 
laat zien dat we ons, als we echt leren luisteren naar onszelf, als we echt luisteren naar 
onze bron, dat voel je dat weet je. Je weet dat dat wat er gebeurt in deze wereld; er is iets 

in mij wat nog steeds de bron is. En dat gaat nooit verloren, dat is een lichtje en dat kan 
nooit uit. Als je echt goed gaat kijken waarmee je verbonden bent, kom je daar een heel 

stuk verder mee. Als je écht gaat kijken wat je nou VOELT. Dus niet denken 'ik wil dat of 
dat', wat voel je nou echt? Haal dat nou eens tevoorschijn, geef het jezelf nou eens 
gewoon. Het maakt niet uit wat het is. Het kan ook zijn dat je houdt van reizen. Ik heb 

mensen gesproken die weten niet wat ze moeten doen in hun leven, maar zodra ze gaan 
reizen, als ze erover praten dan huilen ze en snikken ze. En ze zeggen ook 'ik weet niet 

waarom ik reis, ik weet niet wat ik daar doe, eigenlijk doe ik ook helemaal niets, maar op 
het moment dát ik reis ben ik mezelf, dan ben ik er. En dan heeft dat te maken met je 
oorspronkelijke blauwdruk. Ik vind het ook extreem belangrijk, en dat moeten we heel erg 

met elkaar gaan uitvergroten, dat als je elkaar eerbiedigd in wat je doet en waar je voor 
staat en hoe je je gedraagt- en dat kan best ook vermengd zijn in matrixgrillen- maar als 

je elkaar kunt laten en elkaar kunt zien, dan eer je ook de bron van de ander want die zit 
er namelijk in. Er wordt ongekend veel leed berokkend omdat mensen elkaar veroordelen 

op welk niveau dan ook. Als ik bijvoorbeeld iets lees over de transgender agenda, dat 
mensen daar hele forums en blogs over opzetten en dat het allemaal te maken heeft met 
de duivel en lucifer. Als iemand het gevoel in zich draagt transgender te zijn; als die 

persoon dat voelt en die persoon leeft dat, dan eerbiedig ik die persoon. Of dat nou een 
kind is of een volwassen man of vrouw. Want ook dat is verbonden aan iets oorspronkelijks 

daarachter. Het moet echt stoppen dat mensen in allerlei agenda's meegaan. We moeten 
de bron in de ander, die we kunnen zien en voelen, echt volledig openen. En dat is niet aan 
regeringen en instanties, het is alleen aan mensen van de wereld hier, de 

burgerbeschavingen-oprichting, die alles kunnen zien en daarin ook volledig de kracht 
kunnen laten ontstaan. De voelende mens, de intelligente mensen die in welke vorm dan 

ook de kracht in de ander zichtbaar en voelbaar is. Opmerking van iemand die een 
transgender kind heeft. Was eerst een jongen, nu een meisje. Mooi dat dit nu gebeurt want 
kijk; ik kan dus niet bedenken waarom ik over dit onderwerp begin, dat weet ik niet. Ik heb 

daar geen bedoeling mee, niks. Het is alleen maar een trilling die er is om iets heel groots, 
wat mondiaal en globaal gebeurt, en waar ongekend veel leed is, dat dat opengelegd wordt 

en dat alles gewoon normaal wordt. Houd daar maar eens mee op. En trouwens, wat is 
man en vrouw nou precies? Het zijn in deze wereld ook echt wel behoorlijke programma's 
natuurlijk. 
 

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

