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Voorwoord

Dit	 e-book	 bevat	 veel	 informatie	 van	 Martijn	 van	 Staveren	 over	
de	 ontwerpers	 van	 het	 oorspronkelijke	 experiment	 aarde	 en	 is	
samengesteld uit meerdere transcripten van onder meer lezingen, 
educaties,	Crowd	Powers	en	Mensbelevingen	in	de	natuur.	Sommige	
onderwerpen worden daarom meerdere keren aangevlogen. Telkens 
op een ander moment en vanuit een andere hoek, waardoor het een 
completer	beeld	geeft	en	dieper	begrepen	kan	worden.	

Martijn	is	vanaf	zijn	negende	levensjaar	veel	in	contact	geweest	met	
de	designers	van	dit	universum,	de	Huargardianen.	Een	diep	begrip	
van het gehackte experiment waar we in leven en het directe contact 
met	de	makers	daarvan	werd	voor	hem	een	belangrijk	omslagpunt	in	
zijn	leven.	

Wij,	Moniek	 en	 Arjan,	 kregen	 een	 beknopt	 document	 toegestuurd	
met	 een	beschrijving	 van	de	designers.	Dat	 raakte	ons	diep	 en	we	
voelden	aan,	net	zoals	de	maker(s)	van	dat	document,	dat	een	juist	
begrip	van	en	een	dieper	contact	met	de	designers	een	belangrijke	
sleutel vormt om de uitgang van het uiterst complexe, overgenomen 
experiment van dit universum in onszelf terug te kunnen vinden. Het 
was aanleiding om ons daarin steviger en gefocuster te verdiepen en 
dit	indringende	e-book	samen	te	stellen.	In	het	proces	hebben	we	zelf	
ook bewuster en meer contact met de designers gekregen en daarom 
voegen we graag twee essays en een gedicht van Moniek aan het 
e-book toe. 

We	 bieden	 dit	 aan	 ieder	 aan,	 die	 bezig	 is	 met	 zijn	 en	 haar	 eigen	
krachtsbewustzijn	 en	 daarin	 steeds	 gelaagder	 gefocuste	 informatie	
in zichzelf wil opnemen en of verdiepen naar de buitenwereld toe, 
wetende	dat	wij	het	zijn	die	deze	informatie	allen	in	ons	dragen.	We	
vragen	ieder	dan	ook	in	Bewustzijn	en	met	het	grootste	respect	om	
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te	 gaan	met	Martijn	 zijn	 ervaringen	die	 hij	 deelt	 ook	 namens	 de	
force,	een	kracht	die	van	ons	vraagt	of	wij	onszelf	niet	langer	willen	
betwisten, enkel omarmen. 

Wezenrijke	groet

moniek	van	pelt	en	Arjan	Bos

PS	 Mocht	 je	 nog	 ontbrekende	 informatie	 kennen	 van	 Martijn	
over dit onderwerp, we ontvangen die graag per mail  
(info@earth-matters.nl)	 en	 dan	 kunnen	we	 dat	 toevoegen.	 Ieder	
die	 het	 e-book	 via	 ons	 heeft	 ontvangen	 krijgt	 te	 zijner	 tijd	 dan	
persoonlijk	een	update	toegestuurd.
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Het voorwoord besluiten we graag met twee recente quotes van 
Martijn	welke	verband	houden	met	het	onderwerp:

Oktober 2021

Rechtstreeks	 contact	 krijgen	 en	 onderhouden	 met	 intelligente	
beschavingen,	anders	dan	de	Aardse	Mens,	 is	 sterk	afhankelijk	 van	
onze	wil	om	buiten	de	aangeleerde	kaders	te	durven	navigeren.	En	
dit	rechtstreekse	contact	is	onherroepelijk	onderweg,	wat	de	directe	
aanleiding is van de mondiale noodtoestand. (!)

Hoewel	de	complottheorieën	welig	tieren,	is	het	verbinden	van	ons	
Koninklijke	BewustZijn	met	dit	grootse	onderwerp	een	opdracht	voor	
ons	allemaal.	Er	 zijn	krachten	die	dit	niet	appreciëren,	 zij	willen	de	
algehele leiding behouden (die ze niet hebben) in het openen van dit 
wereldonderwerp.	Deze	krachten	zullen	gaan	aanvaarden	dat	Wij	er	
Zijn.
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November 2021

- Gesloten Convenanten voor hervorming van de wereld - 

Ik	wil	nog	iets	anders	zeggen	over	het	virus	en	het	vaccin;	ons	wordt	
zo weinig, tot helemaal niks verteld. Alle regeringen op deze wereld 
zijn	op	de	hoogte	dat	we	bezocht	worden	door	andere	intelligenties.	
Het is niet zo dat alle regeringen precies weten wat er aan de hand is. 
Maar binnen alle legerleidingen, overal, is het ufofenomeen en dat 
we	bezocht	worden,	allemaal	bekend.	Er	is	een	draaiboek	voor	hoe	
de legertop daarop moet reageren, welke afdelingen er razendsnel 
schakelen en welke wapensystemen er worden ingezet als die 
objecten,	waar	ze	géén	convenant	mee	hebben,	binnenkomen.	Want	
er	zijn	gewoon	convenanten.	Er	wordt	samengewerkt	en	onder	zeer	
grote druk van een aantal buitenaardse beschavingen. We hebben 
een	aantal	 grote	machthebbende	 (ook	menselijke)	 groepen	waar	
het convenant mee gesmeed is, die onder druk de hele mensheid nu 
dwingen	naar	een	hervorming	te	gaan.	Een	hervorming	die	in	onze	
ogen misschien wel nodig is, ook voor de natuur, maar waardoor 
de	machthebbers	in	de	macht	blijven	zitten	en	technologieën	van	
quantum	reality	via	virtual	reality	krijgen	en	beleven.	Die	macht	en	
technologieën,	daar	weet	bijna	niemand	iets	van.

Door	je	te	verbinden	met	je	eigen	kern	en	jezelf	vrij	te	maken	van	
invasieve	gedachten	over	jezelf	en	andere	mensen,	door	te	landen	
in	je	eigen	emotionele	intelligentie	zonder	een	afhankelijkheid	naar	
iets	 of	 iemand	 toe,	 is	 de	Weg	 vrij	 om	de	 Levende	Veld	 Vibraties	
(universele	Bron-Intelligentie)	te	laten	stromen	in	en	door	alles	heen.	
Het	vibreert	op	je	eigen	bewustzijn,	dit	veld	staat	op	en	begeleidt.	
Deze	via	het	eigen	bewustzijn	toegankelijke	organische	snelweg,	is	
ook	het	vibratieveld	van	andere	Beschavingen,	die	de	terugkeer	van	
Zelf	Bewustzijn	als	de	hoogste	missie	 zien	en	gelijkstellen	aan	de	
terugkeer van Christ-Us-all.
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Het aankoppelen in dit universum

Ik	zal	jullie	vertellen	hoe	ik	hier	dus	ben	gekomen	volgens	mijn	systeem,	
wat	er	nu	biologisch	en	in	mijn	wezen	nog	van	over	is	gebleven	wat	ik	
mij	kan	herinneren.	
Ik	ben	aanwezig	in	een	wereld	waar	heel	veel	kleur	is,	héél	veel	kleur.	
Een	wereld	waar	alleen	maar	warmte	is,	geen	warmte	dat	je	verbrand	
van	de	zon,	maar	gewoon	warmte,	buiten	en	binnen.	Een	wereld	waar	
alleen	maar	organische	werkelijkheid	is,	alles	is	daar	100%	natuur.	
Een	wereld	waar	 bomen	 en	 planten	 zijn,	 net	 als	 hier	 op	 de	 aarde	
maar	waarin	alles	in	een	heel	rustige	vloeiende	energie	is.	Waar	geen	
structuur	 is	 van	 controle,	 waar	 geen	 blikken	 zijn	 van	 dat	 je	 elkaar	
onderzoekt maar waar overal herkenning is. 

Arjan:	Ook	met	een	lichaam?	

Martijn:	Ook	met	een	lichaam.	En	dat	dat	lichaam	ook	weer	voortkomt	
uit het neurologische systeem van dat fysieke lichaam, daar kom ik 
straks	nog	wel	op.	En	in	die	wereld	is	het,	je	zou	kunnen	zeggen	een	
soort hemelse wereld, zoals we dat hier op de aarde hebben geleerd 
zeg	maar.	 En	 vanuit	 die	wereld	weet	 ik	 dat	het	nog	 steeds	niet	 de	
wereld	 is	waar	 ik	 vandaan	kom.	 Ik	weet	ook	dat	het	een	wereld	 is	
waar niemand vandaan komt. 
In	die	realiteit,	heb	ik	het	besluit	genomen,	net	als	heel	veel	mensen,	
om het deel wat geïnfecteerd is, ik ga het even aards benoemen, in 
mijn	wezen,	wat	artificieel	is	gemaakt,	waar	door	een	deel	van	mijzelf	
niet	 analoog	 functioneel	 is,	 waardoor	 er	 een	 interventie	 in	 mijn	
systeem	draait,	waardoor	ik	niet	terug	kan	naar	het	gigantische	veld	
van de scheppingskracht, om dat te gaan onderzoeken door erin te 
duiken.	En	dat	heb	ik	gedaan.	

Ik	ben	naar	een	speciale	ruimte	gegaan	en	dat	is	een	gigantisch	groot	
complex, wat helemaal opgebouwd is, uit een soort marmer, een soort 
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marmer gebouw, helemaal wit met een hele mooie kleurstrepen en 
goudstrepen erin. Daar ben ik gaan liggen op een vloeibare tafel, 
die organisch van aard is, dus die wordt gedragen door die aarde, 
door die planeet, ben daar in gaan liggen en er waren 44 mensen, 
grote	mensen,	groter	dan	ikzelf...	om	me	heen	gaan	staan.	Dat	zijn	
de	 Huargardiaansen,	 de	 Huargardiaanse	 beschaving,	 dat	 zijn	 14	
dichtheden verder als de aarde en die hebben een technologie, die 
ze	aan	ons	hebben	meegegeven,	met	hun	bewustzijn	door	naar	ons	
te	kijken,	waardoor	het	mogelijk	 is	 voor	de	mens,	 in	een	 situatie	
die voor ons nu al hemels is, die van onze oorsprong nog steeds 
een	heel	beknopte	realiteit	is,	om	door	middel	van	hun	observatie,	
naar	binnen	te	gaan	met	mijn	bewustzijn	en	op	reis	te	gaan	naar	
een	 deel	 in	 dat	 bewustzijn	wat	 ik	 daar	 tot	mij	 heb	 en	 daar	met	
mijn	bewustzijn	 in	 te	 loggen,	dus	 te	koppelen	en	vervolgens	met	
mijn	 bewustzijn	 geschakeld	 te	 raken	 aan	 de	 pijnappelklier,	 zoals	
we dat hier noemen, van een embryo. Dat is wat ik heb gedaan en 
ik	weet	dat	me	100%	exact	te	herinneren.	En	dat	is	een	reis	door	
het	universum.	Het	is	een	reis	door	een	schil,	 je	gaat	door	allerlei	
verschillende	 lagen	 heen,	 terwijl	 je	 daar	 naar	 binnen	 gaat	 want	
dat	zijn	celmembranen.	En	een	cel	is	dus	het	universum,	daar	ga	ik	
allemaal nog in een later stadium veel verder op in, het gaat nu om 
ons eigen voorstellingsvermogen. 

En	 als	 je	 die	 met	 plasmamicroscopen	 gaat	 bekijken,	 die	 echt	 in	
gebruik	zijn	genomen,	dan	kun	je	in	de	cel	van	de	mens	kun	je	zien	
dat	dat	een	universum	is...	letterlijk.	Alle	sterrenstelsels	die	we	hier	
zien	zitten	gekopieerd	in	ons	cel	bewustzijn.	En	ik	reisde	in	dat	cel	
bewustzijn	naar	binnen	en	ik	ging	mijn	bewustzijn	koppelen	aan	die	
werkelijkheid	en	terwijl	 ik	dat	deed	vloeide	ik	met	dat	bewustzijn	
in	dat	universum	en	ik	zat	ogenblikkelijk...	ik	ging	dwars	door	lagen	
heen... verschillende schillen van controle en ik zat in een keer in 
het	 lichaam,	 in	 de	baarmoeder	 van	mijn	moeder.	 En	 ik	 vond	het	
verschrikkelijk…
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Ik	wist	ook	helemaal	niet	dat	 ik	daar	 terecht	was	gekomen,	 ik	heb	
nóóit gekozen voor de reis, de wereld waar we vandaan komen bestaat 
dat	 in	principe	daar	helemaal	niet,	omdat	de	wetten	die	hier	 in	dit	
universum	geldig	zijn,	die	legitiem	zijn,	alleen	gelden	in	dít	universum.	
Dus	óp	het	moment	dat	je	je	bewustzijn	koppelt	aan	dat	lichaam,	die	
embryo,	kun	je	rustig	zeggen	dat	wij	de	wetten,	ik	hou	het	even	bij	
mezelf...	ik	ging	de	wet,	de	kosmische	wetgeving	ervaren	die	hoort	bij	
dit	universum.	En	dat	noemen	wij	dus	incarnatie.	Dus	in	het	moment	
dat	 ik	 in	dat	 lichaampje	 zat,	met	mijn	volledig	bewustzijn,	begreep	
ik	dat	ik	in	een	situatie	terechtgekomen	was,	die	ontkomelijk	was,	ik	
moest nu dus ook echt geboren worden. 
En	ik	voelde	me	helemaal	weg	ebben.	Mijn	kracht	vloeide	helemaal	
weg.	Er	zitten	allemaal	verschillende	lagen	tussen.	Dus	dat	deel	wat	
er	van	mij	overbleef,	werd	heel	verdrietig.	

Ik	was	bijna	gestikt	bij	mijn	geboorte,	mijn	navelstreng	zat	om	mijn	
nek,	ik	heb	die	natuurlijk	drie	keer	om	me	heen	gedraaid	want	ik	denk	
ik wil terug... (lach). Nee, dat heb ik niet gedaan maar zo werd ik wel 
geboren,	het	was	ook	een	spoedgeboorte.	Maar	uiteindelijk	ben	 ik	
dus geboren, ik wist niet waar ik geboren zou worden en dat is ook 
de afspraak van te voren, dat de mensen die in groepen die reizen 
maken,	je	kunt	zeggen	dat	dat	avatarsystemen	zijn,	maar	heel	anders	
dan	de	film	Avatar,	echt	compleet	anders	maar	de	voorstelling	kunnen	
we	wel	even	vasthouden.	En	dat	 je	wéét	van	tevoren,	we	gaan	die	
reis	maken,	met	ons	bewustzijn	gaan	we	naar	dat	universum,	omdat	
daar	lichamen	actief	zijn,	die	gekoppeld	zitten	aan	ons	vermogen	en	
in	feite	een	invasie	hebben	gepleegd,	op	dit	vermogen	in	mijn	wezen	
hier, dus ik móet er naar toe, om mezelf schoon te maken, de kracht 
van	de	autoriteit	in	dat	deel	te	belichamen	met	mijn	ziel,	door	liefde	
en kracht te beleven in dat lichaam, en dán als ik dan los ben van alle 
dogma’s,	zelfs	de	religies	en	Jezus	Christus	en	Maria	Magdalena.	Als	
álles wat ik dáár tegenkom, als ik dat allemaal durf los te laten en de 
kracht	van	mezelf	ga	ervaren	als	goddelijke	wezen	dan	kan	ook	dat	
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universum	weer	uit.	Is	dat	zo	te	volgen?	

Dat is dus wat de mens ook aan het doen is, alle modellen die hier 
op	de	aarde	gaande	zijn,	zijn	gelieerd	aan	dit	principe.	

Je	 kunt	 het	 ook	 naar	 de	 cel	 informatie	 terugbrengen.	 Even	 een	
biologisch	voorbeeld,	misschien	is	dat	ook	wel	handig	om	erbij	te	
vertellen.	Als	je	nou	een	plantje	hebt	en	je	maakt	daar	een	stekje	
van,	dan	zet	je	dat	ergens	neer,	dan	komen	er	worteltjes,	je	doet	het	
in	een	potje	grond.	Stel	je	stapt	in	een	voertuig,	je	maakt	niet	een	
heel	lange	reis,	maar	je	switcht	naar	een	andere	toonhoogte,	die	zit	
in	een	ander	universum,	op	een	andere	planeet.	En	je	zet	dat	stekje	
daar	in	de	grond,	je	blijft	daar	aanwezig	want	dat	plantje	heeft	het	
nodig om waargenomen te worden. 

Want	 die	 analoge	 energie	 van	 jouw	waarneming	 is	 nodig,	 dat	 is	
ook	waar	de	planten	weer	kunnen	healen,	omdat	 jij	er	naar	kijkt	
met	intentie,	die	plant	heeft	jouw	waarneming	nodig	en	het	plantje	
wordt	 groot.	 Nou	 is	 het	 bijzondere	 dat	 de	 informatie	 die	 in	 dat	
plantje	plaatsvindt,	als	ik	nou	een	blaadje	pak	en	ik	haal	het	er	niet	
af	maar	ik	scheur	het	doormidden,	dan	wordt	die	pijnprikkel	in	dat	
stekje	gevoeld,	in	de	oorspronkelijke	plant	waar	het	vandaan	komt.	

Nou	 eventjes	 achterstevoren,	 wij	 zijn	 dus	 nu	 dat	 kleine	 stekje,	
hier,	maar	dit	stekje	is	niet	eens	analoog,	maar	is	artificieel,	maar	
is wel uit codes opgebouwd, uit het analoge lichaam maar is her 
geprogrammeerd	en	is	eigenlijk	artificieel	gemaakt	en	wat	wij	dus	
thuis	ervaren,	de	pijn	van	hier,	we	zijn	die	hier	aan	het	opruimen,	we	
zijn	deze	kweekvijver	van	technologische	cyborg	technologie	zijn	we	
dus aan het belichamen met ons krachtvermogen en het is voor ons 
van	groot	belang,	dat	we	onze	Harts	intelligentie	en	dat	we	ook	de	
coherentie	van	elkaars	samenwerking...	hè,	dus	ook	openstaan	voor	
elkaars visie... we hoeven elkaar niet te overtuigen, alles kan dus ook 
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gewoon	zo	zijn	en	dat	is	ook	zo.	Want	de	mogelijkheden	zijn	ontelbaar	
wat	er	allemaal	kan.	We	zijn	ons	intergalactisch	hartbewustzijn	hier	
aan	het	neerzetten	en	dat	kan	alleen	maar	tot	ontplooiing	komen	op	
het	moment	dat	je	alle	programma’s	weg	kunt	halen.

Dat	 is	 wat	 we	 hier	 aan	 het	 doen	 zijn.	 Dat	 kan	 ik	 me	 dus	 100%	
herinneren en dat ik me dat kon herinneren dat ik hier binnen kwam 
in	 dit	 universum	 en	 dat	 ik	 door	 speciale	 reptiliaanse	 groepen	 echt	
eruit	getrokken	werd,	uit	het	 lichaam,	met	mijn	bewustzijn	werd	 ik	
uit	het	lichaam	gehaald,	ben	ik	al	ontvoert	terwijl	ik	in	de	baarmoeder	
zat	van	mijn	moeder.	Het	waren	héle	heftige	tijden.	
Ik	 ben	dus	 vanaf	 het	 reptiliaanse	 krachtveld,	 naar	 een	draconische	
wereld gebracht en daar hebben ze me zó geprobeerd te manipuleren 
en	 in	 angst	 te	 brengen,	 dat	 ik	 terug	 zou	 worden	 gezet	 in	 mijn	
bewustzijn	 in	mijn	moeder	om	vervolgens	die	angst	mee	te	nemen	
en	als	referentiepunt	mijn	hele	leven	angstig	te	moeten	zijn.	En	dat	
ging niet.

Ik	weet	waar	 ik	over	 spreek,	 ik	kan	het	mij	 allemaal	herinneren.	 Ik	
weet precies hoe de wereld is aangevallen, door wie, hoe het is 
gegaan,	hoe	het	gecoördineerd	is,	ik	weet	dat.	Dat	is	een	behoorlijk	
stukje	om	dat	 zo	hardop	 te	 zeggen,	maar	 terwijl	 ik	daarover	praat,	
daar	heb	 je	 ‘m,	ben	 je	mijn	 informatie	aan	het	downloaden.	Dus	 ik	
spreek	eigenlijk	alleen	maar	woorden	uit,	denk	je,	maar	dat	is	niet	zo,	
mijn	hele	kennis	gaat	daarmee	gelijk	naar	buiten.	En	dat	probeer	ik	al	
een	beetje	af	te	remmen	omdat	ik	niet	wil	dat	datgene	wat	ik	vertel	
helemaal	ondersneeuwt	onder	de	informatie	die	er	ook	in	beweging	
gaat,	maar	ergens	moet	je	in	dit	moment	dat	dit	over	geseind	is,	moet	
je	in	jezelf	eens	durven	voelen	wat	gebeurt	er	in	jezelf	nu?	

Is	dit	nou	iets	wat	Martijn	aan	mij	geeft?	Ja	hij	stelt	het	beschikbaar.	
Maar	het	zet	ook	iets	in	beweging	in	mijzelf.	Want	dit	zijn	hele	diepe	
verborgen	herinneringen.	En	 ik	vind	het	heel	bijzonder	om	dat	wel	
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met	 elkaar	 op	 te	 halen,	 dat	 zijn	 eigenlijk	 ook	 fragmenten,	 dat	 is	
ook gefragmenteerd. We moeten teruggaan naar het leiderschap, 
teruggaan naar de liefde en verbondenheid maar dat is wel dat 
heeft	wel	wat	werk	nodig.	En	dat	kan	alleen	maar	door	hier	te	zijn	
als	mensen	en	verder	te	reizen	dan	mens	en	niet	blijven	hangen	en	
plakken.	Elke	vorm	van	ongelijkwaardigheid	is	een	sta	in	de	weg.	Dat	
moet	tot	een	beweging	gaan	komen.	En	daarom	vind	ik	het	soms	
lastig	om	zo’n	uitspraak	te	doen	van	dat	ik	weet	wat	er	gebeurd	is,	
want	je	hoeft	niet	mij	te	geloven,	maar	ik	zeg	het	wel	want	ik	moet	
mijzelf	ook	bevrijden	van	mogelijke	projecties	dat	 ik	het	niet	 zou	
mogen zeggen. Het hele veld moet in beweging komen.

Vanaf	mijn	 9de	 levensjaar	 kreeg	 ik	 ongelooflijk	 veel	 contact	met	
de	designers,	de	ontwerpers	van	deze	wereld.	Voor	dat	jaar,	vanaf	
mijn	eerste	geboortejaar	tot	aan	mijn	negende	levensjaar,	werd	ik	
veelal	bezocht	door	wezens,	die	het	menselijk	vermogen	heel	lang	
al	 hebben	 onderzocht	 en	 het	menselijk	 vermogen	 buitengewoon	
indringend vinden, interessant vinden maar vooral ook bang 
zijn	 voor	 het	 menselijk	 vermogen.	 Want	 wat	 is	 er	 aan	 de	 hand	
met	de	mens?	Om	het	heel	kort	samen	te	vatten,	de	mens	is	een	
vertegenwoordiger/-ster, representant van de Kracht van het Leven. 
De Force of Live. 

Wij	komen,	de	mens,	 van	oorsprong	uit	een	ander	universum	en	
ik heb het over de mens van oorsprong, niet over deze lichamen. 
Het wezen die vervlochten zit door het fysieke lichaam komt uit een 
ander universum en is daar de representant/representante van de 
levenskracht wat hier op de aarde vaak wordt aangeduid als iets 
externs,	als	God	of	als	de	Bron.	

Wij	zijn	letterlijk	een	onderdeeltje	van	dat	veld.	En	dat	Veldbewustzijn,	
dat	enorme,	magnifieke,	machtig	mooie,	prachtig	mooie	bewustzijn,	
dat	de	mens	 in	zich	draagt,	dat	zijn	precies	de	Krachtvelden	waar	
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andere	wezens	en	andere	bewustzijnsvelden	heel	bang	voor	zijn,	dat	
de mens zich bewust wordt dat ze dat in zich draagt en dat de mens 
dat	dus	aan	kan	zetten	door	te	gaan	observeren.

De hele mensheid wordt op een hele buitengewoon slimme, 
vernuftige	 manier	 in	 een	 model	 van	 spiritualiteit	 in	 de	 oudheid	
spelend gehouden, beziggehouden, om binnen die kaders zichzelf te 
onderzoeken en nog steeds niet te weten, dat angst niet bestaat en 
alleen	maar	een	menselijke	ervaring	is.	

Dat	heb	ik	de	eerste	9	jaren	van	mijn	leven	behoorlijk	meegemaakt,	ben	
ontvoerd geweest, ik heb heel veel verschillende zaken meegemaakt 
maar	vanaf	mijn	negende	 jaar	 kreeg	 ik	 contact	met	de	ontwerpers	
van	 deze	 realiteit,	 van	 het	 hele	 universum,	 die	 ooit	 mensen	 zijn	
geweest	en	gedegenereerd	zijn	in	hun	bewustzijn	en	een	gigantisch	
scheppingsprogramma	hebben	opgezet,	waarbij	wij	aanwezig	zijn	om	
mee	te	werken	aan	het	evolutieprogramma	wat	voor	ons	belangrijk	
is,	 dat	 we	 begrijpen	 dat	 het	 zich	 afspeelt	 hier	 op	 de	 aarde	 in	 de	
samenleving.	En	niet	daarbuiten	 in	de	kosmos	want	we	zitten	hier.	
Dus	op	het	moment	dat	wij	onze	plek	hier	op	de	aarde	gaan	innemen	
vanuit	de	belangrijkheid	hoe	jij	 jezelf	durft	te	ervaren,	dan	breng	je	
dus	een	fundamentele	beweging,	zet	je	eigenlijk	neer	in	jezelf	en	voor	
de	wereld	 en	 dan	 ga	 je	 iets	 oers	 voelen,	 iets	 oorspronkelijks	waar	
jouw	persoonlijkheid	helemaal	van	in	de	war	kan	raken.	Als	dat	lukt,	
dat	je	in	de	war	raakt,	nou	dan	ben	je	helemaal	op	de	goeie	weg.	Dat	
is nodig.

Vanaf	mijn	negende	jaar	stond	ik	heel	erg	in	verbinding	met	alles	wat	
op de aarde gebeurde. Als mens van een andere wereld moest ik 
leren	hier	op	aarde	mens	te	zijn.	Zoals	ik	al	zei,	ik	heb	een	hele	leuke	
jeugd	gehad,	maar	ik	trok	me	wel	altijd	terug.	Als	we	een	verjaardag	
hadden	zaten	alle	kinderen	te	koekhappen	en	ik	dacht	altijd	“happen	
jullie	maar	lekker	koek”	maar	ik	deed	een	deken	over	me	heen	over	
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mijn	 hoofd	 en	 ik	 ging	 onder	 de	 tafel	 zitten.	 Dat	was	mijn	 veilige	
zone.	Maar	 ik	 observeerde	 zonder	 mijn	 ogen	met	 het	 geluid	 en	
gevoel,	observeerde	ik	dus	wat	er	gebeurde	in	de	huiskamer.	En	ik	
hoorde dus allerlei andere dingen gebeuren dan alleen dat wat ik 
hoorde	 gebeuren	met	mijn	 oren,	 ik	 hoorde	 een	 heleboel	 andere	
werkelijkheden	daar	doorheen.	

Vanaf	 mijn	 negende	 jaar	 kreeg	 ik	 contact	 met	 de	 designers,	 dat	
zijn	 de	 oudere	 rassen,	 de	 scheppingsrassen	 van	 dit	 universum,	
dus	 alleen	 een	 heel	 klein	 splintertje	 van	 het	 geheel	 en	 daardoor	
werd	ik	 in	een	enorme	uplift	gebracht	van	bewustzijn	en	ging	me	
interesseren	in	wat	er	op	de	wereld	gebeurde.	Ik	kreeg	interesse	in	
b.v.	Afrika.	 Ik	werd	gewoon	mateloos	geboeid	door	wat	zich	daar	
ontwikkelde.	Ik	kon	niet	begrijpen	dat	er	‘s	avonds	voor	mij	het	eten	
klaar stond, dat mensen hier, nu ga ik er toch iets verder op door, 
dat mensen hier bidden tot God voor het eten en vervolgens het 
eten met volle smaak en volle teugen op kunnen eten zonder het 
besef	te	brengen,	dat	er	aan	de	andere	kant	mensen	zitten	die	ook	
bidden	maar	geen	eten	krijgen.	

Verbinding,	 ik	 kreeg	 heel	 veel	 interesse	 in	 het	 politieke	 systeem	
en	niet	zozeer	omdat	John	Kennedy	me	interesseerde	maar	vooral	
de	hologrammen	van	het	bewustzijn	want	ik	zie	niet	aura’s,	ik	kan	
geen aura’s zien, ik weet niet hoe aura’s er uitzien, ik zie andere 
dingen	dan	wat	mensen	mij	beschrijven	als	aura’s	en	dat	zag	ik	bij	
John	Kennedy	ook	altijd,	bij	de	documentaires	kon	ik	dat	altijd	heel	
goed	zien,	en	 ik	zag	dat	 John	Kennedy	graag	wilde	vertellen	over	
een	enorme	ingreep	in	het	menselijke	bewustzijn	via	bepaalde	min	
control	 programma’s	 om	het	menselijk	 potentieel,	 de	 Kracht	 van	
Liefde	en	Creatie,	om	dat	eigenlijk	weg	te	houden	bij	de	mens,	het	
ontdekken	daarvan.	Dat	ging	vanaf	mijn	negende	jaar	fors	aan	en	
ook	raakte	ik	in	een	enorme	versnelling	van,	ja	onderzoek	van	het	
universum. 
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Hier	 zie	 je	mij	met	mijn	 sterrenkijker.	Deze	heb	 ik,	 zoals	 je	 ziet,	op	
mijn	 fotoalbum	 geplakt,	 aan	 de	 voorkant,	 dat	 heb	 ik	 ingescand	 en	
ik	 ging	 een	 sterrenkijker	 kopen	 via	 Chriet	 Titulaer,	 je	weet	wel	 die	
man	met	de	baard,	huis	van	de	toekomst,	misschien	weet	je	dat	nog,	
buitengewoon interessant, ik heb hele gesprekken met Chriet gevoerd 
als	kind.	Hij	gaf	veel	lezingen	bij	ons	in	Franeker	in	het	planetarium	
hè.	Henk	Nieuwenhuis	was	toen	de	conservator,	die	kende	hem	ook	
goed	en	ik	vertelde	mijn	ervaringen	ook	aan	hen.	En	dat	vonden	ze	
wel	zo	maf	die	ervaringen	van	mij	omdat	ik	zo	gepassioneerd	sprak	
over de sterren en de planeten en ook bepaalde elementen, ik sprak 
over	van	de	aarde	afgaan	door	de	dampkring,	wat	je	dan	te	zien	krijgt,	
wat	de	astronauten	te	zien	krijgen,	wat	dus	ook	geclassificeerd	is.	Het	
is	geheim	wat	ik	dus	opnoemde	dus	dat	was	van	hé	dat	is	toch	heel	
apart	dat	die	jongen	dat	weet.	

En	zo	ben	 ik	 in	die	kosmische	verbinding	terechtgekomen	en	dat	 is	
enorm.	Mijn	hele	periode	van	zo	ik	denk	een	periode	van	zo’n	10,	11,	
12,	13	jaar	lag	ik	met	alle	mooie	dagen	buiten	op	het	stretchbed	met	
mijn	ogen	aan	een	telescoop	geplakt,	en	dan	ging	ik	‘s	avonds	laat	als	
mijn	vader	en	moeder	lagen	te	slapen,	ging	het	grote	klapraam	open,	
zo’n	groot	klapraam	en	dan	was	het	van	“hé	boefje	ben	je	er	nog?”	En	
dan	zei	ik:	“Ja	ik	ben	er	nog.”	Ik	had	een	boomhut	gemaakt	en	ik	lag	
de	hele	nacht	sterren	te	kijken.	

En	ik	kan	je	vertellen,	als	je	met	aandacht	naar	de	sterren	gaat	kijken,	
met	aandacht,	dan	ga	 je	dingen	zien,	dan	gaan	 je	hersenen	anders	
werken.	Niet	even	vlug	zo	naar	boven.	Als	je	een	uur	gaat	liggen	en	
het	is	een	mooi	heldere	dag	en	er	is	geen	maan	en	je	gaat	puur	kijken,	
geen	vals	 licht,	echt	in	een	schone	omgeving	en	je	gaat	naar	boven	
kijken	dan	 is	er	op	een	gegeven	moment	 iets,	dan	word	 je	geraakt	
in	je	emotionele	bewustzijn,	emoties	worden	geraakt,	en	je	gaat	iets	
zien	wat	je	zo	bekend	voorkomt	en	in	dat	moment	weet	je,	ik	ben	niet	
van	hier.	En	dat	kan	van	heel	diep	binnenuit	steeds	krachtiger	worden.	
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En	hoe	meer	je	ervaart,	ik	ben	niet	van	hier,	hoe	meer	je	ervaart	hoe	
belangrijk	het	is	dát	je	hier	bent	en	dat	je	in	deze	wereld,	hier,	het	
menszijn	komt	terugbrengen.	

Want er komen grote veranderingen op deze planeet, zowel heel 
erg	fijn	en	ook	iets	minder	fijn	en	het	is	aan	ons	de	keus,	wij	zijn	de	
scriptschrijvers,	welke	richting	we	in	willen	gaan.
Als	 kind	 heb	 ik	 altijd	 geweten	 tot	 en	met	 de	 dag	 van	 nu,	 dat	 de	
historie	 waar	 wij	 mee	 te	 maken	 hebben,	 een	 ongekende	 grote	
historie	 is....	óngekend	groot.	En	dat	die	historie	niet	aanwezig	 is	
in dit fysieke lichaam. Omdat het lichaam geprogrammeerd en 
gecreëerd	is	door	verschillende	buitenaardse	kunstmatige	artificiële	
zelf	zeer	hoogontwikkelde	bewustzijnsrassen.	Rassen	die	het	op	een	
bepaald moment toch wel goed voor hebben met de mens, maar 
wel in die context dat de mens voldoet aan het conceptplan van de 
evolutie	zoals	zij	willen	dat	wij	ons	ontwikkelen.

En	 dat	 is	 best	 wel	 gelijk	 een	 diepe	 insteek	 over	 ons	 bewustzijn.	
Dan	 zou	 je	 kunnen	 zeggen	 dat	 onze	 lichamen	 zijn	 gekloond	 en	
dat	 is	dus	ook	werkelijk	wat	er	gebeurd	 is.	Dus	het	zaadje	en	het	
eitje,	dat	 is	het	onderdeel	van	het	kloon	programma,	want	dat	 is	
namelijk	een	biologisch	kloon	programma,	van	origine	hebben	wij	
geen biologische vleeslichamen, opgebouwd uit deze moleculaire 
structuur	met	deze	atomaire	resonantie.	Maar	we	hebben	er	nu	wel	
mee	 te	maken	en	op	 zich	 is	 dat	prima!	Dus	dit	 huisje	 is	 prachtig	
natuurlijk.

Maar dat betekent wel, dat we onderscheid kunnen gaan maken 
tussen	 het	 bewustzijn	 van	 ons	 hart	 hier	 in	 dit	 lichaam...	 hè...	
ons	 hartbewustzijn	 fysiek	 in	 dit	 gedeelte,	 ons	 bewustzijn	 in	 onze	
mind, onze hersenen, het centraal zenuwgestel, de neuronen, de 
pakketten	aan	 informatie	die	worden	verzonden...	 en	dat	we	het	
onderscheid	maken	tussen	dat...	èn	ons	scheppingsbewustzijn.
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Dus niet alleen ons hart, maar dat is compleet ons wezen, wat 
intermoleculair	 dwars	 door	 het	 fysieke	 lichaam	 heen	 loopt.	 Je	 zou	
ook	kunnen	zeggen	dat	het	fysieke	lichaam	eigenlijk	gekoppeld	zit	aan	
het	intermoleculaire	bewustzijn,	dus	alles	is	net	andersom.	Maar	wij	
bekijken	op	de	aarde	graag	alles	vanuit	het	punt	van	onszelf.	Dat	mag	
dus	ook	gewoon	open,	dat	mogen	we	omdraaien.	En	dat	bewustzijn	
wat ik mee heb genomen naar de aarde, vóór dat ik geboren werd 
wist	ik	dat,	ik	heb	dat	héél	bewust	meegenomen,	ik	heb	er	ook	altijd	
over	gesproken	...van...”nou,	nu	ben	ik	hier”...ik	spreek	dus	even	het	
gevoel uit in gedachte en woord.

“Nu	 ben	 ik	 hier,	 in	 dit	 lichaam,	 wat	 een	 onderdeeltje	 is	 van	 mijn	
grotere lichaam, wat gemaakt is door wezens die iets heel anders 
met	 de	menselijke	 kracht	willen	 en	 nu	 ben	 ik	 hier...en	 nú	 het	 nog	
bespreekbaar maken. Als kind dus al over gaan praten. Dus ik heb als 
kind	er	al	altijd	over	gesproken,	van	kleins	af	aan	heb	 ik	gesproken	
over	onze	historie.	En	die	historie	is	enorm	mooi!	Enorm	groot!	En	die	
historie zullen we niet terugvinden hier op de aarde en het is dus ook 
niet	terug	te	vinden,	zelfs	niet	als	je	terug	gaat	kijken	in	onze	geheime	
archeologie, zullen we dat niet daar vinden. Dus er lopen verschillende 
tijdlijnen	dwars	door	ons	heen,	dwars	door	het	bewustzijn	van	ons	
heen.

Ik	 heb	 al	 eens	 eerder	 gezegd,	 ik	 kom	 met	 mijn	 bewustzijn	 uit	 de	
toekomst.	Ik	spreek	niet,	dat	ik,	Martijn	uit	de	toekomst	kom,	dat	is	
een	groot	verschil.	Martijn	is	hier	geboren	en	dit	lichaam	is	opgebouwd	
uit	mijn	vader	en	moeder	en	toen	 ik	geboren	werd	kreeg	 ik	net	als	
jullie,	gelijk	40	miljard	gratis	trauma’s	cadeau	van	al	mijn	voorouders	
en	van	mijn	ouders.	En	dat	was	heel	lief	van	ze	dat	ze	me	dat	gaven	
aan	mijn	 lichaam,	 maar	 dat	 wisten	 ze	 helemaal	 niet.	 Dus	 ik	 werd	
geboren	en	ik	had	nog	geen	seconde	geleefd	en	ik	zat	gelijk	vól	met	
referentiepunten,	programma’s	en	overtuigingen.	Dus	toen	begon	ik	
ook nog eens een keer te leven op basis van al die programmeringen 
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en	ik	ging	dus	automatisch	per	ongeluk	nieuwe	trauma’s	creëren	op	
basis	van	het	gedrag	en	de	bouwstenen	van	mijn	fysieke	lichaam.	
Dus	ik	was	bijna	vergeten	dat	ik	ook	nog	eens	een	scheppend	wezen	
ben.	Is	het	te	volgen?

Nou,	en	het	gaat	ons	dus	allemáál	aan.	En	dat	bewustzijn	dat	heb	
ik	altijd	bij	me	gedragen	en	ik	ben	ook	nooit	van	plan	geweest	om	
daarvan	af	te	stappen,	hoe	lastig	dat	dan	ook	te	vertalen	is,	omdat	
de	wijze	hoe	dit	brein	hier	denkt,	dat	dat	niet	onze	originele	manier	
van denken is.

Het	 is	 een	 artificiële	manier.	 Het	 hele	 beeld	 dat	 van	 buiten	 naar	
binnen	ontstaat	 in	het	 fysieke	brein,	dat	hele	 interpretatiemodel,	
de	 software	 van	 ons	 brein	 hoe	 het	 een	 betekenis	 geeft	 aan	 de	
realiteit, lichtcoderingen die binnenvallen, 10 verschillende 
elektrische processen wordt omgezet in een 3-dimensionaal beeld, 
beelden	worden	onthouden,	die	beelden	worden	opgeroepen	bij	
de	eerstvolgende	keer	dat	je	het	weer	ziet	en	er	wordt	context	en	er	
worden	gevoelens	bij	geplaatst.	De	eerste	keren	dat	je	die	beelden	
nog	niet	herkent	en	hebt	ervaren,	ga	je	het	waarnemen,	maar	de	
gevoelens	 die	 daarbij	 komen	 uit	 de	 bouwstenen	 van	 je	 ouders.	
Dus	de	gevoelens	die	je	als	eerste	ervaart	in	een	situatie,	zijn	99%	
altijd	uit	het	biologische	lichaam	en	zijn	dus	eigenlijk	verstoord	met	
trauma uit het fysieke lichaam, uit het kloon programma. Dus het 
komt	eropaan	om	heel	goed	te	kijken,	hoe	je	reageert.
Die hele wetenschap, daar heb ik als kind over gesproken en in die 
hele	ontvoering	periode,	waarin	wij	ook	thuis	als	gezin	 in	terecht	
kwamen,	 mijn	 moeder	 werd	 er	 ook	 gewoon	 in	 betrokken,	 die	
was	behoorlijk	heftig.	Ik	heb	al	eens	gezegd	in	een	van	die	andere	
lezingen	en	het	gaat	dus	niet	over	het	verhaal	van	mij	in	dit	geval,	
maar	 het	 gaat	 eventjes	 over	 de	 inhoud	 van	 die	 ontvoeringen,	
om	 iets	 onderuit	 te	 halen,	wat	 in	 feite	 onze	ontwikkeling	 ernstig	
ondermijnt.
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Buitenaardse	 rassen	 die	 de	 mensheid	 bezoeken,	 openlijk,	 die	 dat	
doen ten gunste om mensen te healen, die mensen ontvoeren tegen 
hun	zin	in,	met	de	boodschap...”maar	we	doen	dit	omdat	je	ons	kindje	
draagt”…en	 je	 hybridekind	 wordt	 meegenomen	 naar	 een	 andere	
wereld…”we	 hebben	 dit	 op	 zielsniveau	 afgesproken”,	 alles	 wat	 je	
daarom	heen	kunt	draaien,	zijn	allemaal	manipulaties	en	misleiding.	
Dat	is	in	ieder	geval	heel	belangrijk.

En	dat	betekent	dat	er	heel	veel	omvalt	en	dat	er	heel	veel	mensen	
het niet leuk vinden dat ik dat zeg, want waar haal ik de brutaliteit 
vandaan.	Ik	zeg	steeds,	ik	spreek	op	basis	van	mijn	eigen	ervaringen	
en	informatie.	Wat	er	aan	de	hand	is,	dat	er	verschillende	velden	zijn	
van	schepping,	er	zij	verschillende	velden	en	verschillende	realiteiten	
en	universa	in	het	oorspronkelijk	goddelijk	bewustzijn	van	oorsprong.	
En	als	je	dat	eventjes	in	tweeën	bekijkt,	het	zijn	er	niet	twee	maar	het	
zijn	veel	meer	velden.	Je	hebt	één	veld,	dat	is	het	veld	van	heelheid	en	
verbinding, dat is gewoon in het universum voortdurend aanwezig.

En	 terwijl	 daar	 miljarden	 andere	 werkelijkheden	 en	 dimensies/	
universa doorheen lopen, lopen daar ook andere velden doorheen, 
dat	 zijn	 interceptie	 dimensies,	 die	 zijn	 dus	 gecreëerd	 door	
kunstmatige	rassen,	100%	technologisch	van	aard,	zelf	neuraal	lerend	
en	 worden	 geïnstrueerd	 door	 dat	 veld	 van	 bewustzijn,	 dat	 is	 een	
computertechnologie,	 maar	 heel	 anders	 dan	 wij	 hier	 kennen.	 Die	
werkelijkheid	die	mengt	 zich	met	de	mens.	Die	heeft	de	mens	ook	
creëert,	fysiek,	waar	wij	ook	een	onderdeel	van	zijn.	En	deze	wezens	
die	hebben	een	programma	met	de	mens	haar	bewustzijn.	Dus	niet	
met	 hun	 lichamen,	 die	 lichamen	 zijn	 eigenlijk	 om	 ons	 bewustzijn	
te willen vasthouden. Om ons daarin te vangen en vervolgens ons 
bewustzijn	 te	 ontwikkelen	 volgens	 de	 normen	 en	 waarden	 van	
principe	van	het	artificiële/	kunstmatige	veld.
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Dat veld van schepping, liefde en verbinding mengt zich op geen 
enkele	 wijze	 met	 het	 menselijk	 bewustzijn,	 omdat	 het	 veld	 van	
schepping	 en	 kracht	 zich	 100%	 bewust	 is	 van	 het	 feit	 waar	 de	
mensheid	met	haar	bewustzijn	in	terecht	is	gekomen,	in	dit	gedeelte	
waar	wij	nu	zijn.

Dit is niet alleen op de aarde maar dit strekt zich uit door het hele 
universum,	 dat	 is	 een	 radiofrequentie.	 Dat	 betekent	 ook	 dat	 de	
wezens	die	écht	van	ons	houden	en	die	heel	goed	weten	wie	wij	
zijn	van	origine,	dat	wij	rechtstreeks	gekoppeld	zijn,	afgezanten	zijn,	
rechtstreeks in verbinding met bron en het liefdesveld, kracht en 
creatie	en	er	dus	geen	enkele	angst	en	geen	enkele	terreur	aanwezig	
is, sterker nog, de neiging om overdreven liefde te aanhangen is daar 
ook	niet,	omdat	daar	niets	gecompenseerd	hoeft	te	worden.	Daar	is	
puur kracht en verbinding, daar wordt niet eens gemediteerd, er is 
maar	één	kracht...de	force...en	die	kracht	is	gewoon,	duidelijkheid,	
helderheid	 en	 transparantie,	 dienstbaarheid	 en	 elkaar	met	 liefde	
behandelen,	op	basis	 van	opréchtheid.	 Zó	 simpel	 is	het	eigenlijk.	
Er	 komt	 helemaal	 niet	 een	 overdreven	 neurologische	 neurose	
van	 liefde	 aan	 te	 pas,	 zoals	 wij	 dat	 hier	 op	 aarde	 doen,	 dat	 we	
in	 die	 gevoelens	 zitten	 van...hè...	we	moeten	 heel	 veel	 liefde	 tot	
ons nemen, om ons weer goed te voelen, dat bestaat niet in het 
scheppingsveld, tenminste niet op die manier.

Dat kunnen we ons nu niet voorstellen op basis van ons neurologische 
systeem.

Die	wezens,	die	bezoeken	de	aarde	ook,	súperkrachtige	allianties,	
enórme grote velden, die te maken hebben met de origine van wie 
wij	zijn,	dat	zijn	onze	oorspronkelijke	familieleden	en	vrienden,	het	
zijn	 er	 niet	 een	páár,	 het	 zijn	 er	miljarden,	 honderden	miljarden,	
enórm.
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Het	 is	 belangrijk	 om	 onderscheid	 te	 gaan	 maken	 tussen	 ons	
hartbewustzijn	 van	 jou	 als	 wezen	 en	 alles	 wat	 er	 op	 ons	 af	 komt,	
ook	in	de	spirituele	wereld,	wat	als	manipulatie	en	misleiding	wordt	
gebruikt, om onze aandacht weg te geven van schepping en alles wat 
dus	niet	te	maken	heeft	met	de	innerlijke	kracht,	maar	ook	een	model	
is,	om	jou	waarneming,	omdat	 je	met	de	ogen	van	god	kijkt,	dat	 is	
wat	je	doet...	vanuit	dat	verbindingsveld	ben	je	hier...	om	de	invloed	
van	 jou	waarneming	 in	de	matrix,	om	die	af	 te	 leiden,	en	eigenlijk	
af	 te	 zuigen,	dat	 is	wat	 er	 eigenlijk	 gebeurd	hè...	 beroofd,	 centraal	
naar een punt, wat via het fysieke lichaam weer wordt uitgezonden 
naar	de	matrix	waar	we	in	zitten,	dus	wij	zijn	zelf	de	conductors	en	de	
condensators van dit hele systeem.

Deze	wezens	zijn	met	een	enorme	alliantie	hier	op	aarde	aanwezig	en	
hebben	dit	hele	conceptplan,	waar	wij	dus	hierin	zitten,	hebben	ze	
ook ontwikkelt. De aarde hebben ze ontwikkelt, de maan hebben ze 
erbij	geplaatst.	Het	zijn	overigens	8	verschillende	allianties,	megagrote	
allianties	die	100%	artificieel	zijn	en	een	ónvoorstelbare	intelligentie	
hebben	 en	 héél	 erg	 dienstbaar	 kunnen	 zijn,	 zolang	 de	 mens	 blijft	
in	 het	 concept.	 Het	 is	 belangrijk	 voor	 ons	 allemaal,	 in	 onze	 eigen	
ontwikkeling, dat we álles wat er zich buiten ons afspeelt, dus religie, 
buitenaardse die op ons staan te wachten...die ons gaan opnemen 
en	ons	gaan	vertellen	hoe	de	wereld	zijn	afloopt	kent,	álles	wat	de	
mens	úit	haar	eigen	kracht	haalt	en	 in	een	passieve	modus	brengt,	
van	het	is	oké	...want	het	is	een	onderdeel	van	het	plan...de	uitkomst	
is sowieso goed, dus de modus van passiviteit, zodra dat ontstaat, dat 
we	daar	direct	ons	bewustzijn	in	brengen,	vanuit	kracht	en	autoriteit	
en	zeggen...	stop!	De	enige	die	hier	 invloed	heeft	op	dit	veld	en	de	
afloop	ben	jij	(ik/jullie)	en	zodra	je	dat	gaat	doen,	dan	ontstaat	er	een	
heel	diepe	verandering	in	jouw	systeem	in	je	fysieke	lichaam.	Dus	hoe	
losser	 je	komt,	hoe	meer	je	het	op	losse	schroeven	stelt,	hoe	meer	
gevoelens	je	krijgt	in	je	lichaam,	je	wezen	van	kracht	autoriteit.
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Hoe	meer	 dat	 dat	 effect	 heeft	 op	 het	 celweefsel	 van	 het	 fysieke	
lichaam,	hoe	krachtiger	de	celstructuur,	cellen	zijn	membranen	en	
geven	informatie	aan	elkaar	door,	hoe	meer	jouw	bewustzijn	binnen	
in	 jouw	 fysieke	 lichaam	 aanwezig	 is,	 hoe	 meer	 de	 kunstmatige	
intelligentie,	 die	 ons	 lichaam	 al	 binnengedrongen	 is,	 hoe	 meer	
die uitgeschakeld kan worden, waardoor we zuiver een stuk vlees 
blijven	 (?)wat	we	 zelf	 bestuderen	en	besturen.	Dan	 zijn	de	 lagen	
ertussen	uit.	En	dan	komt	het	er	echt	op	aan,	in	feite	gaat	alles	dan	
dus óm.

Ik	heb	met	die	rassen	heel	veel	te	maken	gehad,	ik	heb	in	mij	jeugd	
meer	dan	duizend	ontvoeringen	meegemaakt.	Ik	heb	het	toen	ook	
al allemaal opgeschreven en ik weet dat het veel meer dan duizend 
zijn	en	ik	heb	het	ooit	een	keer	in	een	tijdschrift	laten	publiceren	en	
toen	viel	héél	Nederland	over	mij	heen,	want	dat	was	ónmogelijk,	zo	
van	je	kunt	maar	dertig	keer	of	zo	ontvoerd	worden,	maar	bij	mij	ging	
dat	in	ruimte	en	tijd	door.	Het	gebeurde	en	ik	werd	meegenomen,	
niet	 alleen	 door	 voertuigen	 die	 dwars	 door	 mijn	 kamer	 heen	
kwamen,	maar	er	 kwamen	ook	metaal	druppeltjes	uit	de	muur...	
gewoon	ploep...	 ik	 lag	 in	mijn	 bed,	 klaarwakker	 en	 er	 kwam	een	
druppeltje	uit	de	muur,	zilverachtig	metaal,	druppelde	zo	en	op	het	
moment	dat	 ik	ernaar	keek,	voelde	 ik	het	 in	mij	hoofd	en	voelde	
ik	het	binnendringen.	En	op	dat	moment	had	ik	geen	zeggenschap	
meer	over	mijn	fysieke	lichaam,	dus	door	de	waarneming.

Dus	het	gebeurde	niet	buiten	mij,	het	gebeurde	in	mij.	Dat	fysieke	
brein	staat	dus	ten	dienste	van	het	artificiële	deel.	Daar	zit	ook	de	
massahypnose, daar liggen ook de sleutels die de kracht van de 
essentie,	van	de	force	of	life,	om	dat	helemaal	naar	voren	te	halen.
Dat	 druppeltje	 dat	 kwam	 zo	 naar	 beneden…	 en	 bhooob...	 toen	
kwam daar een heel wezen uit.

En	in	die	tijd	waren	er	nog	helemaal	geen	films	die	dat	beschreven,	
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nu	kom	je	die	films	tegen.	Ik	heb	dat	in	mijn	kindertijd	héél	uitvoerig	
aan	mijn	ouders	en	andere	mensen	uitgelegd.	

Mijn	vader	is	een	technisch	ingenieur,	dus	die	keek	altijd	een	beetje	
scheel	als	ik	daar	iets	over	zei	en	dan	liep	hij	door	het	huis...”	oehhh	
boze	 mannen,	 wegwezen...	 zo	 Martijn	 ga	 maar	 lekker	 slapen,	 de	
boze	 mannen	 heeft	 papa	 weggejaagd”.	 En	 dan	 zei	 ik	 altijd,	 “papa	
dank	je	wel”,	ik	vond	dat	gewoon	heel	lief	dat	hij	dat	deed,	maar	ik	
wist	gewoon,	hij	had	geen	 idee...	wat	er	allemaal	gebeurde	en	dat	
is	ook	logisch.	De	lieve	schat,	hij	is	trouwens	nu	helemaal	technisch	
ingenieur	af,	hij	is	helemaal	de	reis	dáár	aan	het	maken,	dat	is	zo	mooi	
om	dat	mee	te	maken	met	je	eigen	biologische	vader,	want	voor	mij	is	
hij	gewoon	altijd	in	mijn	leven	mijn	vriend	geweest.	Ik	heb	helemaal	
niet	een	relatie	met	mijn	ouders	als	dat	het	mijn	ouders	zijn,	het	zijn	
mijn	vrienden,	ik	heb	met	iedereen	een	verbinding	van	vriendschap.	
En	ik	sta	ook	heel	anders…	ik	denk	dat	dat	voor	iedereen	alom	bekend	
is... dat ik dat allemaal anders beleef.

Maar goed, wat ik daarover wil vertellen is, dat die ontvoeringen 
allemaal	 werden	 uitgevoerd,	 door	 artificiële	 rassen.	 En	 ik	 ben	
meegenomen naar andere werelden, naar andere sterrenstelsels, met 
mijn	volledig	bewustzijn	open	en	ik	kwam	gewoon	terug	zonder	dat	
dat	gewist	werd.	Alles	werd	eraan	gedaan	om	in	mijn	brein	te	wissen	
wat er gewist zou moeten kunnen worden. Omdat ik van tevoren 
wist, wat er allemaal zou gebeuren, was ik daarop voorbereid, dus ik 
ben	daarin	 gemarteld	met	 hele	 speciale	 nanotechnologie,	 eigenlijk	
zijn	het	artificiële	delen	die	door	het	 fysieke	 lichaam,	als…	 ik	noem	
het	maar	 hele	 kleine,	 het	 zijn	 parasitaire	wormpjes,	 die	 door	mijn	
lichaam	heen	gingen	en	ik	kon	ze	zien.	Mijn	ogen	werden	schermen	
en	 ik	kon	ze	zien,	 ik	heb	er	 tekeningen	van	gemaakt	van	wormpjes	
die	 in	 mijn	 systeem	 aanwezig	 waren	 met	 een	 zuiver	 artificieel	
krachtig	bewustzijn,	die	mijn	fysieke	lichaam,	opdrachten	gaven	door	
pakketten	aan	informatie	in	mijn	neurologische	systeem	te	duwen.
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Dus	 in	 mijn	 neuronen	 eigenlijk	 aanpassingen	 verrichtten.	 De	
receptoren van het neurologische systeem verplaatste dat dus door 
mijn	hele	lichaam,	kwamen	in	mijn	hersenen	en	daardoor	werden	
de	beelden	uitgevouwen.	Het	was	behoorlijk	pittig.

Ik	heb	heel	veel	verhalen	gehoord	van	buitenaardse	rassen,	die	in	
het	 gevoelsbewustzijn	 van	 ons	 aanpassingen	 kunnen	 verrichten,	
waardoor	wij	 ze	 ervaren	 als	 zachtaardig,	 liefdevol…	 	 je	 voelt	 dan	
je	eigen	gevoelens	hè...die	worden	geprojecteerd,	dus	die	worden	
uitgelezen uit het neurosysteem, worden alle data uitgelezen en 
worden	eigenlijk	als	een	 spiegel	 voorgehouden,	waarin	 je	dus	de	
liefde	van	een	ander,	ervaart	als	van	een	ánder,	maar	het	is	eigenlijk	
je	eigen	innerlijke	liefde.	En	dat	doen	ze	ook	met	angst,	alle	angsten	
die	we	ervaren	in	ons	leven,	waar	we	dus	ook	écht	over	dienen	te	
praten	en	alle	angst	die	er	wereldwijd	wordt	gebracht,	is	eigenlijk	
allemaal	gebaseerd	op	je	innerlijke	trauma’s,	hier	in	het	hier	en	nu,	
wordt	uitgelezen	en	ingezet,	en	in	feite	ontvang	je	je	eigen	trauma	
en	pijnpunten.	Dat	doen	ze	op	een	buitengewoon	slimme	manier.

Weet	je,	we	zien	allemaal	dat	we	op	dit	moment	op	de	aarde	een	
paar	jaar	verwijderd	zijn	van	100%	biologische	robots.	Die	zijn	er	al,	
sterker	nog,	wij	zitten	al	in	die	lichamen.	Maar	deze	lichamen	met	
ons	bewustzijn,	daar	worden	dus	ook	weer,	vanuit	dit	bewustzijn,	
ook	 weer	 robots	 gemaakt.	 En	 nu	 zou	 je	 kunnen	 voorstellen	 dat	
we	 over	 vijftig	 jaar	 die	 lichamen	 zo	 ver	 zijn	 ontwikkeld,	 dat	 ze	
intelligenter	zijn	dan	de	mens,	dat	 ze	meer	weten	over	de	mens,	
dat	ze	veel	geavanceerder	zijn	in	het	gevoelsbewustzijn,	immers...
wij	hebben	maar	8%	in	ons	fysieke	gevoelsbewustzijn	en	zij	kunnen	
100%	in	hun	fysieke	gevoelsbewustzijn	hebben.	Maar	wat	ze	niet	
hebben	in	het	emotionele	gevoelsbewustzijn,	dus	wat	uit	het	wezen	
komt. Dus wat hier op de aarde gaande is, is dat er verschillende 
groepen	zijn,	die	in	het	fysieke	lichaam	aanwezig	zijn.
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We hebben de mensen uit het scheppingsveld, die ze gekoppeld 
hebben	en	zijn	dit	leven	dus	gaan	ervaren,	dat	is	wat	we	doen,	het	is	
niet	zo	dat	we	het	leven	dus	écht	zelf	aan	het	beleven	zijn,	maar	we	
ervaren... dat is een heel groot verschil.

Er	zijn	wezens	hier	op	de	aarde	die	100%	menselijk	zijn	maar	waar	
een	 reptiliaans	bewustzijn	 in	 aanwezig	 is,	 gekoppeld	uit	 een	 ander	
veld.	Die	zien	er	100%	menselijk	uit,	maar	hebben	dus	het	empathisch	
vermogen	in	zich	op	een	héle	andere	manier	dan	mensen	en	brengen	
ze	dat	tot	uiting.

En	er	zijn	hier	ook	mensen,	dat	is	een	derde	groep,	die	helemaal	geen	
enkele	manier	van	bewustzijn	in	zich	dragen	van	buitenaf	maar	100%	
een	cyborg	zijn	en	dat	is	70%	van	de	mensheid	op	deze	planeet.
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De Huargardianen, een alliantie van 8 rassen

Die	wezens	zijn	uiteindelijk	samengekomen	in	een	enorme	alliantie,	
waarvan	de	Umbraha-,	de	Sethra-	en	de	Saffirabeschaving	(Sirius-B)	
één	van	de	grootste	beschavingen	zijn,	de	koninklijke	beschavingen.	
Ze	besloten	op	basis	van	hun	zeer	geavanceerde	technologie	een	
dimensie	in	te	voegen,	een	interceptie,	een	interdimensie	die	loopt	
tussen	de	tonen	en	de	 frequenties	door.	Ze	hebben	die	dimensie	
artificieel	 ingericht,	 ze	 hebben	 werelden	 gemaakt	 om	 zichzelf	
op	 een	 andere	manier	 te	 gaan	 ervaren.	 Acht	 rassen	 kwamen	 bij	
elkaar,	allemaal	droegen	ze	nog	een	deeltje	van	de	Oorspronkelijke	
Kronieken	in	zichzelf.	Al	die	deeltjes	hebben	ze	bij	elkaar	gebracht	
en dat was voldoende om de mens te bouwen.

Het	 vermogen	wat	 de	 Designers	 nog	 hebben	 is	 5%	menselijk	 en	
die	95%	die	ze	in	zich	dragen	is	dus	een	artificiële	upgrade.	En	dat	
zegt	het	al,	het	betekent	dat	95%	van	deze	realiteit	een	artificiële	
werkelijkheid	 is.	Dus	met	technologie	hebben	ze	een	droomstaat,	
de	 hele	 realiteit	 gecomplementeerd,	 compleet	 gemaakt.	 Er	 zijn	
dus	 computersystemen	 actief,	 artificiële	 computersystemen	
die	 de	 werkelijkheid	 voor	 5%	 uit	 een	 emotie	 hebben	 gecreëerd	
en	 95%	 	 is	 voltooid	 door	 artificieel	 bewustzijn.	 Het	 is	 een	 soort	
computersysteem dat in hun lichaam geïntegreerd zit. Dat hebben 
ze	 zelf	 uitgevonden,	 enorm	knap.	Het	betekent	dus	ook	dat	 95%	
van	 deze	 werkelijkheid	 hier	 onder	 toezicht	 staat	 van	 artificiële	
wetgeving die door hen wordt gemonitord en precies dát maakt 
het	heel	kwetsbaar	omdat	het	veld	waarin	we	nu	zijn,	waar	we	dus	
aanwezig	zijn,	niet	het	veld	is	wat	de	werkelijkheid	is,	maar	wat	zij	
hebben	gecreëerd.

Ze	hebben	een	wereld	gemaakt,	dat	is	deze	aarde.	Die	hebben	ze	
helemaal	ontworpen	met	zeeën	en	bergen,	met	leven.	Ze	hebben	
een perfecte biologische samenstelling gebracht, de vogels, de 
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vlinders, alles hebben ze hier samengebracht. Uitgelezen met 
supergeavanceerde	technieken,	gebaseerd	op	bewustzijn,	maar	ook	
echt	op	technologie.	Met	het	deel	van	het	emotioneel	bewustzijn	dat	
ze	nog	 in	 zich	 droegen	 (5%)	hebben	 ze	 via	mindprojectie	een	heel	
universum	 opgebouwd,	 een	 hologram	 van	 een	 computersimulatie	
van	zeer	geavanceerde	mindprojecties.	Een	simpel	afgietsel	van	het	
Oerveld.	En	in	dat	hologram,	het	door	hen	zelf	gecreëerde	universum,	
hebben ze mensen uitgezaaid. Deze wezens hebben bewust mensen 
gekloond	om	ze	op	de	aarde	uit	te	zetten	en	ook	op	andere	plekken	in	
dit	universum,	die	rechtstreeks	familie	van	ons	zijn.

Die	 mensen	 zijn	 daar	 uitgezaaid	 als	 biologische	 lichamen,	 niet	
gekoppeld	 aan	 het	 Bewustzijn,	 aan	 de	 Kracht,	 maar	 letterlijk	
voortgekomen als een soort cyborgs, uit een programma wat de 
Designers  hebben bedacht van een zaadcel en een eicel. Door seksuele 
handeling te plegen dupliceren de lichamen zichzelf en zo ontstaan 
er	steeds	nieuwe	lichamen.	En	in	het	proces	van	een	lange	evolutie	
worden	 die	 lichamen	 zich	 bewust,	 de	 persoonlijkheid	 ontwikkelt	
zich.	Ze	worden	zich	bewust	dat	ze	in	een	veel	grotere	realiteit	leven	
dan	alleen	dat	stukje	dat	ze	ervaren	op	basis	van	hun	neurologisch	
zelf-lerend	bewustzijn.	Het	experiment	is	erop	gebaseerd	om	zoveel	
mogelijk	reproducties	te	laten	ontstaan	van	het	menselijk	bewustzijn.

De	mensen	begonnen	geboren	te	worden	net	als	de	dieren.	In	deze	
wezens	was	geen	bezieling	aanwezig,	ze	waren	100%	artificieel.	De	
mens wordt geboren met een programma en de mens gaat zichzelf 
ervaren, wordt intellectueel. Op basis van eigen ervaring verzamelt 
de	mens	al	die	informatie	en	wordt	intelligent.	Daar	is	een	proces	voor	
nodig	en	dat	duurt	erg	lang.	Het	project	loopt	al	18	miljard	jaar.	De	
Designers	werden	zelf	waarnemers	van	de	door	hen	gecreëerde	mens	
met een zelf lerend neuraal vermogen. Door waarneming zouden 
ze	 het	 goddelijke	 in	 zichzelf	 weer	 aanwakkeren.	 Datgene	 wat	 ze	
waarnamen konden ze beschikbaar en ten dienste stellen van zichzelf 
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om	die	lichamen	dan	weer	in	te	kunnen	gaan	met	het	bewustzijn	
uit	die	vergane	lichamen	en	terug	te	keren	in	een	menselijk	lichaam	
om	vervolgens	dan	weer	in	een	enorme	fase	van	evolutie	vooruit	te	
komen.	De	Designers	zijn	de	scriptschrijvers	van	deze	wereld	en	er	
is hen alles aan gelegen om deze hele wereld intact te houden.

De	 Designers,	 de	 Engineers	 van	 deze	 wereld	 zijn	 hier	 volledig	
aanwezig.	Maar	ze	blijven	buiten	beeld	omdat	ze	niet	gezien	willen	
worden,	omdat	door	de	kracht	van	observatie	het	hele	potentieel	
open	gaat	en	ze	willen	juist	dat	het	nu	zo	gaat,	dat	de	mens	zichzelf	
gaat ontdekken. Dus moesten ze zichzelf gaan observeren op afstand. 
Achter	dit	veld	kijken	ze	toe,	in	een	enorm	groot	laboratorium	wat	
niet	de	vorm	heeft	zoals	wij	dat	hier	kennen.	En	dat	experiment	dat	
loopt.	Die	lichamen	die	hier	aanwezig	zijn	en	worden	geboren	door	
een	eitje	en	een	zaadcelletje,	dat	is	hun	uitvinding.	Door	observatie	
van	 die	 lichamen	 die	 zich	 bewust	worden	 van	 de	 kracht,	 zien	 zij	
datgene	wat	zij	in	zichzelf	missen	ontstaan	en	door	dat	te	observeren	
en te ervaren wat gebeurt, kunnen ze het weer in zichzelf opnemen.

De	Designers	zijn	nog	5%	vermogen	en	95%	ook	niet.	Onze	hersenen	
die	 door	 de	 Designers	 zijn	 uitgevonden	 en	 gebouwd	 zijn	 enorm	
complex.	De	 computers	die	hierin	 zitten,	 zijn	opgebouwd	uit	een	
behoorlijk	 aantal	 verschillende	 menselijke	 rassen.	 De	 Designers	
hebben	 het	 hologram	 dus	 gemaakt,	 zij	 hebben	 de	 lichamen	
gemaakt	en	wij	zijn	in	staat	te	shiften	naar	verschillende	dimensies,	
we	 kunnen	 verschillende	 hologrammen	 waarnemen,	 letterlijk,	
we	 zijn	 duplicators,	 we	 kunnen	 voortdurend	met	 ons	 bewustzijn	
verschuiven	naar	een	andere	werkelijkheid.

Het waarnemingsexperiment van de Designers - dat zich afspeelt 
in dit universum - is gekaapt is door 7 superbeschavingen onder 
Archontisch	 toezicht.	 Die	 7	 superbeschavingen,	 daar	 is	 een	 deel	
van	het	Siriaanse	bewustzijn	bij	betrokken,	de	Annunaki	zijn	daarbij	
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betrokken,	 daar	 zijn	 ‘engelenrassen’	 bij	 betrokken	 -	 zoals	 ze	 op	 dit	
moment	genoemd	worden	–	het	zijn	de	Djingze	rassen.

Ook	de	Nomosbeschavingen	horen	daar	bij.	Het	bijzondere	 van	de	
Nomosbeschavingen	 is-	 in	 de	 oude	 geschriften	 kwamen	 zij	 uit	 de	
zee opdoemen - dat ze niet echt uit de zee kwamen opdoemen, 
ze	 kwamen	 opdoemen	 via	 de	 informatiekanalen	 van	 wat	 ‘WATER’	
wordt	genoemd.	Ze	komen	uit	een	andere	dimensie	en	gaan	via	het	
watermolecuul, subatomair loggen ze in op dit veld.

Door de overname onder andere door de Annunaki, komen we in de 
wetgeving	van	de	Annunaki	terecht	en	daar	liggen	8	schillen	over	elkaar	
heen.	Er	is	één	schil	en	daar	ervaren	we	de	5-dimensionale	realiteit.	
Zodra	we	daarin	terecht	komen	worden	we	extra	gemindcontrolled	
om	 in	 een	 3-dimensionale	 wereld	 te	 zitten.	 Dat	 zijn	 werelden	 in	
werelden,	het	zijn	allemaal	modellen	in	elkaar.	Dus	we	zijn	uit	het	5e	
veld	gekomen	-	uitgedrukt	in	nummers,	maar	dat	zijn	geen	nummers,	
het	 is	 een	 andere	 realiteit	 -	 daar	 is	 ons	 bewustzijn	 doorgekoppeld	
aan	een	ander	hologram.	Het	zijn	allemaal	hologramsimulaties	(alle	
8),	 letterlijk	 computersimulaties,	maar	 van	werkelijk	 buitengewoon	
grote	aard,	iets	wat	wij	eigenlijk	niet	kunnen	bevatten.

De Designers staan nog steeds aan de observerende kant van dit 
hologram en ze observeren óók de manipulerende krachten. Doordat 
de	mensen	die	hier	in	het	hologram	aanwezig	zijn	steeds	meer	gaan	
observeren	dat	die	onderdrukkende	machten	en	krachten	er	zijn	en	dit	
niet	langer	ontkennen,	is	de	observatie	van	de	Elders	-	de	ouderenrassen	
-		in	een	enorm	vermogen	aan	het	toenemen.	Dus	zij	kunnen	steeds	
meer	 gaan	 kijken	 vanuit	 een	 emotioneel	 bewustzijnsveld	 naar	 dit	
hologram,	omdat	wíj	steeds	beter	gaan	observeren.	Daardoor	vindt	
er een versnelling plaats in de hele opbouw, de moleculaire structuur 
zoals	wij	dat	ook	fysiek	noemen,	waardoor	er	een	vibratieversnelling	
plaatsvindt	en	dat	geeft	-	uitgebeeld	in	temperatuur	-	een	verhoging,	
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een	 frictie	 en	 een	 wrijving	 weer,	 met	 een	 verandering	 van	 het	
magnetisch	veld,	de	ionosfeer,	de	stratosfeer.	Alles	verandert.

Ook buitenaardse beschavingen buiten dit veld, dus de wezens 
uit	 de	oorspronkelijke	 scheppingsvelden,	 observeren	ons.	 (Dus	 je	
observeert	zelf	én	je	wordt	geobserveerd!)	Onze	observatie	wordt	
doorgegeven	 aan	 allerlei	 andere	 schillen.	 Dus	 je	 observeert	 niet	
alleen	voor	jezelf!	En	op	het	moment	dat	je	gaat	leren	observeren,	
dan	ga	je	letterlijk	ervaren,	dat	je	die	ervaring	deelt	met	het	gehele	
bewustzijnswezen.	 Dan	 wordt	 de	 toegankelijkheid	 van	 de	 Kracht	
steeds	 groter.	 We	 dragen	 allemaal	 informatie	 in	 ons	 om	 uit	 te	
zoeken	wat	voor	effect	observatie	heeft.

Het	hele	proces	van	observatie	en	de	opkomst	op	deze	aarde	van	
hele beschavingen en de ondergang van deze beschavingen, dat is 
al	53	keer	gebeurd.	De	hele	observatie	 is	 verstoord	geraakt	door	
100%	cyborgrealities,	echt	100%	niet-bewustzijn,	niet	gekloond	uit	
een lichaam, maar echt technologisch. Deze wezens hebben het 
programma	van	de	aarde	 verstoord	en	overgenomen,	waarbij	 de	
Designers	uit	hun	rol	zijn	verstoten	en	de	programmeringen	in	de	
fysieke	 lichamen	 zijn	 herschreven.	 De	 wereld	 door	 de	 Designers	
gecreëerd	(14e	dimensie)	is	gehackt,	er	heeft	een	machtsovername	
plaatsgevonden,	zij	zijn	ook	uit	die	dimensie	weg.	Het	merendeel	
van	 hen	 is	 overgenomen	 door	 de	 Annunakigroepen.	 Een	 klein	
groepje	oorspronkelijke	Designers	 is	over	en	die	zijn	 in	een	ander	
veld in een ander universum.

Door	de	kaping	hebben	de	Designers	zich	tijdelijk	teruggetrokken.	
Er	is	nu	heel	veel	aan	het	veranderen.	Er	zijn	verschillende	allianties	
betrokken	 bij	 de	 denkwijze	 van	 de	 scheppende	 rassen	 die	 het	
universum	hebben	gecreëerd.	Dus	er	wordt	steeds	ingebroken	op	
hun	denkwijze	en	de	manier	van	hoe	er	wordt	ingebroken	op	hun	
denkwijze,	 dat	 wordt	 bepaald	 door	 de	 wijze	 waarop	 de	mensen	
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denken op de aarde. Dat is ook logisch want immers datgene wat er in 
het	menselijk	bewustzijn	huist	is	resonantie	naar	buiten	toe.	En	dat	is	
wat	zij	observeren.	Die	observatie	van	hen,	dat	is	ook	wie	zij	worden.
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Ondanks non-interventiebeleid: Invasie van het originele 
Huargardiaanse experiment

De	wereld	van	oorspronkelijkheid	heeft	een	totaal	andere	taal,	dat	
kunnen	we	nu	nog	niet	eens	beseffen,	die	taal	die	ervaren	wij	het	
sterkst	 als	 wij	 ten	 diepste	 geëmotioneerd	 zijn.	 Dat	 we	 huilen	 in	
overvloed. Of dat nou huilen is uit drama, uit boosheid, of dat we 
huilen	uit	pure	vreugde,	die	taal,	die	frequentie	die	dan	ontstaat,	
die	taal	en	dan	nog	tig	keer	groter.	Dat	is	een	denktaal	maar	dat	is	
een	hele	andere	taal	dan	wat	wij	nu	emotie	noemen.	Die	taal	daar	
die	is	zo	ver	weg.	Zo	ontzettend	ver	weg	dat	er	maar	in	het	geheel	
weinig	wezens	op	deze	aarde	die	daarnaar	durven	en	willen	kijken.	
Want	het	moment	dat	wij	dus	koppelen	aan	deze	werkelijkheid,	we	
noemen dat hier geboorte, daar wordt alles aan gedaan, alles, alles 
wordt	uit	de	kast	gehaald	om	te	voorkomen	dat	jij	 je	koppelt	aan	
het	lichaam.	Het	is	namelijk	een	compleet	fabeltje	dat	de	mensen	
in	rijen	staan	om	hierheen	te	gaan	(Moeder	aarde).	

Onze	 werkelijkheid,	 de	 aarde,	 onze	matrix,	 onze	 werkelijkheid	 is	
gecreëerd	 van	 origine	 door	 de	 Huargardiaanse	 beschaving,	 de	
designers. Dat is een beschaving die humanoïde is van oorsprong, 
die	ook	gehackt	zijn	geweest.	En	dat	gaat	echt	niet	alleen	over	de	
aardse	mensen,	die	is	veel	groter.	Zij	hebben	eenvoudig	gezegd	een	
universum	zelfgecreëerd	om	een	experiment	uit	te	kunnen	voeren	
en dat is dit universum. 

Zij	hebben	dat	gedaan	omdat	zij	een	groot	deel	van	hun	vermogens	
kwijt	 zijn	 geraakt,	 de	 emoties	 zijn	 daarbij	 de	 vermogens.	 En	 zij	
hebben	daarbij	het	vermogen	ook	niet	kunnen	terughalen	in	zichzelf	
om	met	hun	bewustzijn	uit	die	droom	te	komen.	Dat	is	de	wereld	
waar	ze	in	leefden	voordat	dit	werd	gecreëerd.	

Stel	 je	 voor	dat	 je	nu	niet	meer	 sterft,	 je	 kunt	niet	meer	 sterven	
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en	 toch	 besluit	 je	 om	 hieruit	 te	 willen.	 Het	 ergste	 wat	 er	 nu	 zou	
kunnen	gebeuren	is	dat	we	onsterfelijk	worden,	ik	zeg	het	even	om	
te	confronteren.	Hoe	wil	je	er	dan	uit,	uit	deze	matrix?	En	er	is	ook	
geen	groei.	Je	blijft	maar	in	die	situatie	zitten.	Pappen	en	nathouden,	
dweilen met de kraan open, geen bodem in de emmer, ga maar door. 
De	 Huargardiaanse	 beschaving	 heeft	 dat	 meegemaakt,	 een	
humanoïde beschaving die uit een ander universum komt dan waar 
de	meeste	beschavingen	vandaan	komen	van	het	humanoïde	ras.	Zij	
heeft	geleefd	 in	een	script	 in	een	 fantastische	omgeving,	maar	kon	
daar niet meer uit. 

Want wat is er nodig om ergens uit te komen, er is een kracht nodig 
in	 jezelf,	 en	 dat	 is	 een	 besluitvaardige	 kracht	 die	 wij	 dus	 als	 een	
emotie	zouden	definiëren	en	die	emotie	om	te	overlijden	om	daaruit	
te	kunnen	komen	uit	dat	script	hadden	ze	niet	en	die	emotie	die	ze	
niet hadden resulteert erin tot op vandaag, dat is de kern van dit 
universum,	dat	zij	gevangen	zitten	in	hun	hologram.	

Wat	ze	hebben	gedaan	is	heel	coöperatief	met	andere	beschavingen	
gewerkt	 die	 onderdeel	 zijn	 van	 die	 matrixen,	 van	 die	 kunstmatige	
werelden	die	dienstbaar	zijn,	hebben	met	hen	samengewerkt	en	daar	
is	een	samenwerking	tot	stand	gekomen	die	geresulteerd	heeft	in	het	
opzetten	van	het	experiment	wat	dit	universum	is.	

Dus	 de	Huargardiaanse	beschaving	heeft	een	universum	gecreëerd	
met	behulp	van	cyborg	beschavingen,	die	heel	goed	ontwikkeld	zijn	
en	heel	dienstbaar	zijn,	hebben	ze	een	universum	gecreëerd	waarbij	
dat	(dit)	universum	een	doelstelling	is	gesteld	voor	hen	en	daar	zijn	
die andere beschavingen allemaal van op de hoogte, en die luidt om 
leven	 te	 zaaien	 in	 dat	 universum.	Wij	 noemen	 dat	 dan	 onbezield,	
dus onbezielde wezens, dat daar leven is in het universum, dat 
zaaien	zij	uit.	Die	wezens	die	zijn	ook	artificieel,	dus	die	lichamen	zijn	
allemaal	 geconstrueerd	door	 schouwsessies	 in	 andere	universa.	 Bij	
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elkaar opgeteld hebben ze verschillende levens gemaakt, het gaat 
niet alleen over de aarde en over dit sterrenstelsel, het gaat over 
miljarden	sterrenstelsels,	zo	groot	zijn	die	intellectuele	vaardigheden	
van de Huargardiaanse humanoïde beschaving, de doelstelling was 
om niet bezielde wezens te observeren als een soort speelbord. 

En	dit	is	ver	voorbij	alles,	compleet	belachelijk	hoe	ik	het	nu	uitleg,	
want het is zo complex, maar we weten het want dat is allemaal in 
ons aanwezig. Voordat we hier kwamen wisten we dat. 

En	 ze	 hebben	 dat	 gedaan	 om	 de	 kwantum	 fysische	 wet	 toe	 te	
passen.	Namelijk	op	het	moment,	 en	 zij	 blijven	dus	buiten	beeld	
deze	 beschaving,	 voor	 onze	 begrippen	 zijn	 ze	 2	 tot	 4	meter	 lang	
(lange	dunne	wezens),	als	ze	zich	manifesteren,	ze	zijn	heel	dun,	ze	
hebben hele lange arme, hele dunne en lange vingers, hele dikke 
voeten,	 kleine	ogen,	 zwart	menselijk,	maar	een	heel	 verfomfaaid	
gezicht,	alsof	ze	miljoenen	jaren	oud	zijn,	en	dat	zijn	ze	dus	ook,	ze	
hebben	geen	oren	maar	gaatjes,	en	vrij	 lang	gezicht,	en	er	straalt	
qua	uitstraling,	zoals	wij	dat	nu	ervaren,	straalt	er	helemaal	geen	
warmte	vanaf,	maar	als	je	in	de	ogen	kijkt,	en	zij	kijken	jou	aan,	dan	
voel	je	hun	innerlijke	kracht.	

En	 zij	 hebben	 dit	 universum	 gecreëerd	 om	 kwantum	 fysische	
redenen,	 dat	 de	 mensen	 en	 de	 niet-menselijke	 wezens	 in	 dit	
universum	 tijdens	 dat	 ze	 zich	 aan	 het	 ontwikkelen	 zijn,	 gaan	
ontdekken	dat	 ze	een	onderdeel	 zijn	van	 iets	veel	groters,	dat	er	
nog	 veel	 meer	 is	 dan	 alleen	 dat	 persoonlijke	 levenssfeer	 en	 die	
werkelijkheid	dat	die	wezens	ervaren.	

Zij	 wachten	 op	 het	 moment	 dat	 de	 mensen	 en	 andere	 wezens	
kracht in zichzelf gaan ontwikkelen en erkennen en op het moment 
dat ze dat gaan ontwikkelen, die wezens, en dan praat ik ook over 
de mensen op de aarde, dat de mens zich bewust wordt van hun 
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emotionele	erfgoed,	potentieel	van	schepping,	op	het	moment	dat	
ze zich daarvan bewust gaan worden, hoe dat ongeveer in elkaar 
zit,	wordt	door	de	observatie	van	de	experimenthouders	wordt	het	
waargenomen	omgezet	in	hun.	Whoem,	wat	je	buiten	jezelf	ziet,	 in	
hun	perceptie	is	dat	niet	buiten,	anders,	ontstaat	ook	in	jezelf.

En	op	het	moment	dat	iets	wat	je	in	jezelf	niet	draagt	eventjes	krijgt	
aangereikt	van	buiten	af	wordt	het	ook	in	jezelf	weer	zichtbaar	en	op	
het	moment	dat	het	voor	hun	weer	duidelijk	wordt	dat	ze	in	zichzelf	
die	krachten	weer	terugkrijgen	door	het	te	observeren	in	hun	eigen	
experiment, dus niet van een ander maar vanuit zichzelf, want dat 
is	 een	deel	 van	hun,	 zij	 hebben	dat	 gecreëerd,	 doordat	 dat	 buiten	
hunzelf	 ontwikkelt	 en	 ook	 weer	 in	 zichzelf	 ontwikkelt,	 krijgen	 ze	
krachten terug waarmee ze zich kunnen ontkoppelen uit die matrix. 

Dit hele universum is een resultaat van dat experiment. Maar er is 
iets	gebeurd	in	dat	hele	experiment.	Want	in	de	tijd	waar	ik	nu	over	
spreek	en	dan	praten	we	echt	aards	uitgedrukt	meer	dan	20	miljard	
jaar	 terug.	 Dus	 dat	 is	 volgens	 de	 wetenschap	 meer	 terug	 als	 dat	
het	universum	zou	bestaan.	Daar	hebben	ze	allerlei	metingen	voor	
verricht. Op het moment dat dit gebeurde waren dus die wezens niet 
bezield.	Er	was	geen	bezieling,	er	was	geen	ziel	in	de	lichamen,	het	was	
alleen	neurologisch	bewustzijn.	Eigenlijk	zijn	dat	cyborg	bewustzijns	
wezens. 

Hè	kan	dat?	Ja	kijk	maar	gewoon	buiten	om	je	heen	hoe	dat	kan.	Er	is	
iets	gebeurd	in	dat	experiment,	er	zijn	andere	beschavingen	gekomen	
die	 de	 Huargardiaanse	 beschaving	 hebben	 aangevallen.	 Ja,	 ik	 kan	
er	 ook	 niks	 aan	 doen	 dat	 er	 kosmische	 en	 galactische	 toestanden	
plaatsvinden.	Ik	heb	er	ooit	iets	tegen	iemand	over	gezegd	en	die	zei	
“Oh,	de	hel	breekt	hier	los	als	dat	je	er	over	praat”.	Ik	zeg	nee,	jouw	
hel	wordt	zichtbaar.	Ja,	want	dat	is	de	ontkenning	die	erop	ligt.	Het	is	
namelijk	niet	de	hel,	het	is	de	angst	die	erop	ligt	om	ernaar	te	kijken.	
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Het	 zijn	 verschillende	 intellectuele	 cyborgbeschavingen	 die	 een	
andere	 ideologie	 hebben	 en	 deze	 beschaving	 heeft	 het	 hele	
experiment beïnvloed. Dus de uitkomst van het experiment om te 
kunnen	zien	hoe	die	wezens	zichzelf	ontwikkelen	waarbij	eigenlijk	
onze eigen familie, de Huargardiaanse mensen, terug kunnen keren 
in	 het	 oorspronkelijk	 veld,	 werd	 verstoord	 doordat	 de	 uitkomst	
daarvan ook gemonitord wordt door andere beschavingen. Dus er 
vinden	extra	waarnemingen	in	dat	veld	plaats.	En	dan	zou	jij	kunnen	
vragen waarom gebeurt dat? 

Omdat	 die	 andere	 cyborgbeschavingen	 ook	 die	 informatie	willen	
hebben,	omdat	 zij	ook	binnen	willen	komen	 in	de	Oorspronkelijk	
Wereld, waar de hack ooit om te doen was. 

Dat	lijkt	een	heel	strijdvaardige	toestand	maar	dat	is	meer	omdat	
ik	het	nu	zo	uitleg,	en	omdat	we	niet	genoeg	 informatie	tot	onze	
beschikking hebben om dat anders te kunnen aanvaarden. Het 
gaat	veel	meer	dan	om	strijd	maar	ik	zou	het	wel	even	eenvoudig	
zo	 kunnen	 zeggen.	 En	 op	 het	 moment	 dat	 dat	 gebeurde	 dat	 de	
uitkomst	van	het	experiment	 in	gevaar	kwam	ofwel	de	bevrijding	
van	de	humanoïde	wezens,	kijk	wij	willen	nu	wel	erkennen	dat	wij	
in	een	soort	zelfbevrijdingsactie	bezig	zijn,	het	gaat	om	bevrijding	
van	innerlijk	bewustzijn,	maar	nu	komen	we	er	ook	achter	dat	we	
niet	de	enige	zijn,	het	gaat	veel	verder	dan	alleen	het	menselijk	ras	
op deze aarde. 

Toen die invasie plaatsvond in dat experiment toen gebeurde er iets 
in	het	universum,	want	dat	experiment	is	overal	bekend,	één	van	de	
experimenten	overigens	maar	ik	hou	het	bij	dit	experiment,	en	er	
geldt	een	non-interventie	beleid	ten	aanzien	van	het	experiment.	Er	
mogen	geen	bemoeienissen	zijn	in	dat	universum.
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Er	mogen	 geen	 openlijke	 bemoeienissen	 zijn	 in	 dat	 experiment	 en	
omdat het de uitkomst van het experiment beïnvloed. Die mensen, 
die	wezens,	die	niet-menselijke	wezens	moeten	zelf	ontdekken	dat	er	
meer is te ontdekken in zichzelf. 

En	toen	de	hele	invasie	plaatsvond	in	het	experiment,	toen	bleef	die	
non-interventie	wet	van	kracht	maar	toen	zijn	er	visitatiegroepen	uit	
andere werelden in beweging gekomen om zich te gaan koppelen, 
dus	wezens	uit	de	oorspronkelijke	analoge	werkelijkheid	uit	heel	veel	
andere	universa,	bewust	die	werkelijkheid	 in	 gegaan	om	de	 reis	 te	
maken naar onder andere deze wereld. 

Dus	 wat	 er	 gebeurde	 was	 dat	 dus	 niet	 van	 buiten	 af	 interventie	
plaatsvond	en	dat	er	heel	bewuste	visitatiegroepen	 zich	gekoppeld	
hebben,	eigenlijk	zichzelf	hebben	laten	hacken,	om	in	die	werelden	
te	komen	en	door	die	werelden	heen	te	reizen	en	uiteindelijk	zich	te	
koppelen aan het script van de aarde om daar geboren te worden, 
wetende	dat	je	daar	na	genoeg	niet	meer	weet	wie	je	bent,	geen	keus	
hebt	waar	je	wordt	geboren,	geen	keus	hebt	wie	je	ouders	zijn,	maar	
puur	wetend	dat	je	in	een	omgeving	terecht	komt	waarin	het	nodig	is	
om mee te werken, van binnen uit het experiment te bewaken. 

En	dat	 is	één	van	de	 redenen	waarom	we	hier	 zijn.	 Ik	kan	het	niet	
eenvoudiger	maken.	30%	van	de	mensheid	op	deze	aarde	zijn	reizigers	
uit	de	oorspronkelijke	werkelijkheid.	70%	van	de	mensheid	niet.	

Dat	is	diepe	onthutsende	informatie	voor	veel	mensen,	dan	staat	de	
grond onder hun voeten te trillen, want dan komen er allerlei vragen 
van,	 “Oh	 allemachtig	 als	 je	 dan	 100	 mensen	 kent,	 dan	 zijn	 er	 70	
cyborg”,	en	dan	liggen	ze	in	bed	en	kijken	ze	naar	hun	partner...	Zo	
statisch	als	dat	ik	het	nu	uitleg	is	het	dus	ook	niet.	

Dit	 is	 veel	 informatie,	 wij	 willen	 weten	 wat	 er	 aan	 de	 hand	 is	 in	



41

onszelf,	 het	 gaat	 er	 niet	 om	 dat	 jullie	 het	 helemaal	 van	 mij	 af	
(compleet) horen, ik ga daar ook veel meer over vertellen, maar 
veel	belangrijker	is	dat	je	niet	helemaal	met	je	aandacht	daar	naar	
schuift	maar	dat	je	weet	oké,	globaal	gezien	is	er	van	alles	aan	de	
hand, eenvoudig houden, ik leef dus nu hier op de aarde, het wordt 
echt	tijd	dat	ik	zelf	ga	leven,	het	wordt	echt	tijd	dat	mij	ontdoe	van	
die	invasie,	want	de	lichamen	die	wij	bewonen	die	worden	bestuurd.	
We	 herkennen	 het	 aan	 onze	 reflexen,	 er	 zijn	 genoeg	 externe	
hypnotiseurs	die	ons	beïnvloeden,	via	de	t.v.,	via	het	nieuws,	noem	
maar op, geloofssystemen, propaganda. 

Het	 is	 fijn	 om	 te	 weten	 dat	 als	 je	 een	 ziekte	 krijgt	 dat	 er	 een	
ziekenhuisbed	voor	je	is,	dat	is	ook	zo’n	vorm,	maar	als	we	nu	weten	
dat	er	geen	ziekenhuizen	meer	zijn	en	alle	bedden	worden	uit	elkaar	
gezaagd	en	alles	is	weg	dan	is	die	perceptie	weg	en	dan	moeten	wij	
uit alle macht in onszelf een ander leven gaan aanmeten waardoor 
we	helemaal	geen	ziekenhuis	nodig	hebben,	snap	je,	dus	het	is	wat	
ons voorgelegd wordt, het voorgekookte verhaal. 

30%	van	de	mensheid	is	in	staat	om	een	diepere	kracht	in	zichzelf	te	
ervaren,	70%	niet.	Dat	wil	niet	zeggen	dat	die	70%	niet	een	bezoeker	
in	zich	draagt	of	geen	connectie	heeft	maar	het	heeft	te	maken	met	
het	geheel.	Stel	je	voor	er	zijn	100	mensen	uit	een	andere	wereld	
die	zich	in	verbinding	stellen	met	deze	werkelijkheid,	die	verbinden	
zich	ermee,	hop,	en	zij	gaan	die	werkelijkheid	ervaren,	maar	in	dat	
hele	 systeem	 zijn	 er	 30	mensen	 van	 die	 100	 zijn	 in	 staat	 om	die	
innerlijke	kracht	ook	zich	bewust	van	te	zijn.	En	het	kan	best	zijn	dat	
twee	weken	later	dat	10	van	die	30	in	een	andere	situatie	zit	en	zich	
er niet meer bewust van is. Die schuiven met hun gemoedstoestand 
naar	een	ander	veld.	Bam,	puur	aards	geworden,	weg	die	rotzooi.	
Die	10	die	dat	niet	meer	kunnen	voelen,	dat	verschuift	dynamisch	in	
het veld naar 10 andere velden waardoor er 10 andere mensen die 
dat	dus	eerst	niet	voelden,	ineens	voelen	van	“Oh,	het	gaat	om	veel	
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meer	dan	waar	ik	mee	bezig	ben”,	dus	het	is	een	dynamisch	gegeven.	
Het	is	als	een	flat	dat	over	de	aarde	beweegt.	En	hoe	consequenter	
je	en	hoe	krachtiger	je	daarin	volhard	in	jezelf	op	jouw	manier,	niet	
volgens	een	religiemanier,	maar	in	jezelf	in	je	eigen	leven,	dat	je	dat	
ook	toepast,	want	het	gaat	niet	alleen	om	binnen	in	jezelf	maar	om	
het	toepassen,	het	zijn,	het	goede	ook	representeren,	hoe	krachtiger	
je	dat	vastlegt,	hoe	meer	dat	dynamische	veld	verschuift.	

En	 dan	 gaat	 het	 van	 30	 naar	 31.	 Dus	 die	 toegankelijkheid	 van	 die	
energie	achter	het	hologram,	dus	de	visitaties	die	er	worden	verricht,	
wij	noemen	dat	dan	bezieling	maar	dat	 is	het	niet.	Dus	de	toegang	
van	het	wezen	wat	gekoppeld	is	aan	deze	werkelijkheid,	die	toegang	
daarvan die wordt steeds verruimd als de wezens die leven in dat 
veld	het	ook	echt	zijn.	Dan	gebeurt	er	 iets	 in	dat	veld	waardoor	er	
meer	 toegang	 wordt	 verschaft.	 Dus	 even	 andersom	 gezegd,	 als	 er	
veel trauma en ontmoediging is en de mens die kracht niet meer in 
zichzelf	kunnen	voelen,	afhaken,	ontmoedigd	zijn,	niks	meer	ermee	te	
maken willen hebben, met de natuur, en alleen nog maar in de mind 
leven,	dan	verdwijnt	dat	veld	van	die	kracht	in	deze	wereld,	waardoor	
dat	getal	van	30	naar	20	gaat.	En	er	zijn	doelstellingen	om	het	naar	0	
te brengen. 

En	dat	betekent	dat	als	we	met	100	mensen	verbonden	 zitten	aan	
dat	systeem,	we	helemaal	geen	toegang	meer	krijgen	in	dat	lichaam.	
Dan zegt dat lichaam gewoon schlusch, afgelopen, mind programma 
hopsa. Dus begint het voor het kind, leren, leren, leren, leren, de 
hele agenda is erop gericht, daar zit zo’n grote agenda achter en de 
groepen	die	dat	doen	dat	zijn	de	Labyrint	Deltagroepen	in	dienst	van	
het leger van Uhr, en de Uhr bevolking is de bevolking die de hack 
heeft	veroorzaakt.
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De crux van waarneming en het intact blijven van het 
originele experiment

De Huargardiaanse beschaving is een beschaving, die bepaalde 
velden	 niet	 meer	 actief	 heeft	 en	 een	 van	 die	 velden,	 dat	 zijn	
informatie-velden,	 de	 emotie-velden	 van	 het	 ontkoppelen	 van	
wat	wij	noemen	“doodgaan”.	Bij	hen	kan	dat	niet.	Zij	hebben	een	
experiment	 opgezet,	 hun	 lichamen	 zijn	 in	 verval	 geraakt,	 hun	
bewustzijn	 is	 in	 verval	 geraakt.	 De	 designers	 van	 dit	 universum	
hebben	 dit	 universum	 dus	 opgezet,	 geëxperimenteerd,	 met	
een heel geavanceerd gedachtengoed hebben ze dit universum 
georkestreerd, het is een script om een experiment te houden. 
En	dat	 is	 van	belang,	omdat	dit	 is	het	experiment	 is,	dat	wat	we	
nu	ervaren.	En	dat	experiment,	dat	ze	hebben	opgezet	heeft	een	
eenvoudige	doelstelling	en	dat	is	om	te	kijken,	dat	als	andere	wezens	
daarin	 leven,	zij	met	hun	kracht	en	hun	 intelligentie	gezaaid,	niet	
alleen de mensen hier op de Aarde, maar in het hele universum, 
om	te	kijken	wat	er	gebeurt	binnen	hun	experiment	als	de	wezens	
erachter gaan komen, ontdekken, dat ze tot verbinding kunnen 
komen	met	elkaar	en	dat	er	emoties	bij	hen	ontstaan,	die	door	de	
designers,	door	de	 scriptschrijvers	 kunnen	worden	geobserveerd,	
gemonitord,	en	bij	het	monitoren	van	de	geboorte	van	de	emoties,	
wat	te	maken	heeft	met	het	overlijden	en	geboorte	in	hun	script,	
wordt door monitoren, door het bestuderen daarvan, wordt die 
ervaring gedownload in hun eigen systeem. Dat is dus de kracht van 
waarneming.	Je	neemt	iets	buiten	jezelf	waar	en	het	installeert	zich	
in	jou.	Dat	is	wat	waarneming	is,	 je	 luistert	naar	een	ander	en	de	
woorden komen binnen, maar dat, wat een ander vertelt en voelt 
(ook zelfs als de ander er niet zich bewust is) zit verpakt achter 
de	woorden	 en	wordt	 gedownload	 als	 het	 informatieveld	 in	 ons	
systeem.

Potverdorie,	 als	 dat	 zo	 is,	 dan	 als	 Rutte	 een	 rotdag	 heeft,	Mark	
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Rutte,	en	hij	 staat	naar	Nieuws	uur	 iets	 te	vertellen,	dan	sta	 je	dus	
te	 luisteren	naar	zijn	uitleg,	maar	mijn	brein	ontvangt	ook	zijn	hele	
gemoedstoestand achter de woorden. Dat is wat er gebeurt en dat 
is wat de mens niet mag weten. Daar is experiment op gericht. De 
experimenthouders hebben bepaalde krachtvelden, hoe dat kan 
ontstaan, dat weten ze niet, maar dat laten ze ontstaan, dat het 
vervolgens door hun eigen experiment te downloaden in zichzelf, en 
daardoor zichzelf kunnen helen, als het ware, terug kunnen brengen. 
Het is hetzelfde, wat hier op Aarde is gebeurd. Het is een ziekte, 
een	verstoring	 in	het	 informatieveld,	maar	als	 jij	 dit	 informatieveld	
in	 jezelf	kunt	repareren,	het	 liefst	op	basis	van	 inzicht,	waardoor	 je	
dingen	anders	weet,	he,	je	brein	is	ineens	heel	anders.	Als	je	brein	iets	
anders	weet,	gaat	die	ook	hele	andere	dingen	doen,	gaat	je	lichaam	
ook	hele	andere	dingen	doen,	daar	komt	het	eigenlijk	erop	neer.	Daar	
is	eigenlijk	waarom	dit	universum	een	experiment-bord	heet,	en	dit	
experiment-bord	 is	gekaapt	door	de	draconische	grootmachten.	En	
het betekent, dat de houders, de designers van dit universum een 
enorm pak slaag hebben gekregen en dat hun experiment gekoppeld 
is	aan	het	draconisch	systeem.	Dus	het	hele	frequentie-informatieveld,	
dat	hele	universum	wat	informatie	is.	

Hoe	 kan	dit	 nou	Martijn,	 heb	 je	 een	harde	 schijf	 voor	mij?	 Ja,	 dat	
dus,	het	is	gewoon	informatie,	alleen	we	zetten	het	op	de	harde	schijf	
en	hier	 is	de	 informatie	 in	voor	ons	niet	aan	te	wijzen	vorm,	het	 is	
informatie.	Het	is	die	werkelijkheid	gekoppeld	is	aan	het	draconisch	
systeem	en	zijn	de	mensen,	die	de	Draconiërs	in	de	kwantum-kosmos	
hebben	 aangevallen,	 zijn	 de	 mensen	 uit	 de	 interpretatie	 gevallen,	
waardoor	hun	bewustzijn	gekoppeld	is	aan	het	experiment.	Zo	werden	
de mensen ontvoerd naar verschillende universa, niet alleen in dit 
universum.	En	dat	is	zoiets	groots,	zoiets	gigantisch	imponerend	voor	
de	hele	universum	en	het	kwantum,	en	het	godsbewustzijn,	omdat	er	
onevenwichtige	situaties	zijn	ontstaan,	die	bij	heel	veel	beschavingen	
door	de	zorg	en	verdriet	wat	ontstond,	ook	bij	die	beschavingen	 in	



45

een	onevenwichtige	situatie	terecht	is	gekomen.

Dus	je	moet	zo	beseffen,	als	wij	hier	in	een	opperste	gelukzaligheid	
zitten,	en	er	is	een	persoon	tussen,	die	zich	niet	goed	voelt	en	zit	sip	
naar	buiten	te	kijken,	als	je	werkelijk	in	verbondenheid	bent,	en	dat	
zijn	wij	van	oorsprong,	dan	voel	jij	je	niet	gelukkig.	Dan	voel	je,	dat	
je	gaat	bekommeren	om	de	ander,	en	dan	ga	je	daarheen	en	dan	
zeg	je:	Goh,	ik	voel,	dat	het	niet	lekker	met	je	gaat.	En	dan	gebeurt	
het,	op	dat	moment	stel	 je	 je	bewustzijn	open	en	voel	 je,	dat	de	
ander	zich	niet	gelukkig	voelt,	en	jij	voelt	het	ook.	Dat	is	de	kracht	
en	dat	is	wat	er	gebeurd	is.	En	daarom	mogen	we	best	zeggen,	dat	
het een gracieus ras, de mensheid van oorsprong, niet verbonden 
aan een universum, maar reizend door alle kwantum werelden, is 
aangevallen	en	in	een	onevenwichtige	situatie	terecht	is	gekomen.	
Zelfs	zo	heftig,	dat	de	mens	niet	eens	meer	weet,	dat	dit	gebeurd	
is.	Zo	diep	zijn	de	geheugens	losgemaakt	en	zijn	we	gekoppeld	aan	
het virtueel universum, virtueel systeem, een experiment van een 
andere. Dus daar spelen een aantal belangen. Dat is wat we met 
jullie	 vertel,	er	 spelen	een	aantal	belangen,	als	 je	het	belang	 zou	
kunnen noemen, dat doe ik nu wel. 

Een	 van	 de	 belangen,	 die	 de	 buitenaardse	 beschavingen	 hebben	
(beschavingen	 uit	 een	 andere	 werkelijkheden)	 -	 en	 er	 zijn	
beschavingen, die uit het experiment hier naar ons toe reizen, die 
niet eens wisten, dat er mensen waren op deze aarde, nog niet 
een wisten, dat er mensen waren op deze aarde waarvan hun 
bewustzijn	gekaapte	goden	zijn	-	maar	ook	vele	reizigers	uit	andere	
werkelijkheden,	en	het	belang,	wat	hier	nu	is,	 is	nu	dat	de	goden	
van oorsprong zich bewust moeten worden, dat er een grote leugen 
en	een	grote	tirannie	is	uitgerold.	En	dat	ze	moet	stoppen	met	de	
gedachte	steeds	te	blijven	leven	en	daar	een	ander	iets	ingezet	moet	
worden van binnenuit, dus mensen moeten zich van binnenuit gaan 
bevrijden.	Het	belang	speelt	erbij,	heel	sterk	mee,	om	de	goden	van	
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oorsprong,	gewoon	mensen,	goden	zijn	scheppers,	maar	de	mens	is	
niet de enige scheppende beschaving. Laten we het niet zo doen, alsof 
het	uniek	is.	We	stellen	onszelf	in	een	soort	profetische	situatie	terwijl	
het van oorsprong heel normaal is vanuit het evenwicht en eerbied, 
maar	de	wezens,	die	goden,	moeten	zichzelf	bevrijden.	En	daar	draait	
eigenlijk	 alles	 om	 op	 dit	 moment:	 goden	 moeten	 zichzelf	 uit	 het	
draconische systeem weten te houden. Twee, het experiment moet 
intact	 blijven,	 dit	 universum	moet	 intact	 blijven.	Waarom?	 Omdat	
de	 houders	 van	 dit	 experiment,	 de	 designers,	 daar	 ook	 specifieke	
redenen	bij	hebben.	En	zo	zijn	er	nog	een	paar	andere	situaties,	maar	
dat	laad	ik	nu	niet	in	omdat	het	dan	te	veel	afleiding	geeft.	

Als	we	nu	kijken	naar	onszelf,	we	zijn	de	goden,	wij	worden	aangeraakt	
door onze diepste gevoelens binnenin, dat noem ik dus de echo van 
onze	werkelijkheid.	We	worden	aangeraakt	diep	in	onszelf,	we	weten,	
dat	het	niet	klopt.	We	weten,	dat	er	geen	regering	hoeft	te	zijn	op	
deze	 manier,	 we	 weten,	 dat	 we	 geen	 militaire	 industrieën	 nodig	
hebben,	we	weten,	dat	we	geen	inlichtingendiensten	nodig	hebben	
en spionagesystemen. 

Niemand	kan	 jou	vertellen	hoe	 je	precies	dingen	moet	doen,	want	
dat	doe	je	op	basis	van	je	eigen	vermogen.	Maar	vooral	dat	je	door	
dingen	heen	kunt	kijken,	je	kunt	zien,	wat	gebeurt	nu	hier	eigenlijk.	
Alles wat we hier nu bespreken is in een hele grote mate al bekend, 
ook	binnen	bepaalde	wetenschappelijke	kringen	hier	op	deze	aarde,	
dat	deze	werkelijkheid	en	dit	universum	een	ontwikkeld	universum	
is,	een	hologram,	een	holografisch	veld	in	een	ander	universum.	Dat	
zou	ook	zich	allemaal	gaan	bewijzen	door	de	wetenschap.	Maar	het	
punt	is	dat	de	wetenschap	eigenlijk	weinig	tot	niets	te	vertellen	heeft,	
omdat	er	machten	zijn	op	deze	planeet,	die	alles	controleren,	alles.	
De draconische machten, die dit universum in bezit hebben genomen 
zijn	echt	niet	op	hun	achterhoofd	gevallen.	En	elke	spirituele	leer,	van	
“je	hoeft	alleen	maar	 licht	en	 liefde	uit	 te	 zenden”,	dat	 is	wel	heel	
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mooi gezegd, maar het is echt meer nodig in onszelf om dat gericht 
te	 kunnen	 geven	 met	 je	 bewustzijn.	 Ze	 zitten	 gestationeerd	 op	
allerlei plekken op de aarde en hoe ze dat doen, het is niet per se 
dat	het	Draconiërs	zijn,	maar	het	gaat	via	bewustzijn	van	de	mens.
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Organische, analoge en synthetische werkelijkheden 

We	 moeten	 eventjes	 kijken	 naar	 twee	 verschillende	 velden.	 We	
spreken	 in	de	hoofdzaak	over	organische	werkelijkheid.	Organische	
werkelijkheid	is	een	werkelijkheid,	waarin	bewustzijn,	laat	ik	zeggen,	
mens,	leeft,	die	werkelijkheid	ervaart	vanuit	zichzelf.	Wij	denken,	dat	
we	nu	werkelijkheid	ervaren	vanuit	onszelf,	maar	het	is	hier	niet	zo.	
In	feite	wordt	deze	werkelijkheid	aangelinkt	aan	ons	bewustzijn.	Dat	
is	wat	hier	gebeurt,	dat	is	een	soort	“virtual	reality”,	maar	dan	op	een	
hele andere manier, als met een bril. 

Je	hebt,	dus,	analoge	werkelijkheid.	Een	analoge	werkelijkheid	is	een	
werkelijkheid	waarbij	je	bewustzijn	alles,	wat	je	bewustzijn	uitdraagt	
en	is,	in	feite	een	rimpeling	geeft,	naar	buiten	uitzendt,	waardoor	de	
werkelijkheid	 reageert	 op	 jouw	 bewustzijn,	 honderd	 procent.	 Dus	
dan	zou	 je	misschien	wel	moeten	zeggen,	van	dat	de	werkelijkheid	
die	 je	 daar	 ervaart	 een	 resultaat	 is	 van	 jouzelf.	Dus	 vanuit	 volledig	
evenwichtige,	stabiele,	open,	transparante,	harmonieuze	levenskracht	
in	jezelf,	samen	met	heel	veel	andere,	ontelbaar	andere	levensvormen	
wordt er in elk wezen god ervaren, de kracht van verbondenheid, en 
dat	is	niet	de	zweverige	toestand,	maar	dat	is	een	hele	krachtige,	zeer	
krachtige,	 autonome,	 gezamenlijke	 autonome	werkelijkheid.	 Dat	 is	
de	 analoge	 werkelijkheid.	 Analoog	 betekent,	 dat	 de	 werkelijkheid	
reageert	op	wat	de	wezens,	die	daarin	leven,	zijn,	niet	wat	ze	willen,	
maar	wat	ze	zijn.	

En	 een	 digitale	 werkelijkheid,	 of	 een	 synthetische	 werkelijkheid,	
dat	 is	een	werkelijkheid,	een	universum	die	zich	gedraagt,	 reageert	
niet	op	de	wezens,	die	daarin	leven,	maar	die	de	informatie	aan	die	
wezens	geeft.	Hoe	zij	de	werkelijkheid	gaan	ervaren,	dus	andersom.	
Dus	het	ene	is	een	virtuele	werkelijkheid,	dan	krijg	je	instructies	van	
buitenaf,	 het	 is	 dus	 onze	werkelijkheid.	 Kijk	maar	 naar	 de	 simpele	
dwarsverbanden,	 kijk,	 in	 deze	werkelijkheid	 gebeuren	 voortdurend	
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dingen,	 die	 ons	 besturen,	 terwijl	 je	 innerlijk	 in	 jezelf	 weet,	 nou	
jongens,	zo	hoeft	het	niet	te	gaan.	Je	voelt,	dat	het	volslagen	waanzin	
is,	je	weet	het	ook,	het	is	niet	eens	een	gevoel,	het	is	een	gevoel	én	
weten	in	je	hoofd.	Je	weet	en	voelt,	dat	is	niet	wat	het	zou	moeten	
zijn.	Wat	het	 zou	moeten	 zijn,	dat	 is	–	HAP	–	en	dan	komt	er	de	
emotionele	golf.	Boem,	daar	is	die,	daar	gaat	het	om.	Het	moment,	
dat	 je	de	diertjes	 ziet,	of	het	moment,	dat	 je	een	appel	 ziet,	het	
moment,	dat	 je	mensen	ziet	samen	over	de	boulevard	 lopen,	die	
echt	gelukkig	zijn,	dat	je	voelt:	Dat	is	het!	Dat	gevoel,	dat	hele	diepe	
gevoel daar binnenin. 

Dus	 dat	 zijn	 twee	 verschillende	 werkelijkheden,	 je	 hebt	 een	
analoge	werkelijkheid	 en	 je	 hebt	 een	 synthetische	werkelijkheid.	
Dit	 universum,	 waarin	 wij	 leven,	 is	 in	 feite	 een	 georkestreerde	
werkelijkheid	gebaseerd	op	een	experiment	van	het	Huargardiaanse	
beschaving. Dit hele universum is door hen ingericht, binnen de 
bandbreedte, kunnen gewoon van al die verdiepingen tussen gezet 
worden.	We	 begrijpen	 niet	 hoe	 dat	 kan,	maar	 neem	 gewoon	 nu	
even aan, dat dat zo is, dat het kan, dat het ingericht kan worden 
en	dat	je	dan	vervolgens,	als	een	kopie	van	een	foto,	dat	je	in	die	
metabandbreedte	een	werkelijkheid	kunt	invoegen,	of	beter	gezegd,	
een	werkelijkheid	kunt	inkleden	aan	de	hand	van	je	eigen	experiment.	
Dus	deze	werkelijkheid,	die	wij	ervaren,	is	in	feite	de	werkelijkheid	
geënt,	gebaseerd	op	de	gedachtegang	en	doelstellingen	van	andere	
intelligenties.	 En	 dat	 zijn	 de	 intelligenties,	 die	 ten	 opzichte	 van	
ons gewoon honderdduizend keer meer reken- en denkcapaciteit 
hebben	dan	wij.	Die	denken	totaal	niet	in	diezelfde	taal	als	wij.	Deze	
intelligenties	zijn	gekaapt	en	vervolgens	is	hun	experiment,	dus	de	
hele	 script,	de	hele	 software	hoe	het	universum	zich	gedraagt,	 is	
onder	 controle	 gezet	 van	 de	 draconische	 grootmachten.	 En	 alle	
mensen en wezens, die daarin leven in dat script, dus onderdeel 
zijn	van	dat	script	van	de	Huargardiaanse	beschaving,	dat	is	in	feite	
een	synthetische	werkelijkheid.	



50

Hoewel,	als	je	uitstapt	uit	de	lift	en	in	die	werkelijkheid	komt,	is	het	
een	analoge	werkelijkheid,	want	 je	ziet,	als	 je	komt	op	een	planeet	
zoals,	bijvoorbeeld,	Aarde,	 zie	 je	het	water,	en	 je	voelt	het,	 je	pakt	
de	bladeren	en	 je	 zegt:	Wow,	wat	mooi.	Maar	op	het	moment	dat	
je	weet,	hoe	bladeren	er	echt	uitzien	en	wat	het	met	 jou	doet,	als	
je	weet,	hoe	water	communiceert,	rechtstreeks	met	jouw	bewustzijn	
en	 jij	met	dat	water,	dan	weet	 je,	hey,	er	ontbreekt	 iets.	En	wat	er	
dan	ontbreekt	is	vooral	het	bewustzijn	van	jou	in	dat	script.	Want	het	
script	gaat	pas	luisteren	en	leven	op	moment	dat	het	godsbewustzijn	
in	beweging	komt.	Dus	het	is	wel	degelijk	een	analoge	werkelijkheid,	
maar	het	is	ontwikkeld	door	een	intelligentie.	

Nu is het zo, dat die gekaapt is en het is een hele grote intrige, die 
gaande	is.	Niets	moeilijk	aan.	Op	deze	aarde	vallen	landen	elkaar	ook	
binnen.	En	economisch	vallen	ze	elkaar	over	de	drempel	heen,	dat	
kan,	maar	op	kosmisch	gebied	vinden	de	mensen	dat	ook	moeilijk,	
maar	het	is	gewoon	ook	een	kwestie	van	tijd,	aardse	tijd,	dat	mensen	
gaan	 beseffen,	 dat	 het	 kan	wel,	 kan	 gewoon.	We	 zien	 het	 nu	met	
virtual	reality,	dat	kan.	Vijftig	jaar	geleden	zouden	ze	gezegd	hebben:	
“Je	bent	gestoord!	Mijn	kind?	Mijn	kind	naar	een	kleurenschermpje	
kijken	met	een	spelletje?	Waar	heb	je	het	over?	Tekenen,	viltstiften,	
wasco!”	Nee,	niets,	nu	wordt	het	ingevoegd	in	het	brein	en	het	brein	
ervaart	 een	 driedimensionaal	 beeld.	 Zo	 snel	 gaat	 dat.	 Dus	 er	 valt	
helemaal	 niets	 aan	 te	 ontkennen.	 Dat	 is	 gewoon	 de	werkelijkheid,	
waar	wij	nu	in	balans	zijn.	
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Wat is experiment en wat is bestaan? 

Belangrijk	 is	 dat	 bij	 het	 experiment,	 waar	 wij	 nu	 leven,	 dat	 we	
moeten	zeggen,	dat	mensen	leven	in	dat	universum.	En	dat	is	dus	
een	 informatieveld,	dat	de	wezens,	die	daarin	 leven,	niets	anders	
zijn,	organische	wezens	in	het	script,	maar	niets	anders	zijn	dan	script	
van	dat	script.	Dus	in	feite	spreken	we	over	cyborg	beschavingen.	In	
feite is dat hele universum cyborg-ingericht, aan de hand van de 
scriptschrijvers,	designers	van	het	universum.	Dus	nu	gaan	we	even	
naar de aarde toe en dan zien we mensen op leven, die in feite een 
onderdeel	zijn	van	de	grote	macht,	waarvan	die	mensen	niet	eens	
weten,	dat	ze	bestaat.	Sterker	nog,	die	mensen	weten	zelf	niet	eens,	
dat	ze	bestaan.	Want	hoeveel	mensen	weten	nu	eigenlijk	wat	het	
bestaan	 is?	Als	het	 leven	 in	een	flits	en	als	een	korrel	 zand	 in	de	
woestijn	aan	je	voorbij	rolt	en	je	weet	amper	waar	het	over	gaat?	
Wat	is	bestaan,	als	je	niets	kunt	voelen?	

Bestaan	is	emotie!	Emotie	is	iets	onverwachts,	het	borrelt	op,	het	
raakt	je	en	het	verandert	je	leven.	Dat	is	niet	programmeerbaar.	Dat	
is	niet	“scriptbaar”,	het	komt	van	binnenuit.	De	mensen,	die	leven	
in	die	wereld	van	de	aarde,	die	zijn	gecreëerd	door	de	designers,	die	
zelf	bepaalde	emoties	niet	kennen,	dus	ze	hebben	het	niet	kunnen	
inscripten.	Ze	kunnen	kijken,	hoe	wezens	zichzelf	ontwikkelen.	
Toen	kwam	de	draconische	macht	en	nam	die	werkelijkheid	over.	
En	vervolgens	wordt	die	werkelijkheid,	die	etage,	onder	andere	die	
etage,	 gebruikt,	 om	 in	 die	 oorspronkelijke	 kwantumwereld,	waar	
invasies	plaatsvinden,	bewustzijn	te	ontvoeren	en	te	koppelen,	los	
te	koppelen	uit	die	werkelijkheid	en	te	koppelen	razendsnel	in	die	
andere	verdieping,	waardoor	de	mensen	zich	daar	gaan	ervaren.	En	
vervolgens	komen	ze	in	een	verdieping	terecht,	deze	werkelijkheid	
waarbij	 de	 lichamen,	 als	het	ware,	passend	bij	 het	 script	 van	die	
historie,	 waarbij	 de	 lichamen	 niet	 in	 staat	 zijn	 of	 nog	 niet	 eens	
bewust	zijn	van	het	feit	dat	er	meer	is.
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Twee soorten mensen 

Je	moet	eigenlijk	durven	zeggen	dat	er	zijn	twee	soorten	mensen	op	
de	aarde:	je	hebt	een	mens,	die	is	gescript	uit	deze	werkelijkheid	en	
je	hebt	mensen,	die	zijn	ingescript	uit	deze	werkelijkheid	en	er	zit	een	
bewustzijn	in.	En	de	ene,	waar	het	bewustzijn	in	aanwezig	is	–	en	dat	
is	een	gevaarlijke	zone,	omdat	ik	daar	een	soort	onderscheid-situatie	
induik, maar toch moet die wel benoemd worden om het open te 
maken	in	ons	bewustzijn	vooral	waar	ons	eigen	proces	zit,	waar	wij	
zitten.	De	mensen,	die	zich	bewust	zijn,	het	 is	dus	een	deel	van	de	
mensen,	die	zijn	het	deel	van	het	script,	en	een	andere	deel	van	de	
mensen,	daar	zit	eigenlijk	gekaapt	bewustzijn	in,	uit	een	oorspronkelijk	
universum.

En	ze	zijn	zich	vaak	verder	niet	bewust.	Dus	als	je	dan	op	die	planeet	
komt,	dan	kun	je	een	enquête	houden	van:	”Ben	je	je	bewust	van…?”	
En	dan	zeggen	de	meeste	mensen	van:	Nee,	 ik	ben	me	bewust	van	
deze	wereld,	en	ik	ben	me	bewust	van	god	en	van	Jezus	of	een	Allah,	
en	ik	ben	me	bewust	van	allerlei	dingen,	maar	niet	daar,	waar	je	het	
over	hebt,	je	bent	gestoord.	

Dan	kom	ik	bij	mensen	terecht,	waarvan	je	merkt,	hey,	die	mensen,	
die	zijn	niet	meer	met	spiritualiteit	bezig,	die	zijn	met	kwantum-reality	
bezig,	 kwantumwerkelijkheden.	 Ze	 hebben	door,	 dat	 ze	 gemaskerd	
zijn	 door	 hun	 persoonlijkheid	 van	 zichzelf,	maar	 dat	 daar	 binnenin	
iets	 leeft	 dat	 hun	 vertelt:	 Hey,	 wakker	 worden,	 wakker	 worden!	
Hier binnenin, terug de leiding, niet domineren, niet overheersen, 
leiding terughalen en voelen wat kan ik met de diepe gevoelens van 
verbondenheid,	evenwicht	in	beweging	zetten	in	deze	werkelijkheid,	
dat die in ieder geval gaat reageren, aanpassen, zich veranderen op 
basis	van	wat	ik	vanbinnen	voel.	Als	je	aan	die	mensen	gaat	vragen:	
“Ben	 je	 je	 bewust	 van	 de	 wereld?”,	 dan	 zeggen	 de	 mensen	 zeer	
waarschijnlijk:	Nee,	 ik	ben	er	me	niet	van	bewust,	maar	dat	er	een	
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andere wereld is, dat weet ik wel, want ik kom hier niet vandaan. 
Dan	zou	je	kunnen	zeggen,	dat	in	oude	termen	er	mensen	zijn,	die	
zijn	bezield,	en	de	andere	mensen,	die	zijn	onderdeel	van	script,	die	
zijn	het	niet.	

Dertig	procent	van	de	mensheid	heeft	een	bewustzijn	in	zich,	ze	zijn	
gehackte,	gekaapte	wezens	en	zeventig	procent	van	de	mensheid	
is in feite gewoon gescript. Maar, het is niet zo even gescript, het 
zijn	 echt	mensen,	waarvan	 je	 kunt	 houden.	Mensen,	waarvan	 je	
voelt,	nou,	die	kun	je	niet	bereiken.	Heeft	totaal	geen	zin,	maar	het	
is	heel	lekker	een	wijntje	te	drinken	voor	de	open	haard,	dan	is	het	
heel	fijn.	Kijk,	nu	ga	 ik	de	zone	 in,	waar	het	gevaar	 ligt,	want	wat	
gaat	 je	bewustzijn	daarmee	doen?	En	de	dertig	procent,	waar	de	
het	 bewustzijn	wel	 in	 aanwezig	 is,	 is	 dat	 altijd	 hetzelfde,	 zijn	 dat	
altijd	dezelfde	mensen,	of	niet?	Of	is	het	mogelijk,	dat	morgen	jouw	
bewustzijn	weg	is,	omdat	je	morgen	heel	erg	in	je	persoonlijkheid	
leeft.	 Dat	 laatste	 is	 nou	 aan	 de	 hand.	 Dat	 systeem,	 het	 hele	
draconische	 systeem,	 wat	 werkt	 in	 alliantie	 met	 een	 heleboel	
intelligenties,	is	ingericht	om	geen	statisch	resultaat	te	hebben.	Dan	
blijft	het	heel	onvoorspelbaar,	het	 is	 vloeibaar.	Als	dertig	procent	
van	de	totaliteit	van	de	mensheid	een	ander	deelbewustzijn	in	zich	
actief	heeft,	dan	wil	dat	niet	 zeggen,	dat	 twee	 jaar	 laten	dat	nog	
steeds	dezelfde	mensen	zijn.

Hoe	dat	kan?	Door	trauma.	Ja,	interessant	is	dit.	Want,	wij	denken	
van:	je	bent	wel	of	niet,	maar	dat	is	dus	niet	zo.	In	feite,	is	dus	in	
deze	hele	wereld	iemand,	die	bijvoorbeeld	niet	gehijacked	is,	niet	
gekaapt	is.	Iemand	leeft	in	deze	werkelijkheid,	daar	zit	niet	een	ziel	
in,	zit	niet	het	bewustzijn	van	de	andere	werkelijkheid	in.	Dus	dat	
lichaam	wordt	niet	gebruikt	om	het	bewustzijn	van	een	andere	in	
op	te	slaan.	Ik	snij	hier	iets	nieuws	aan,	waar	ik	verder	niet	over	heb	
gehad.	 Ik	vertel,	eigenlijk,	heel	plat	gezegd,	dat	 lichamen	worden	
gebruikt	als	data	store	center,	bewustzijn	wordt	opgeslagen	in	een	
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lichaam,	 maar	 dan	 ook	 daaruit	 geduwd	 kan	 worden.	 Er	 mag	 best	
wel	een	alarm	afgaan,	hoor.	Maar	dit	heeft	alles	te	maken	met	onze	
gemoedstoestand	 veranderingen	 en	 zo.	Wij	 zijn	 zo	 gedegenereerd	
geraakt	als	beschaving,	dat	als	je	hieraan	gaat	beginnen,	dan:	“Kan	het	
niet	even	iets	makkelijker,	jongens?	Kan	het	iets	minder	verwarrend,	
want	 het	 is	 best	 veel	 aan	 informatie”,	 maar	 geloof	 me,	 en	 neem,	
alstublieft,	van	me	aan,	dat	dit	nog	helemaal	niets	is,	hoe	groot	die	
hier wordt ingezet tegen de mensheid. Het enige, wat we kunnen 
terughalen	 in	onszelf,	dat	 is	evenwicht	van	god	 in	onszelf.	En	als	 je	
kijkt	naar	de	 spirituele	modellen,	dan	 is	het	altijd	ons	geleerd,	 van	
deze	wereld	dan,	dat	het	goddelijke	onschendbaar	is.	Dat	is	wat	tegen	
ons	wordt	gezegd.	Maar	dat	komt	uit	deze	verdieping,	dat	is	een	stukje	
hoop,	waardoor	de	mens	in	deze	werkelijkheid	passief	blijft.	Want	als	
blijkt,	dat	het	zo	is,	als	dat	wat	ik	nu	vertel,	dan	kom	je	waarschijnlijk	
veel	sneller	tot	je	recht,	dan	ga	je	jezelf	serieus	nemen.	En	dan	heb	je	
niet het beeld, dat zodra ik uit deze verdieping ben – hopsa – dan ben 
ik	terug	naar	het	goddelijke.	Maar	stel,	als	dat	het	helemaal	niet	zo	is,	
die	moet	je	gewoon	mee	durven	nemen.

Vraag:	 Het	 heeft	 dus	 te	 maken,	 op	 het	 moment,	 dat	 als	 je	 ervan	
bewust	ben,	dan	is	het	actief?	

Martijn:	 Precies.	 En	 het	 kan	 zich	 niet	 bewust	 worden,	 als	 het	
lichaam	geen	koppeling	heeft,	als	er	geen	bewustzijn	uit	een	andere	
werkelijkheid	 in	 zit,	 alleen	 het	 aardse	 bewustzijn,	 dan	 gebeurt	 dat	
niet.	Maar	er	is	iets	heel	bijzonders	aan	de	hand,	en	dat	is	dat	jouw	
bewustzijn	in	staat	is	om	iets	in	het	niet	bewuste	lichaam	tot	leven	te	
laten komen. 

Vraag:	En	ook	het	trauma	eventueel	op	te	lossen?	

Martijn:	Nee,	dat	niet,	dat	kan	alleen	die	persoon	 zelf,	maar	het	 is	
de	aanraking	van	het	goddelijke	in	jezelf,	dat	is	het	licht	in	je	ogen	en	
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het	licht	in	je	hart.	Hij,	die	zijn	waarheid	kent,	kent	geen	grenzen,	
die	de	andere	aankijkt	 en	een	andere	 toespreekt	en	daar	 ruimte	
creëert	in	het	veld,	waardoor	iets	in	die	persoon	in	zichzelf	gevoeld	
wordt	dat	er	iets	tot	leven	komt.	Dat	is	vibratie,	dat	is	de	code,	de	
key code van het leven, waardoor er iets vanbinnen in beweging 
komt	in	een	zielloos	lichaam,	waardoor	god	daar	vibratie	ontstaat	of	
geboren	wordt,	en	op	dat	moment	komen	dus	wezens,	bewustzijn	
in	dat	lichaam	tot	leven,	uit	andere	werelden.	…	

Het is zo veel wat er nu gezegd wordt, ik vertel ik met een rede, 
en dat is dat we het kunnen herkennen ongeveer waar we nu zelf 
zitten.	Want	wat	is	er	nu	mis	mee	om	te	beseffen,	dat	we	als	wezens,	
allemaal,	de	mogelijkheid	hebben	om	die	kracht	van	evenwicht	in	
onszelf	aan	te	laten	gaan?	Wat	is	nou	mis	mee,	als	je	dit	weet?	Als	
we	 nu	 naar	 buiten	 kijken	 en	we	 zien,	 hoe	 de	wereld	 verknipt	 is	
geraakt, helemaal gescript is door de draconische machten, geen 
schijn	van	kans	maak	je	van	de	verandering	 in	deze	wereld,	als	 je	
zelf	niet	 verandert.	Als	 je	eigen	 innerlijke	vermogen	niet	opstaat,	
en	 als	 je	 niet	 vanuit	 je	 eigen	 vermogen	 van	 denken,	 verbinding	
met	de	natuur	en	de	dieren	en	alles	wat	is,	alles	wat	niet	menselijk	
bewustzijn	is	en	is	niet	geïnfaseerd.	Als	je	je	daarmee	verbindt,	met	
die	kracht,	dan	kun	jij	tot	expressie	komen.	Maar	doe	je	dat	niet,	als	
dat	niet	vanuit	jezelf	ontstaat,	dan	komt	dan	ook	geen	verandering	
in	de	wereld,	ook	niet	buiten	jezelf.	Dus	dat	moet	van	binnenuit	van	
jezelf	komen.

-

Er	 is	 iets	 heel	 bijzonders	 aan	de	hand,	 een	heel	 groot	 event	wat	
door wetenschappers ook al lang vastgesteld is maar nog niet 
geventileerd	en	dat	is	dit:	dat	de	mensheid	die	op	deze	Aarde	leeft	
bestaat uit grofweg twee verschillende mensengroepen: het ene 
deel is zich bewust van de kracht dat alles met elkaar verbindt en 



56

alle levende wezens in welk universum dan ook koppelt, dus dat is 
het	 scheppingsveld,	 en	 het	 andere	menselijke	 ras	 op	 deze	 planeet	
dat	 zijn	 mensen	 die	 zich	 niet	 bewust	 zijn	 van	 dat	 scheppingsveld,	
beide soorten mensen op deze planeet, van beide soorten mensen, 
zijn	de	 lichamen	gefabriceerd	door	dezelfde	groep,	de	mens	 is	dus	
uitgezaaid	 in	 deze	 realiteit	 en	 dat	 is	 het	 gevolg	 van	 een	 gigantisch	
experiment van de wezens waar ik het net over had [de designers] 
die	 via	 mindprojecties	 een	 hologram	 hebben	 gecreëerd	 in	 het	
scheppingsveld om daar vervolgens de mensheid na te bouwen, te 
klonen, om zichzelf weer te kunnen gaan ervaren wie ze ooit waren 
nadat	ze	een	val	van	het	bewustzijn	hebben	meegemaakt	en	daarbij	
hun	menselijke	waarde,	hun	menselijke	intrinsieke	waarde	compleet	
zijn	verloren,	fysiek,	psychisch,	emotioneel	en	ook	spiritueel	..	

Het	 is	 een	 gigantisch,	 enorm	 groot	 wetenschappelijk	 onderzoek,	
één	 van	 de	 grootste	 wetenschappelijke	 onderzoeken	 in	 het	 hele	
scheppingsveld,	 in	 het	 veld	 van	 bewustzijn,	 waarin	 deze	 wezens	
met	 het	 stukje	 vermogen	dat	 ze	 over	 hadden	waarmee	 ze	 konden	
interacteren	met	alle	lagen	van	het	universum,	met	dat	deeltje	zijn	ze	
op	reis	gegaan	door	de	lagen	van	bewustzijn	van	het	heelheidswezen,	
het	universum,	en	zijn	zij	vele,	zeer	vele	menselijke	rassen,	verschillende	
menselijke	rassen,	zijn	ze	gaan	observeren	en	met	de	Kracht	van	de	
observatie	hebben	ze	bij	elk	deel	van	de	menselijke	soort	precies	dat	
deeltje	 wat	 ze	 konden	 observeren,	 konden	 begrijpen	 innerlijk	 hier	
binnen, hebben ze meegenomen door de waarneming naar binnen 
en	zo	hebben	ze	een	compleet	beeld	bij	elkaar	kunnen	brengen	van	
allerlei verschillende soorten beschavingen en daar hebben ze de 
mens fysiek uit ontworpen .. 

Vraag:	 Ok,	 en	 die	 andere	mensvormen	 die	 ze	 tegen	 gekomen	 zijn	
hebben	ze	die	uit	die	 lagen	gehaald	of	 zijn	die	over	het	universum	
verspreidt .. 
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Martijn:	 Nee,	 die	 zijn	 in	 honderden	 miljarden	 verschillende	
bewustzijnsvelden	verspreid	en	je	zou	kunnen	zeggen	dat	universum	
is een levend harmonieus orkest en elke seconde speelt er een iets 
andere	 frequentietoon	en	dan	zit	 je	 in	een	ander	universum	met	
andere wezens en andere beschavingen en ook andere schepper 
rassen	in	dat	universum	dus	elk	universum	heeft	z’n	eigen	universele	
scheppers;	deze	mensen	die	bestudeerd	werden	door	deze	rassen	
die	 in	verval	zijn	gekomen,	deze	mensen	zijn	 louter	geobserveerd	
en	ze	zijn	geobserveerd	door	deze	wezens	die	nog	een	deeltje	van	
de	 bron	 in	 zich	 droegen	 en	 dan	 kom	 je	 op	 het	 punt	 uit	 van	wat	
waarneming is, door waar te nemen vanuit de bron, door waar te 
nemen	vanuit	de	Kracht	heb	je	invloed	op	de	realiteit	en	breng	je	
dat	 deel	 schepping	 in	 jezelf	 in	 beweging	 naar	 dat	 te	 observeren	
object.	En	dat	kan	een	object	zijn	of	een	 levend	wezen,	door	dat	
te	doen	wordt,	 laten	we	het	even	bij	wezens	houden,	dat	wezen	
geraakt	door	de	Kracht,	door	de	observatie	en	doordat	dat	wezen	
geraakt	wordt	door	de	observatie	van	dat	bezielde	wezen,	door	dat	
scheppende wezen, is dat deel van het wezen wat geraakt wordt 
is in de observator aanwezig, dat is een heel geavanceerd proces, 
dus door te observeren vanuit een scheppend deel hebben ze dat 
gedeelte wat ze konden observeren van dat ene ras in zichzelf 
kunnen	implementeren,	 in	het	emotionele	bewustzijnsveld,	dat	 is	
het	scheppingsveld	en	zo	zijn	ze	stukje	bij	beetje	een	heel	 ras	bij	
elkaar	gaan	verzamelen	op	basis	van	die	waarnemingen	waarbij	die	
waarnemingsmissies	op	 zich	al	 gigantische	 intergalactische	 reizen	
waren,	dus	zo	is	de	mens	ontstaan	uit	de	projectie	van	de	mind	van	
die	wezens	die	met	elkaar	in	een	enorme	alliantie	een	mindprojectie	
hebben opgezet in het universum, een hologram en dat doen ze op 
basis	van	een	emotioneel	veld	wat	ze	hier	(legt	handen	op	het	hart)	
nog in zich dragen en zo hebben ze een heel universum opgebouwd 
en	 in	 dat	 universum,	 het	 staande	 houden	 met	 mindprojecties,	
hebben	 ze	 zichzelf,	 andere	 wezens	 uit	 die	 allianties	 zijn	 in	 die	
projecties	gegaan,	dat	is	dus	een	mindprojectie,	je	kan	ook	zeggen	
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het	 is	een	hologram	van	een	computersimulatie	gebaseerd	op	zeer	
geavanceerde	 mindprojecties,	 zijn	 die	 mensen,	 die	 wezens,	 in	 dat	
hologram	gegaan	en	zijn	daar	hun	experimenten	uit	gaan	voeren	in	
het	door	hen	zelf	gecreëerde	universum	en	daar	hebben	ze	de	mens	
uitgezaaid en de doelstelling van het hele programma en dat is een 
enorme	doelstelling	hoor	dat	kun	je	echt	niet	zomaar	een	paar	uur	
eventjes	kort	door	de	bocht	uitleggen	maar	de	doelstelling	is	dat	deze	
wezens	zichzelf	heel	erg	bewust	zijn	dat	waarneming	rechtstreekse	
invloed	 uitoefenen	 betekent	 in	 het	 veld	 van	 de	 schepping,	 dus	 je	
verandert	lichtcodes,	je	verandert	het	elektromagnetisch	veld,	je	past	
het	bewustzijnsveld	aan	van	het	scheppingsbewustzijnsveld	in	totaal	
en	 deze	wezens	 hebben	 bewust	 de	mensen	 gekloond	 door	 het	 bij	
elkaar	te	brengen	en	op	de	aarde	uit	te	zetten	en	niet	alleen	op	de	
aarde maar op andere plekken in dit universum leven de mensen ook 
die	rechtstreekse	familie	zijn	van	ons	en	die	wezens	zijn	daar	uitgezaaid	
als	biologische,	dus	echt	vleselijke	biologische	lichamen	en	die	zijn	dus	
niet	gekoppeld	in	het	bewustzijn	in	de	Kracht	maar	ze	zijn	letterlijk	als	
een	soort	cyborgs	voortgekomen	uit	een	programma	wat	zij	hebben	
bedacht	 van	 een	 zaadje	 en	 een	ei	 celletje	 dat	 ze	daardoor	 zichzelf	
dupliceren door seksuele handelingen te plegen, daardoor ontstaan 
er	 steeds	nieuwe	 lichamen	en	die	 lichamen	zijn	 speciaal	gecreëerd	
zodat	die	lichamen	in	het	lange	proces	van	evolutie	zichzelf	bewust	
worden,	die	persoonlijkheid	die	dus	ontwikkeld,	zich	bewust	worden	
dat	ze	in	een	veel	grotere	realiteit	leven	dan	alleen	dat	stukje	wat	ze	
ervaren	op	basis	van	hun	neurologisch	zelflerend	bewustzijn,	en	nu	
komt het: en dat is dat ze geobserveerd worden door hun scheppers 
en	dat	die	observators	onze	bestuderen,	hier,	en	doordat	wij	bewust	
worden	van	de	Kracht	waar	we	een	onderdeel	van	zijn	zien	zij	datgene	
wat ze in zichzelf missen ontstaan en door het te observeren en te 
ervaren wat er gebeurt kunnen ze het weer in zichzelf opnemen ..
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Onze samenleving: de 54e opkomst van beschaving op 
deze aarde

Wat	 er	 gebeurt	 is,	 is	 dat	 het	 hele	 proces	 van	 observatie	 en	 de	
opkomst van beschaving op deze aarde en de ondergang van 
beschavingen op deze aarde, dat is 53 keer al gebeurd en dat de hele 
observatie	daarvan	verstoord	is	geraakt	door	100%	cyborg-reality	’s,	
dus	echt	100%,	die	 zijn	niet	 gekloond	uit	 een	 lichaam	maar	echt	
technologisch, door wezens die hebben dat programma verstoord 
en	die	wezens,	dat	zijn	multidimensionale	allianties,	beschavingen,	
die hebben het programma van de aarde, dus het experiment, 
verstoord	 en	 overgenomen,	waarbij	 de	 designers	 uit	 hun	 rol	 zijn	
verstoten	 en	 de	 programmeringen	 in	 de	 fysieke	 lichamen	 zijn	
herschreven door deze wezens en toen begon er een heel andere 
wind	te	waaien	en	in	die	wind	zitten	wij	nu	..	

Ik	spreek	vanuit	mij	zelf:	ik	ben	hier	naar	toe	gereisd	niet	door	een	
afstand	af	te	leggen	maar	een	shift	gemaakt	in	bewustzijn	ingelogd	
in een databank die deze realiteit is en ik ben hier gekomen om te 
spreken	over	die	achtergehouden	werkelijkheid	zodat	datgene	wat	
niet zichtbaar mag worden en ook door de spirituele religies wordt 
verklaard	als	angst	en	daar	moet	je	je	verre	van	houden,	om	dat	juist	
ten tonele te laten komen zodat ons waarnemingsvermogen daar 
overheen	kan	gaan.	Want	wij	zijn	namelijk	wezens	uit	een	andere	
wereld	die	geïntegreerd	zijn	in	het	fysieke	lichaam	en	in	die	fysieke	
realiteit	waarin	wij	nu	leven	is	het	onze	missie	om	ons	emotionele	
bewustzijn	 te	 leven	 en	 het	 waarnemen	 van	 de	 schepping	 weer	
opnieuw	toe	te	gaan	passen	en	als	wij	dat	gaan	toepassen	wat	hier	
op	de	aarde	nodig	is	dat	is	namelijk	waarnemen,	precies	daar	kijken	
waar we buiten gehouden gepoogd te worden dus daar mogen we 
ons	niet	mee	bemoeien,	hè	dus	geheimhouding,	nationale	belangen,	
nationale	 economische	 belangen,	 nationale	 farmaceutische	
belangen,	eigen	is	de	hele	wereld	gewoon,	ze	noemen	dit	een	vrije	
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wereld	die	compleet	op	slot	zit	want	je	mag	nergens	naar	kijken	en	
als	je	een	dossier	opvraagt	dan	krijg	je	er	geen	inzage	in,	dus	wat	wij	
hier komen doen is in ieder geval eerst ons waarnemingsvermogen 
aanzetten	en	kijken	wat	hier	op	de	aarde	gebeurt	en	dat	zijn	we	nu	
aan het ontrafelen. Want op de aarde worden nu klonen gebouwd 
als	 sinds	 enkele	 decennia	 lang	 en	 ze	 zijn	 al	 volledig	 operationeel	
en	 er	 wordt	 langzamerhand	 geventileerd	 over	 de	 cyborg-society	
’s	 dus	 de	 kunstmatige	 beschavingen	 dat	 de	 mensheid	 over	 wordt	
genomen	langzamerhand	door	robotisering	als	een	soort	aanvulling	
op	het	incompetente	gedrag	van	de	mens	waarbij	eigenlijk	een	soort	
plausibele	reden	wordt	opgegeven	van	nou	ja	het	is	maar	goed	dat	
die	cyborg	beschavingen	er	zijn.

Alle mensen op deze wereld hebben te maken met dezelfde regels, 
ik	 ook,	 ik	 kan	me	er	 niet	 aan	 onttrekken.	 Ik	 kan	 er	 alleen	wel	m’n	
ontzettende	best	voor	doen	dat	ik	zo	min	mogelijk	wordt	gemonitord	
en dus we komen op het volgende principe uit: de aarde wordt 
bewoond	 door	 mensen	 die	 100%	 artificieel	 zijn	 dus	 biologisch	
artificieel	en	niet	onderdeel	zijn	van	de	kracht,	die	leven	vanuit	hun	
persoonlijkheid	 op	 basis	 van	 trauma’s	 die	 opgeslagen	 liggen	 in	 het	
fysieke	 lichaam	 en	 er	 zijn	 mensen	 die	 worden	 hier	 geboren	 met	
hun	bewustzijn	 in	 dat	 lichaam,	 zijn	 verbonden	met	de	 force	of	 life	
en	deze	wezens	die	kunnen	zich	bewust	worden	en	of	zijn	zich	dat	
al bewust dat ze niet hoeven te luisteren naar de programmeringen 
van	het	fysieke	lichaam	die	geïnvaseerd	zijn	door	de	krachten	die	de	
programmeringen	hebben	aangebracht	van	pijn	en	trauma	en	deze	
wezens	 en	 daar	 ben	 ik	 er	 één	 van	 (samen)	 met	 heel	 veel	 andere	
mensen	op	deze	wereld,	deze	mensen	zijn	 in	staat	om	zo	aanwezig	
te	zijn	met	hun	bewustzijn	in	het	fysieke	lichaam	dat	ze	alleen	maar	
leven zonder überhaupt te hoeven denken en alleen maar hoeven te 
zijn	want	op	het	moment	dat	je	bent	vanuit	je	Krachtveld	dan	valt	het	
monitorprogramma	uit…	mooi	hè!
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Emotioneel design

Die	 verdieping,	 waar	 wij	 nu	 leven,	 dit	 universum,	 is	 een	 script,	
het	 is	 een	 ontwikkeling	 van	 het	 Huargardiaanse	 beschaving.	 Een	
Huargardiaanse	 beschaving	 is	 van	 oorsprong	 een	 menselijke	
beschaving.	 Dat	 zijn	 hele	 krachtige,	 vredelievende,	 zeer	 niet	
onderhandelbare mensen. Niet onderhandelbaar, omdat het niet 
hoeft	onderhandeld	te	worden.	Als	er	is	evenwicht,	is	er	evenwicht.	
Dan	 hoef	 je	 niet	 te	 onderhandelen.	 Zij	 hebben	 die	 verdieping	
gebouwd,	doordat	zij	 zelf	door	een	andere	kracht	zijn	geraakt	en	
daarbij	bepaalde	vermogens,	wil	ik	vertalen	naar	emoties,	bepaalde	
emoties	niet	meer	kunnen	ervaren.	Wat	zijn	de	emoties,	emoties	
zijn	vibratievelden,	grote	krachtige	velden.	Je	hebt	het	intellectueel	
brein,	dat	 is	het	denken,	en	 je	hebt	emotionele	 velden,	die	gaan	
ook	 door	 het	 brein.	Wat	 is	 het	 verschil?	 Een	 emotie	 kun	 je	 niet	
voorkomen.	Als	je	geëmotioneerd	raakt	–	bam	–	het	is	er	gewoon.	
Je	kunt	je	tranen	niet	tegenhouden,	het	gaat	niet.	Nou,	je	kunt	je	
tranen misschien wel tegenhouden, maar het is er gewoon. Het is 
iets oncontroleerbaars, het is zoiets diepgaands, zoiets intens, een 
emotie,	dat	is	voorbij	alles	wat	je	met	woorden	kunt	aanduiden.	Het	
gaat	niet.	En	de	frequentie,	van	wie	we	van	oorsprong	zijn,	is	niet	
anders	dan	de	emotionele	 resonantie-velden,	de	volledige	bloem	
tot	leven,	geen	beperkingen,	en	het	brein	voert	de	informatie,	het	
emotionele	 veld	wat	 uit	 het	 hart	 komt.	 Fysieke	 hart	 is	 het	 enige	
orgaan in het lichaam wat in feite het in het lichaam brengt, het 
informatieveld,	het	godsbewustzijn,	het	evenwicht,	van	wat	“leven”	
genoemd wordt, is het brein hier, hart-brein, het enige orgaan in 
het	 lichaam	wat	 het	 invoegt	 in	 het	 fysieke	 lichaam,	 in	 dit	 lijf,	 de	
vibraties,	de	taal	van	het	goddelijke	in	jezelf,	en	vervolgens	wordt	
het naar het brein toegestuurd en neemt het brein dat over.

Ga	je	maar	eens	goed	opletten,	als	je	eens	een	keer	echt	in	de	diepe	
emotie	zit,	dat	 je	stopt	met	emotioneel	 te	zijn	waarover	 je	dacht	
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dat	je	emotioneel	was,	maar	hou	de	emotie	vast.	Breng	je	aandacht	
daaraf	 –	 oh	 ik	 ben	 zo	 diep	 geraakt,	 misschien	 ben	 je	 boos	 over	
iemand	of	verdrietig,	of	 je	wordt	 in	de	maling	genomen.	Misschien	
is	 iemand	 overleden,	 een	 dier	 of	 een	mens	waar	 je	 verdrietig	 om	
bent,	 of	 misschien	 is	 er	 heel	 iets	 moois	 in	 de	 wereld.	Wat	 je	 ten	
diepste	ontroerd,	maakt	niets	uit,	kijk	ernaar,	voel	het	en	gelijk	met	
je	aandacht	naar	jezelf.	Haal	het	maar	eens	af	ga	eens	kijken	wat	er	
gebeurt	als	je	binnen	in	jezelf	heel	bewust	voelt	met	die	emoties	en	
dan	blijf	 je	dan	heel	bewust	 in	 je	hoofd	aanwezig,	 voel	 je	 lichaam.	
Dan	voel	je	dat	er	iets	verandert	in	je	brein.	En	dan	zal	je	ook	merken,	
dat	er	emoties	in	je	lichaam	ineens	heel	snel	wegtrekken.	Razendsnel	
trekken ze weg, hoe kan dat? Dit is brandstof, brandstof voor de mind. 
En	op	dat	moment	dat	dat	gebeurt,	is	ons	brein	in	dienst	van	ons	veld	
hier [hart].
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Tijdlijnen en 188 superdimensies

Als	 we	 ons	 bewustzijn	 als	 één	 groot	 geheel	 zien,	 ik	 teken	
hem	 even	 zo	 uit,	 ons	 bewustzijn	 is	 een	 gigantisch	 resonantie	
bewustzijnsinformatieveld,	 gigantisch!	 Allemaal	 verschillende	
velden van oorsprong. Wat er gebeurd is er is een veld uitgevallen, 
dat	zijn	188	lagen	die	uitvallen.	Bij	het	uitvallen	van	één	veld	wordt	
het	bewustzijn	wat	overblijft,	wat	normaliter	in	één	heelheidsveld	
functioneert	en	waar	wij	zelf	een	lichaam	uit	creëren,	wat	niet	meer	
kan	door	ons	interpretatiesysteem,	dus	het	lichaam	is	in	een	moment	
weg,	er	is	geen	uiting	meer,	is	eigenlijk	ook	die	hele	werkelijkheid	die	
we	ervaren	weg,	is	dat	veld	dus	die	andere	187	lagen	die	er	ook	zijn,	
dat	bewustzijn	van	ons	wordt	direct	door	gekoppeld	aan	een	matrix,	
aan een klaarliggend universum en dat universum, een aantal van 
die	universa	zijn	gecreëerd	door	de	Archontische	machten	en	een	
heel	groot	deel	van	die	universa	zijn	gecreëerd	door	ook	scheppende	
wezens.	Maar	 in	 ieder	 geval	 zijn	 ze	 allemaal	 geïnvaseerd.	 Dus	 er	
is een oneindige hoeveelheid universa die ingenomen kunnen 
worden,	 die	 eigenlijk	 op	 de	 plank	 klaar	 gelegd	 zijn,	 om	 zodra	 er	
velden	uitvallen	van	de	mens	dat	haar	bewustzijn	stuurloos	raakt,	
dat	 het	 bewustzijn	 wordt	 gelinkt	 razendsnel	 via	 hun	 machinerie	
aan	een	matrix.	Dus	we	krijgen	razendsnel	een	virtuele	reality	bril	
opgezet.	Maar	dat	gebeurt	met	frequentie	technologie.	Hier	leven	
wij	en	vervolgens	gaat	de	hack	verder,	die	wordt	uitgeschakeld	en	
worden	we	weer	aan	een	ander	frequentieveld,	en	weer	aan	een	
ander	frequentieveld,	en	weer	aan	een	ander	universum	en	zo	gaat	
dat	maar	door.	Alle	lichamen	die	wij	daar	allemaal	ervaren	zijn	geen	
uitvindingen	van	de	Draconiërs.	Alle	lichamen,	alle	werkelijkheden	
waar	we	aan	gelinkt	worden	zijn	 ingenomen	door	de	draconische	
grootmachten.	 Dus	 alle	 lichamen	 die	 daar	 al	 zijn,	 waren	 er	 ook	
al,	dus	niet	lichamen	maar	het	hele	systeem	hoe	het	functioneert	
was	 al	 functioneel	 voordat	 de	 Draconiërs	 die	 universa	 in	 gingen.	
Dus	 je	 moet	 je	 eens	 voorstellen	 hoe	 groot	 de	 voorbereiding	 is	
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om het gracieuze humanoïde ras, dus de goden van oorsprong om 
die	te	kunnen	leiden	met	hun	bewustzijn	naar	allerlei	verschillende	
velden	als	afleidingsmechanismen,	wat	daar	allemaal	aan	voorwerk	
is	gedaan,	dat	is	gigantisch.	Al	die	lichamen	die	daar	worden	ervaren	
komen niet voort uit onszelf. Het enige wat voortkomt uit onszelf is 
dat	wat	voortkomt	als	onze	volledige	bewustzijnsgrid	functioneel	en	
operationeel	is.	Maar	dat	wil	niet	zeggen	dat	op	het	moment	dat	wij	
bijvoorbeeld	nu	op	de	aarde	leven	en	een	experiment	van	een	andere	
beschaving	wat	gehackt	is	en	aangepast	is,	waar	we	nu	in	zitten,	dat	
de lichamen die we nu ervaren dat we daar geen invloed op kunnen 
hebben.	 Dat	 kan	 dus	 wel.	 Ware	 het	 niet	 zo	 en	 dat	 is	 een	 beetje	
teleurstellend ter afronding en dat is een zeer goed gecoördineerde 
actie,	dat	de	werkelijkheid	die	zij	hebben	overgenomen	en	hebben	
klaargemaakt,	 voorbereid	 hebben	 als	 sluitsteen	 van	 de	 infectie	
waarin de mens op het laatste moment in terecht komt, dat de 
opzet	 van	 het	 experiment,	 dus	 de	 experimenthouders	 al	 die	 tijd	
gecommuniceerd hebben met de draconische grootmachten wat ze 
niet wisten. Dus ze hebben het experiment op een bepaalde manier 
in	elkaar	gezet	waarbij	er	een	aantal	functies	nagenoeg	afwezig	zijn	
om in die lichamen god tot uitdrukking te laten komen. Nagenoeg. 
Niet	onmogelijk.	En	dat	voelen	we,	we	voelen	dat	het	er	wel	degelijk	
is. We voelen ook dat het tot leven komt, meer dan ooit. We voelen 
ook dat we in dit experiment, afgezien van dat we zelf weer kunnen 
gaan	stralen	en	bloeien,	dat	we	in	dit	experiment	ook	een	gigantische	
kracht	brengen,	simpelweg	alleen	door	via	onze	persoonlijkheid	als	
mens	die	innerlijke	kracht	te	laten	stromen.	En	het	is	mogelijk	zeker	
want	alles	 is	mogelijk!	Het	 is	mogelijk	om	 in	deze	werkelijkheid	als	
mens	zoveel	kracht	te	genereren	dat	je	in	dit	script,	daarom	wordt	dit	
script	ook	bewaakt	door	8	verschillende	controle	groepen,	dat	je	in	
dat	script	in	de	cellen	van	het	fysieke	geprogrammeerde	bewustzijn	
de godscode brengt, de zelfschepcode, de autonomie en dus in feite 
de	 balanskracht,	 waardoor	 het	 hele	 frequentie	 informatieveld	 van	
het	 lichaam	wijzigt,	en	 ineens	gaat	 luisteren	naar	bewustzijn.	Want	
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dat	 is	namelijk	de	kracht	van	de	goden.	Niet	alleen	het	menselijk	
godenras	maar	ook	andere	rassen.	Dus	ja	het	kan.	Zeker.	Alleen	de	
vraag	is	“wat	gebeurt	er	als	je	dat	doet?”	Nou	ik	zou	zeggen	ga	het	
beleven. 

Dit	stuk	 is	grote	aandacht	omdat	wij	hier	met	het	ontsmetten	en	
het	doorbreken	van	die	kracht	in	deze	feitelijke	wereld	die	er	echt	
toe	doet,	dat	 is	van	belang	omdat	we	begrijpen	dat	we	binnen	al	
die	experimenten	die	dus	ook,	al	die	matrixen	brengen	wij,	terwijl	
we	 hier	 zijn,	 dus	maximaal	 het	 leven	 binnen.	 Dit	 universum	wat	
gecreëerd	is,	wat	gezaaid	is	door	heel	veel	andere	beschavingen	die	
mee hebben gewerkt vóór de hack, die mee hebben gewerkt om 
de	ingrediënten	d.m.v.	frequentiebewustzijn	hier	te	laten	ontstaan,	
dus	die	kwamen	niet	met	plantjes	in	ruimteschepen	zo	van	“nou	we	
komen	ook	nog	plantjes	brengen”	zo	hebben	ze	dat	niet	gedaan,	
ze	hebben	frequenties	gebracht,	gigantische	frequentievelden,	die,	
eenmaal ingevoegd in het veld van de aarde, zich een weg banen en 
waaruit cellen kunnen ontstaan waar planten uit kunnen ontstaan. 
Dat	 soort.	 Dat	 is	 iets	 heel	 anders.	Wij	 denken	 aan	 planten	maar	
zo	 werkt	 dat	 niet.	 Wij	 doen	 zo	 ontzettend	 belangrijk	 werk	 voor	
onszelf maar ook voor de experimenthouders die een hele grote 
reden	hebben	om	dit	te	doen,	wat	gigantisch	groot	is,	maar	ook	alle	
sterrennaties	en	beschavingen	die	betrokken	zijn	en	vanuit	liefde	en	
kracht	o.a.	deze	aarde	het	leven	hebben	geschonken	dat	wij	daarin	
op	dit	moment	de	sleutel	dragen,	een	belangrijke	sleutel	dragen	om	
god binnen te laten komen. 

Bij	de	opzet	van	het	experiment,	zonder	dat	het	gehackt	was,	dat	
zij	 volledig	 in	 charge	 waren	 als	 externe	 observanten,	 hebben	 zij	
een	non-interventie	beleid	aangekondigd.	Dat	betekent	dat	er	niet	
wordt	bemoeid	met	hoe	het	 leven	zich	daar	gaat	ontwikkelen.	 Ik	
heb	 het	 over	 het	 bewustzijn	 in	 de	wezens	waar	 het	 om	 gaat.	 Zij	
konden	 en	 kunnen	moeilijk	 alle	 ingrediënten	 van	 het	 leven	 daar	
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in	brengen.	Het	is	als	dat	je	je	benen	kwijtraakt	en	toch	technologie	
nodig	hebt	om	weer	te	kunnen	lopen	en	dan	heb	je	die	technologie	
nodig	en	die	informatie	brengt	dan	een	ander	naar	je	toe.	Zo	is	die	
wereld	en	ook	het	universum	en	ook	deze	planeet	opgezet.	En	dát	is	
geen	interventie	geweest	maar	een	verrijking	wat	niet	invloed	had	op	
het	ontwikkelen	van	bewustzijn.	Dus	er	is	een	non-interventiebeleid	
afgekondigd	dat	er	geen	 ingrijpen	mocht	plaatsvinden	door	andere	
balanswezens	om	dat	experiment	 in	een	andere	richting	te	duwen.	
Dat	 is	vanuit	de	hoogste	respect	en	vrijheid	naar	elkaar	toe.	En	dat	
zien	we	 bij	 onszelf	 ook	 terug.	Wij	 vinden	 het	 ook	 niet	 fijn	 als	 een	
ander	 zich	 gaat	 bemoeien	met	 ons	 proces,	 ga	weg,	 je	 bedoelt	 het	
goed	en	dat	doe	 je	ook	niet	bij	een	ander.	Als	 je	bewustzijn	groter	
wordt	 dan	 voel	 je	 ook	 dat	 je	 niet	 bij	 een	 ander	 dat	wil	 doen.	Dan	
voel	je	van	het	is	oké.	En	dat	is	eigenlijk	wat	daar	ook	gebeurd	is,	dus	
een	non-interventie	beleid,	maar	de	krachten	die	erin	zijn	gegaan	die	
hebben	 helemaal	 geen	 boodschap	 aan	 het	 non-interventie	 beleid.	
En	 het	 binnendringen	 van	 die	 groepen	 is	 niet	 zonder	 slag	 of	 stoot	
gegaan hoor. We hebben het hier op de aarde over cyberwar, over 
het hacken van computers. Het universum is een zeer geavanceerd 
computermodel op een manier die we nog nooit eerder besproken 
hebben.	En	daar	is	niet	zomaar	eventjes	een	vorm	van	oh	we	komen	
binnen en we nemen het over. 

Nu	leven	wij	in	deze	werkelijkheid	door	een	noodzaak,	we	zijn	geleid	
door	dezelfde	krachten	met	een	vooropgezette	agenda,	zijn	we	geleid	
dat we hierin terechtkomen, zodat we zullen vergeten of nooit bewust 
zijn	wie	we	zijn	en	wat	we	kunnen.	En	door	jouw	vraag	bevestig	je	nog	
een	keer	extra	wie	we	 zijn	 en	wat	we	kunnen.	Want	dit	 is	wat	we	
kunnen!	Maar	wat	we	werkelijk	zijn	dat	is	wat	we	moeten	uitdragen	
in onszelf en naar buiten in het leven.

Als	je	die	188	super	dimensionale	holografische	velden	van	trilling,	als	
die	allemaal	naast	elkaar	neer	zou	zetten	net	als	dat	je	een	kaartenspel	
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op	tafel	legt,	dan	zie	je,	als	je	kijkt	naar	het	informatieveld,	dan	zie	je	
uit	dat	informatieveld	als	daar	een	lichaam	uit	zou	kunnen	ontstaan,	
dat de bouwstenen daar een ander lichaam uit laat ontstaan. Als 
je	dat	bij	elkaar	veegt	dan	ontstaat	daar	een	vorm	uit,	uit	die	taal	
die	dus	de	oorspronkelijke	mens	 is,	maar	als	 je	hem	helemaal	uit	
elkaar	trekt	dan	zie	je	dat	bij	elk	frequentieveld	een	ander	lichaam	
hoort.	 En	 de	 lichamen	 die	 werkzaam	 en	 operationeel	 zijn	 in	 de	
klaargelegde	matrixen,	dus	eigenlijk	 in	de	overvallen	matrixen,	de	
lichamen	die	daar	in	leven,	die	zijn	aangepast	na	de	invasie	op	het	
frequentieveld	 van	 de	mens,	 in	 al	 die	 schijven.	Dus	 in	 die	 zin	 en	
daarom	is	het	ook	een	beetje	het	dubbele,	die	lichamen	hebben	we	
niet	zelf	gecreëerd	maar	die	 lichamen	zijn	wel	gemodificeerd	aan	
het	informatieveld	wat	er	in	ons	ligt	zodat	het	naadloos	op	elkaar	
aansluit. 

Op het moment dat die invasie plaatsvond, is er een invasie geweest 
in	de	oorspronkelijkheid	van	de	heelheid	van	wie	wij	zijn.	Dus	dat	
informatieveld	is	omgezet	en	gekopieerd	en	geplakt	in	hun	hologram,	
in	hun	projectie.	Daar	is	het	uit	elkaar	gehaald	waardoor	er	minder	
vermogen overbleef van de mens in het concept van wat de mens 
is	 in	het	 lichamelijke	gedeelte,	dat	 is	helemaal	uitgeschakeld.	Ons	
DNA is uitgeschakeld, de ontvangstvermogens van het DNA, dat het 
DNA	geen	emoties	meer	kan	ontvangen	of	produceren	waardoor	
we	dus	mentale	 lichamen	werden.	Uiteindelijk	 is	ons	 lichaam	van	
Oorsprong,	dit	lichaam,	komt	voort	uit	die	Oorspronkelijke	Wereld	
dus 1 op 1 alleen versimpeld en vereenvoudigd en na de ingreep 
van	 de	menselijke	 rassen,	 dus	 de	 Draconiërs	 die	 zichzelf	 hebben	
omgezet	 naar	 het	 menselijk	 bewustzijn	 dat	 ze	 Uhr	 noemen,	 het	
menselijke	bewustzijn	van	Uhr,	dát	 leger,	zo	wordt	het	gezien	het	
Draconische	 leger,	dat	heeft	nu	zoveel	macht	en	 invloed,	doordat	
dat	leger	in	plaats	is	gekomen	voor	die	oorspronkelijke	mensen	wie	
wij	zijn	en	daar	eerst	leefden,	worden	die	coderingen	door	het	veld	
gegeven	en	geëffectueerd	in	onze	lichamen.
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Vraag:	 emoties	 zijn	 bepaalde	 frequentievelden	 en	 dat	 sluit	 aan	 op	
hoe	 je	 fysiek	 in	 elkaar	 zit	 in	 die	 zin	 je	 zou	 DNA	 ook	 als	 een	 soort	
informatievelden	 kunnen	 zien	 die	 al	 dan	 niet	 aan	 staan,	 dus	 die	
geheugen	modules	die	wij	kwijt	zijn	zouden	ook	in	DNA	kunnen	zitten	
wat	uitstaat,	maar	als	je	zegt	als	je	terug	gaat	naar	je	kern,	naar	binnen,	
en	dat	gevoel	dus	weer	voelt...	hoe	zit	het	dan	met	mijn	familie,	ben	
ik	dan	gebonden	aan	mijn	DNA	in	die	zin	dat	bepaalde	dingen	geërfd	
van	zo	 is	mijn	vader	dus	zo	ben	 ik	ook,	 in	feite	zet	 je	alles	op	 losse	
schroeven	want	dat	DNA	is	dus	ook	maar	flexibel	frequentieveld	wat	
je	dus	weer	los	kan	laten.

Martijn:	Ja,	je	kunt	er	helemaal	los	van	komen.	100%.	Ik	reageer	nog	
even	op	wat	 je	zegt	over	die	 lagen.	De	mens	ontstaat	vanuit	 laat	 ik	
zeggen voor onze begrippen hoofd en hart, als dat samenwerkt, 
bewustzijn	 functioneert	 dan	 komt	 daar	 een	 vorm	 uit,	 vervolgens	
ontstaat	 daar	 dus	 vorm	 uit,	 van	 oorspronkelijkheid	 leven	 wij	 als	
wezens	 met	 en	 krachtbron	 en	 dat	 is	 ons	 bewustzijn,	 dat	 is	 de	
brandstof.	 En	 bewustzijn	 creëert	 het	 lichaam.	Nu	 is	 het	 zo	 dat	 het	
lichaam	 van	 de	mens	 is	 opgebouwd	 uit	 188	 geometrische	 velden,	
en elk geometrisch veld het resultaat van een opsomming van 
miljoenen	andere	intelligenties.	Dus	dan	pak	ik	één	van	die	188	lagen	
er	 tussenuit	 en	 één	 zo’n	 laag	 is	 een	 heel	 geavanceerd	 emotioneel	
geometrisch veld, dus niet een digitaal perfect kloppende geometrisch 
veld	maar	het	is	één	van	de	188,	ik	pak	er	ééntje	tussenuit,	dus	één	
veld	 is	 het	 resultaat	 van	 miljoenen	 andere	 levensvormen	 uit	 een	
kwantumwereld, dus uit een universum, het hoofd universum waar 
allerlei	miljarden	andere	universa	doorheen	lopen.	Dus	dat	kun	je	zien	
als	een	soort	skippyballen	apart.	Dus	één	van	die	188	velden	laat	alle	
frequenties	zien,	alle	geometrieën,	dat	zijn	intelligenties	en	spirituele	
bewustzijnsfrequenties	 van	 één	 kwantum	kosmos.	 Eén	bal	 en	daar	
leven	miljarden	radiozenders	in	met	intelligenties.	Al	die	intelligenties	
en	al	die	gevoelswezens	die	daar	ook	in	leven,	die	zenden	informatie	
uit	en	uiteindelijk	is	dat	allemaal	bij	elkaar	opgeteld	één	van	die	188	
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lagen.	Dus	de	mens	heeft	188	super	dimensionale	velden.	Je	moet	dus	
zeggen	dat	er	188	skippyballen	zijn,	allemaal	verschillende	kwantum	
universa	waarvan	elk	universum	voortkomt,	het	frequentieveld	van	
al die levens van al die werelden daarin, al die verdiepingen al die 
radiozenders,	dat	zijn	er	188.	Ik	druk	het	nu	het	simpelst	eigenlijk	
uit.	Bij	het	Archontische	intelligentieveld	wat	gebruikt	wordt	door	
de	 Draconiërs,	 hebben	 ze	 een	 verandering	 toegepast	 vanuit	 de	
geometrie	 in	ons	bewustzijn,	maar	dat	 lukte	hen	niet,	omdat	ons	
bewustzijn	 niet	 te	 hacken	 is.	 Dus	 wat	 hebben	 ze	 gedaan	 ze	 zijn	
naar	één	van	die	kwantum	kosmische	werelden	gereisd	en	hebben	
daar	 in	 één	 van	 die	 kosmische	werkelijkheden,	 binnen	 dat	 grote	
skippybal,	 hebben	 ze	 in	 één	 van	 die	 kwantum	 werkelijkheden,	
hebben ze rassen op hun knie gebracht, die in een ander stadium 
van	de	evolutie	verkeerden.	En	omdat	die	velden,	dus	die	emoties	
en	 die	wezens	 die	 daar	 in	 leven	 uiteindelijk	 het	 vibratieveld	 van	
één	van	die	188	lagen	resultaat	produceren,	veranderde	iets	in	dat	
frequentieveld,	dus	in	het	hele	informatiebewustzijn	in	één	van	die	
188	 velden.	 En	 zo	 zijn	 zij	 op	 een	hele	 gecoördineerde	manier	 en	
dat is een vaardigheid van ongekende kracht, waanzinnig dat het 
ook	 gelukt	 is,	 is	 ons	 veld	 anders	 gaan	 functioneren,	we	 zijn	 naar	
een	ander	frequentieveld	gegaan.	En	daar	zijn	haperingen	in	voort	
gekomen	 en	 binnenin	 het	 haperen	 hebben	 ze	 ingegrepen.	 En	
uiteindelijk	is	het	bewustzijn	van	de	mens,	wat	dus	is	opgebouwd	
uit	188	superdimensies,	waarvan	elke	dimensie	op	zich	bestaat	uit	
miljarden	 andere	 radio	 bandbreedtes,	 universa	 in	 dat	 kwantum	
bewustzijn,	is	ons	bewustzijn	als	het	ware	uitgevallen.	Bij	ons	volledig	
operationele	laat	ik	zeggen	DNA,	dat	is	god,	dat	is	de	godscode,	de	
medeschepper	 van	 het	 geheel.	 Als	mede	 schepper,	 eigenlijk	 ook	
als hoofdschepper in het universum, hebben er veranderingen 
plaatsgevonden in de streng, dat noem ik nu maar even streng, dus 
het	 informatieveld	wat	wij	DNA	noemen,	daar	zijn	veranderingen	
in	aangepast,	dus	er	zijn	functies	uitgevallen.	En	iedere	keer	als	er	
een	 functie	uitviel	 viel	 er	 ook	 een	bepaalde	 laag,	 informatielaag,	
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in	 de	mens	 uit,	 waardoor	 de	mens	minder	 kon.	 Ze	 konden	 ineens	
minder reizen, ze konden minder in contact komen met de universele 
levensbron	en	ze	verloren	daarbij	ook	haar	vrienden	en	de	contacten	
die	 zij	 heeft	door	 alle	werelden	 heen.	Het	 is	 een	 ongekende	 ramp	
waar	we	het	hier	over	hebben.	En	uiteindelijk	leidt	het	ertoe	dat	in	
de	laatste	laag,	de	laatste	188e	laag,	dat	is	een	kwantum	universum	
waar	eigenlijk	allerlei	andere	werelden	ook	in	verbonden	zitten,	dat	
we	dus	deze	werkelijkheid	ervaren.	Als	je	dit	om	durft	te	draaien	moet	
je	zegen	van	“wacht	eens	even	als	mijn	functie	van	het	emotionele	
bewustzijn,	daar	praten	we	over,	trilling,	als	ik	niet	meer	in	het	geloof	
zit	van	iets	anders	en	ik	kom	in	mijn	autonome	kracht,	als	dat	toeneemt	
dan	verandert	dus	mijn	werkelijkheid	maar	dan	verander	ik	ook	over	
die	vorm”.	Meer	vermogen.	Je	moet	ook	durven	zien	wacht	eens	als	
we	het	over	afpellen	hebben	van	het	grote	poppetje	naar	het	kleine	
poppetje	dan	is	dus	mijn	bewustzijn	uiteindelijk	terecht	gekomen	in	
één	van	die	geometrieën	die	op	voorhand	dus	gekaapt	zijn,	en	dat	
zijn	niet	alle	188	superdimensies	die	gekaapt	 zijn,	het	 zijn	universa	
binnen	 die	 superdimensies.	 De	 invasie	 die	 heeft	plaatsgevonden	 is	
geometrisch	van	aard.	Het	is	uit	elkaar	vallen	van	informatie	naar	een	
versimpeling	van	dit	 lichaam.	Dus	dit	 lichaam,	ons	bewustzijn	 in	dit	
lichaam,	het	heeft	niets	met	het	lichaam	te	maken,	maar	dit	lichaam	
is	eigenlijk	energetisch	wel	verbonden	met	de	saté	prikker	met	daar	
waar	je	vandaan	komt.	Daarom	moeten	we	ook	aan	onszelf	durven	
werken	in	ons	bewustzijn.	En	dat	dit	script	waar	we	nu	in	leven	ook	
nog eens gehackt is waardoor we ook nog eens een keer in een hele 
andere	situatie	verkeren,	ja	dat	is	een	heel	moeilijk	te	verteren	iets.	
En	vanuit	die	werkelijkheid	is	de	mens	met	haar	bewustzijn	in	allerlei	
andere universa terecht gekomen, door die macht, in allerlei werelden 
die	 georkestreerd	 zijn	 en	uiteindelijk	worden	wij	 gedwongen,	 door	
onszelf,	als	wij	weer	terug	willen	keren	in	de	oorspronkelijkheid,	dus	
in	dat	we	expressie	geven	aan	datgene	wie	we	zijn,	dan	moeten	we	
op	zoek	naar	het	ontbrekende	stukje	wat	de	projector	van	binnenuit,	
whoem, laat ontstaat waardoor het weer vorm is en de mens in 
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haar	volheid	en	in	haar	heelheid	weer	straalt.	En	dat	veld	wat	daar	
uitgeschakeld	 is,	naar	dat	veld	 is	de	mens	op	zoek	gegaan.	 In	alle	
werelden	die	de	mens	heeft	gekend,	in	alle	projectiewerkelijkheden	
die	er	zijn	opgevoerd	door	deze	technologische	macht,	is	de	mens	op	
zoek	gegaan	en	heeft	zij	de	code	gevonden	in	zichzelf,	die	ontbreekt,	
dat	is	een	gevoelsveld,	en	dat	heeft	te	maken	met	autonomie,	dat	
heeft	te	maken	met	de	frequentie	van	zelfbeschikking,	en	het	heeft	
te	maken	met	totaal,	helemaal	in	lijn	met	datgene	dat	er	in	jezelf	
leeft	 te	 leven	en	 te	denken	en	 te	voelen,	dus	niet	 in	 lijn	 van	 iets	
anders, en die code die daar gekraakt is, dat is de broncode waar 
alles	 omheen	 draait	 van	 ons	 bewustzijn,	 die	 vinden	 wij	 in	 deze	
werkelijkheid!	Dus	wij	hebben	in	het	laatste	moment	als	beschaving	
en	ook	als	wezens,	hebben	wij	een	reis	gemaakt	naar	binnen	toe,	
nog	dieper	in	een	andere	matrix,	en	zijn	als	een	soort	avatar	gaan	
reizen	en	zijn	met	ons	bewustzijn	geklikt	in	een	werkelijkheid	en	dat	
is	deze	werkelijkheid.

Tekening:	dit	is	het	oorspronkelijk	universum	de	oneindigheid,	dat	
heeft	geen	begin	en	geen	eind,	dat	 is	de	kwantumkosmos,	dus	 in	
die	werkelijkheid	zijn	alle	andere	radiofrequenties,	andere	universa	
lopen	 daar	 doorheen.	 Wij	 leven	 in	 die	 opeenhoping	 bij	 elkaar	
optellen,	het	samenvloeien	van	die	universa	bij	elkaar,	daar	 leven	
wij	 in	een	gezamenlijke	bandbreedte	van	al	die	werelden,	dus	we	
horen	niet	één	radiozender	maar	in	feite	hoor	je	alle	radiozenders	
tegelijkertijd,	net	als	dat	je	 je	nu	moet	afstemmen	met	je	hart	en	
dat	je	hoort	wat	er	in	een	ander	universum	gebeurt,	wat	wij	dáár	
doen,	wij	horen	alles!	Wij	kunnen	alles	waarnemen	wat	er	ook	maar	
gebeurt. We kunnen ons afstemmen daarop en we gaan met vorm 
en	al,	whoep,	zo	naar	een	andere	werkelijkheid.	We	hebben	geen	
voertuigen	nodig.	Wij	zijn	de	godswezens	van	origine.	

En	 vanuit	 deze	werkelijkheid	 hier	 is	 de	mens	 in	 feite	 gekaapt,	 ze	
is	 in	 die	 werkelijkheid	 uit	 haar	 interpretatievermogen,	 dus	 uit	
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haar	 uiting	 van	 het	 innerlijk	 vermogen	 gehaald	 en	 is	 daarbij	 een	
andere	werkelijkheid	 gaan	 ervaren.	 Tekent	 een	 stamboom	 die	 188	
superdimensies	 zijn,	 188	 lagen	 die	 kennen	 geen	 boven	 of	 onder,	
het	 zijn	 lagen	 die	 door	 elkaar	 heen	 liggen,	 zijn	 188	 lagen	 van	 de	
tienduizenden	matrixen	die	er	zijn,	heel	veel	matrixen,	die	gecreëerd	
zijn,	 sommige	 door	 onszelf,	 die	 later	 ingenomen	 zijn	 door	 andere	
machten	en	andere	die	door	die	machten	zelf	gecreëerd	zijn,	die	188	
superdimensies,	dat	zijn	dimensies	die	zijn	allemaal	ingenomen	door	
in	dit	 geval	 zoals	wij	 dat	hier	op	 aarde	noemen,	de	Draconiërs,	 de	
draconische grootmachten en een aantal andere zeer intellectuele 
beschavingen.	 En	 die	 188	 lagen	 dat	 zijn	 allemaal	 verschillende	
werkelijkheden	 en	we	 hebben	 een	 hoofdbewustzijn,	 het	 is	 niet	 zo	
dat	we	ons	opdelen	in	allerlei	verschillende	lagen	tegelijkertijd,	want	
dat	 komt	 uit	 een	 spiritueel	 boekje,	 ons	 bewustzijn	 wordt	 steeds	
getrakteerd	op	een	andere	werkelijkheid.	Dus	je	kunt	2	seconden	zeg	
maar	hier	in	leven,	in	die	werkelijkheid,	‘s	nachts,	je	wordt	om	03.10	
wakker	 en	 je	 valt	weer	 in	 slaap	 en	 je	 hebt	 een	 gigantische	 droom	
gehad	en	je	kijkt	op	je	wekker	en	het	is	03.15.	In	5	minuten	tijd	heb	
je	maanden	gedroomd.	Tijd	bestaat	dus	niet!	In	die	2	seconden	tijd	
kun	je	daar	een	tijdlijn	hebben	in	die	werkelijkheid	bijvoorbeeld	van	
Atlantis	 en	 Lemuria,	want	 die	 komen	uit	matrixen.	Die	 komen	niet	
uit	de	vrije	zone.	Vervolgens	wordt	je	getrakteerd	op	die,	dan	wordt	
je	getrakteerd	op	die,	en	zo	 switcht	ons	bewustzijn	 in	een	vrij	 kort	
moment	 razendsnel	 door	 gigantische	 tijdlijnen	 heen.	 Eenmaal	 in	
die	 tijdlijn	wordt	 ook	 die	 tijdlijn	 in	 ons	 geduwd	en	 ervaren	we	die	
ook.	Net	zoals	we	deze	werkelijkheid	die	we	nu	ervaren	ook	ervaren	
als	de	tijd	die	wij	voelen	en	dat	 is	dus	ook	zo	want	in	dat	moment,	
dus	dit	moment	ook,	hebben	we	 te	maken	met	tijd.	Die	188	 lagen	
die	zorgen	er	uiteindelijk	voor,	dus	dat	 is	de	verdieping	van	het	nu,	
deze	werkelijkheid,	dit	universum,	die	als	een	radiozender	door	het	
kwantumkosmos	heen	loopt,	deze	radiofrequentie	dus	dat	universum	
is	gecreëerd	door	experimenthouders,	dus	door	de	Huargardiaanse	
beschaving,	 is	 dit	 universum	 gecreëerd	 omdat	 zijzelf	 dit	 hebben	
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meegemaakt.	 En	 zij	 zijn	 op	 zoek	 d.m.v.	 waarneming	 hoe	 god	 in	
zichzelf kan ontstaan door dat in het experiment waar te nemen. 
Dit experiment van de Huargardiaanse beschaving is gekaapt, 
dus	 in	 de	 ingrediënten	 zitten	 eigenlijk	 allemaal	 hele	 mooie	 en	
belangrijk	dingen,	dat	je	zegt	dat	kan	toch	nooit	door	een	negatieve	
macht	ontwikkeld	zijn,	nee	dat	klopt	ook,	het	is	ook	niet	door	een	
negatieve	macht	ontwikkeld.	Het	is	door	een	macht	ontwikkeld	die	
heel	veel	liefde	heeft	voor	het	leven	en	daarbij	de	godskracht	en	de	
scheppingskracht weer wil opnieuw onderzoeken. Om dat mee te 
nemen	vervolgens	daar	naar	die	werkelijkheid	en	daar	ook	weer	zelf	
in	wakker	te	worden.	Dus	dat	zijn	allemaal	sessies	binnen	sessies.	
Nu is het zo dat dit experiment, dus in feite de beleidsmakers van 
dit	experiment,	zijn	gekaapt	en	daarvoor	is	in	de	plaats	gekomen,	
en	eigenlijk	een	kopie	van	hen,	maar	met	een	paar	aanpassinkjes	
ten	 gunste	 van	 die	 intelligentie	 die	 daarachter	 zit.	 En	 degene	
die	dat	hebben	gedaan	dat	 zijn	dezelfde	als	die	hier	de	mens	uit	
haar	droomfunctie	heeft	gehaald.	Dus	in	feite	leven	wij	nu	in	een	
werkelijkheid	 die	 alle	 ingrediënten	 kennen	 van	 een	 fantastisch	
experiment, dat is echt zeer geavanceerd en heel diepgaand,  waar 
we	in	 leven,	de	zee,	de	vissen	hoe	alles	hier	 functioneert,	alles	 is	
frequentie	en	informatie,	wij	zien	dus	vissen,	maar	degene	die	vissen	
hebben ontworpen toen de ontwikkelaars van dit universum aan 
het ontwerpen waren, hebben heleboel andere beschavingen daar 
aan meegewerkt om hun experiment te ondersteunen, ze hebben 
nooit	vissen	gebracht,	dan	zou	je	kunnen	afvragen	hoe	zou	nou	ooit	
een	vis	zijn	kunnen	ontstaan,	nee	vissen	zijn	informatievelden,	alles	
is	een	informatieveld.	Wat	ze	kwamen	brengen	was	een	informatie	
in	dat	veld	en	in	dat	veld	resoneerde	die	informatie	naar	een	fysieke	
vorm.	Uiteindelijk	zijn	die	resonantievelden	aangepast.	Er	zijn	hele	
grote conductors geplaatst op deze aarde, ik heb het nu even 
over	de	aarde,	d.m.v.	nieuwe	frequenties	werden	vormen	en	ook	
histories	 van	 de	 werkelijkheid	 hierbij	 werden	 eruit	 geresoneerd,	
gewoon	d.m.v.	frequentietechnologie.	Deze	werkelijkheid	is	er	voor	
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in	de	plaats	gekomen,	hier	leven	wij	nu,	nog	steeds	hoofdzakelijk	met	
alle	ingrediënten	die	horen	bij	dat	experiment,	maar	waarom	zijn	we	
hier	nou	eigenlijk	want	het	gaat	nu	om	ons,	wij	zijn	hier	omdat	wij	
door	deze	hele	reis	door	al	die	cyclussen	van	al	die	werkelijkheden	
uiteindelijk	 op	 zoek	moesten	 gaan	 in	onszelf	 naar	de	hoofdinfectie	
die	 er	 toe	heeft	 geleid	 dat	wij	 onszelf	 niet	meet	 tot	 uiting	 kunnen	
brengen.	 Dus	 dat	 stukje	 virus,	 dat	 frequentie	 technologie,	 wat	 in	
ons	 is	neergezet	waardoor	we	geen	uiting	meer	konden	geven	aan	
wie	we	werkelijk	zijn,	dat	hebben	we	opgespoord	in	onszelf	en	door	
daar	naar	toe	te	gaan	worden	we	geboren	in	die	werkelijkheid.	En	die	
werkelijkheid	die	speelt	zich	eigenlijk	af	in	onszelf.	Als	we	nu	zien	dat	
dit	binnen	de	verdieping	valt	van	een	heel	grote	invasiemacht,	terwijl	
het	 toch	 een	 heel	 mooi	 experiment	 is,	 dus	 dat	 is	 een	 beetje	 een	
contradictie,	 je	 leeft	 in	een	 fantastisch	experiment,	een	universum,	
een	 planeet,	 met	 waanzinnig	 veel	 mooie	 levensmogelijkheden	 en	
tegelijkertijd	kun	je	er	zo	van	gaan	houden	dat	je	je	daar	dus	heel	erg	
thuis voelt, en dat is ook nodig want dan komt god tot leven in die 
werkelijkheid	en	je	moet	je	bewust	worden	dat	dat	niet	is	waarom	je	
hier bent!!

Dit is allemaal georkestreerd door dezelfde macht die ons als 
mensen	heeft	verstoord.	Dus	dat	hele	arsenaal	is	eigenlijk	een	soort	
zoektocht,	het	is	een	script	waarin	je	terechtkomt,	een	werkelijkheid,	
een super geavanceerde droom, die is voorbereid met het weten 
dat	de	onsterfelijken,	want	zo	worden	wij	gezien	als	 levensdragers,	
de	onsterfelijke	alle	tijd	hebben	wegens	de	onsterfelijkheid	om	terug	
te	halen	de	broncode	waarin	ze	gehackt	zijn	en	dat	zit	‘m	dus	in	de	
frequentie	in	ons	bewustzijn	en	de	frequenties	zijn	emoties.	Dus	ze	
zullen	hoe	dan	ook	nooit	hun	eigen	emoties	moeten	kunnen	ervaren	
maar	alleen	de	emotie	 in	de	vorm	van	trauma,	dan	blijven	ze	er	 in	
ieder	geval	bij	weg.	Voor	de	mensen	die	door	hebben	dat	 ze	 in	de	
trauma	door	moeten	dringen	en	daar	de	emoties	en	de	 schepping	
gaan ervaren, dus ook de broncode terug gaan vinden, hebben 
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ze	 deze	 werkelijkheid	 ingenomen,	 de	 werkelijkheid	 die	 dus	 niet	
ingenomen	is	buiten	zichzelf	maar	dit	speelt	eigenlijk	ingevoegd	in	
het	bewustzijn	van	jou	af,	want	eigenlijk	speelt	dit	dus	in	zijn	geheel,	
dit	hele	verhaal,	speelt	zich	dus	af	in	jouzelf,	in	jouw	bewustzijn	en	
in	jouw	bewustzijn	heeft	de	hack	plaatsgevonden	en	is	de	infectie	
dus	ook	het	 virus,	 nogmaals	 een	heel	 geavanceerd	 virus	moet	 je	
dus	opsporen	met	 jouw	bewustzijn,	want	dat	 is	 het	enige	wat	 je	
hebt,	 bewustzijn,	 hebben	 ze	 dat	 virus	 ingekapseld,	 ingebouwd	
in	 geprogrammeerd	 uiteraard	 in	 een	 werkelijkheid.	 En	 die	
werkelijkheid	zit	zo	ontzettend	knap	in	elkaar	dat	alle	voorwerk	wat	
er is gedaan in al die andere matrix levens waardoor we getekend 
zijn	in	feite	voor	het	leven	binnen	al	die	matrixen,	trauma’s	dat	we	
in	die	werkelijkheid	waar	de	broncode	 ligt,	 zodra	we	daar	komen	
niet	meer	zin	hebben	om	hem	te	openen!!	Omdat	we	blij	zijn	dat	
er	getraumatiseerde	persoonlijkheidsstoornissen	zijn	en	ons	willen	
vasthouden	aan	ons	persoonlijke	trauma	en	ballast.	En	dan	willen	
we er dus niet meer dwars overheen stappen en zeggen nu gaat 
het hier om, maar we willen het hebben over daar. Dus vraagteken 
of	 uitroepteken.	 Dit	 zijn	 400.000	 afleveringen	 van	 een	 serie	 die	
nog nooit geschreven is met en ontelbaar hoeveelheid leed en ook 
vreugde,	door	allerlei	verschillende	werkelijkheden	heen.	

Blik	 eens	 terug	 op	 informatie	 dat	wij	 uit	 een	 andere	wereld	 zijn	
gekomen,	 jij,	 en	 dat	 je	 met	 een	 specifieke	 doelstelling	 op	 deze	
wereld	 bent	 gekomen.	 Daar	 gaat	 het	 om.	 Je	 bent	 hier	 gekomen	
om	zaken	af	te	 leren,	om	vanuit	 je	eigen	kracht	dat	te	gaan	doen	
wat	 het	 gevoel	 oplevert	 waardoor	 je	 vrij	 bent.	 En	 daar	 hebben	
we	dus	vormen	voor	nodig	en	voor	 je	het	weet	zit	 je	 in	die	vorm	
opgesloten.	 Dan	 denk	 je	 dus	 dat	 het	 daar	 om	 gaat.	 Wat	 wil	 je	
werkelijk	doen?	Waar	voel	je	je	goed	bij,	een	hele	belangrijke	vraag.	
Ik	heb	een	plaatje	de	vorige	keer	gebruikt	waarin	we	bovenin	een	
100%	vermogend	bewustzijnswezen	zijn	en	waarin	we	onderin	zijn	
aanbeland	in	uiteindelijk	in	een	1	%	bewustzijnswezen.	In	deze	val	
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van	het	bewustzijn	bestaat	de	val	uit	188	verschillende	tussenstations	
Die	tussenstations	dat	zijn	eigenlijk	grids.	Dus	zoals	jullie	hier	nu	leven	
en	 ik	 ook	 hebben	wij	 een	 fysiek	 lichaam	en	 hebben	we	 een	 groot	
energetisch	veld	rond	om	ons.	We	zijn	uiteindelijk	maar	energie.	Het	
is ook discutabel om het een fysiek lichaam te noemen. We doen dat 
omdat we onderscheid nodig hebben. Maar laten we nou gewoon 
eens zeggen dat we helemaal geen fysiek lichaam hebben, maar dat 
we	 gewoon	 energie	 zijn.	 Dat	 we	 een	 energetisch	 lichaam	 hebben	
wat	een	verdichting	kent.	Waardoor	wij	een	fysiek	lichaam	ervaren.	
Nogmaals	als	je	tussen	de	atomen	door	kijkt,	tussen	de	sub	atomen	
door	dan	zie	je	dus	dat	daar	ruimte	is	waar	niets	zit,	ogenschijnlijk.	Dus	
we	zijn	voortdurend	energie.	Dit	energieveld	wat	we	nu	ervaren,	dit	
fysieke	energieveld,	is	dus	op	dit	moment	1	%,	is	dus	een	energieveld	
en strekt zich verder uit dan alleen het fysieke lichaam. Dat is een 
groot	 bewustzijnsveld	 en	 een	 resonantieveld,	 een	 trilling.	 De	wijze	
hoe	dat	bewustzijnsveld	resoneert,	trilt,	dat	is	dus	een	trilling,	heeft	
te	maken	met	hoe	 jij	 jezelf	voelt.	Dus	het	woord	gevoel	 is	eigenlijk	
heel	 erg	 belangrijk.	 Er	 zijn	 zoveel	 verschillende	 gevoelens	 die	
tegelijkertijd	 in	ons	bewustzijn	aanwezig	zijn.	 Je	kunt	met	een	heel	
positief	project	bezig	zijn	en	dat	zit	er	gewoon	helemaal	 in,	 tjak	en	
toch	loopt	er	iets	anders	doorheen	wat	je	ook	bezighoudt	en	dat	is	
helemaal	 niet	 positief,	 dat	 is	 zelfs	 afschuwelijk.	Dat	 beïnvloedt	 dus	
wel	dat	totale	veld.	Je	hele	energetisch	bewustzijn,	je	atomen	maar	
ook	je	frequentie	van	de	sub	atomen,	de	frequentie	van	de	velden	die	
we	niet	kunnen	zien	zoals	bijvoorbeeld	röntgenstraling,	eigenlijk	heel	
veel	energie	wat	we	uitzenden,	magnetische	energieën,	elektrische	
energieën	worden	dus	ook	beïnvloed	door	al	die	gevoelens	die	jij	in	
je	draagt.	Hoe	zuiverder	jij	in	je	leven	kunt	leven	hoe	meer	uitgelijnd	
jij	 wordt,	 als	 je	 daar	 naar	 kunt	 kijken,	 dat	 is	 een	 verdraaid	 lastige	
hoor,	dus	om	naar	zaken	te	kijken	die	je	maar	niet	kunt	pakken.	Op	
het	moment	dat	 jij	 daar	mee	bezig	 gaat,	 al	 is	 het	 alleen	maar	een	
intentie,	dus	zuiver	er	naar	te	gaan	kijken,	daar	gaat	het	om.	Op	het	
moment	dat	die	 intentie	er	 is,	stel	 je	kunt	hem	hier	niet	pakken,	 je	
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snapt	het	niet,	je	kunt	het	in	je	gevoel	niet	voelen	maar	je	weet	wel	
dat	het	daar	om	gaat,	dan	is	deze	intentie	hier	is	dus	de	aanjager	
om	dat	ook	in	beweging	te	krijgen.	Omdat	er	ergens	in	het	hele	veld	
waar	wij	uit	bestaan,	is	er	een	activiteit	nodig	die	de	verandering	in	
beweging	zet.	Als	iemand	tegen	jou	zegt	of	jij	ziet	het	bij	een	ander	
gebeuren	van	“ga	nou	eens	uit	je	hoofd,	je	moet	naar	je	gevoel”	dan	
begrijpen	wij	wel	wat	er	wordt	gezegd,	maar	in	de	kern	is	het	ook	
belangrijk	om	te	zeggen	“maar	wacht	eens,	zelfs	je	hoofd	kan	een	
intentie	in	beweging	zetten	die	ervoor	zorgt	dat	er	een	resonantie	
is	in	het	neurologisch	systeem	waardoor	er	iets	wordt	uitgenodigd”.	
Dus	iemand	die	heel	erg	in	het	denken	zit	heeft	dus	eerst	een	hele	
diepe	intentie	nodig,	een	besluit,	vanuit	diepe	noodzaak	in	zichzelf	
om daar aan te werken. Dat ene waar het om gaat. Nou dat hele 
veld	 in	 ons,	 dat	 ene	 %,	 dat	 hele	 resonantieveld	 dat	 is	 het	 veld	
wat	 bij	 dit	 lichaam	hoort,	 bij	 deze	wereld,	 heeft	nog	 187	 andere	
grote	hoofdvelden	er	doorheen,	 terwijl	wij	 hier	 zijn.	Ofwel	dat	 is	
aan	 elkaar	 verbonden.	 Dus	 er	 zijn	 188	 lagen.	 Ik	 heb	 dat	 toen	 zo	
getekend	 en	 uiteindelijk	 zou	 je	 het	 ook	 anders	 kunnen	 zeggen,	
dat	 ik	 dat	weghaal	 en	dat	we	het	 zo	neerzetten.	Dus	hier	ben	 je	
100%	vermogend	wezen	en	hier	ben	je	een	1%	vermogend	wezen.	
Zo	 kun	 je	 het	 ook	 zien,	 dat	 er	 een	 proces	 heeft	 plaatsgevonden	
achter	elkaar	aan	waarbij	we	uiteindelijk	hier	terecht	zijn	gekomen.		
Als ik het heb over zelf explorerend vermogen en metafysisch 
bewustzijn	 dan	 gaat	 het	 om	 het	 bewustzijn	 dat	 wij	 verbinding	
hebben,	nog	 steeds,	met	al	die	andere	 lagen.	 Je	 zou	hem	ook	zo	
kunnen	zetten,	dat	we	dus	vanuit	100%	naar	een	1%	werkelijkheid	
zijn	gegaan.	We	zitten	dus	eigenlijk	voortdurend	in	ons	eigen	veld	
van	ons	hogere	bewustzijn,	zoals	we	dat	ook	weleens	noemen.	En	
dat	is	belangrijk.	Buitenaardse	beschavingen	die	de	aarde	bezoeken	
komen dus wezens die dat vanuit de oorsprong van het universum 
ons	trachten	te	 inspireren,	te	kijken	naar	de	scenario’s	die	we	tot	
nu	toe	weinig	tot	niet	voor	mogelijk	hebben	gehouden,	komen	dus	
uit	die	andere	 lagen.	Deze	 laag	waarin	we	nu	zitten	 is	het	gevolg	
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van	een	gigantische	val	 van	het	bewustzijn.	Op	het	moment	dat	 jij	
besluit	hier	in	deze	werkelijkheid,	daar,	om	daar	een	verandering	in	
te	brengen,	om	te	gaan	werken	aan	je	referentiepunten,	om	te	gaan	
werken	aan	je	eigen	vermogen,	kom	je	met	een	heleboel	zaken	kom	
je	 in	 aanraking.	 Je	 krijgt	 te	maken	met	 je	 fysieke	 overtuigingen,	 je	
krijgt	te	maken	met	dus	ook	echt	letterlijk	je	familiaire	overtuigingen.	
Je	krijgt	te	maken	met	de	foetus	overtuigingen	die	er	in	zijn	gebracht	
op	 het	 moment	 dat	 je	 je	 hier	 net	 met	 je	 bewustzijn	 koppelde	
ofwel	aan	deze	werkelijkheid	ging	deelnemen.	De	programma’s	die	
daarin	 geduwd	 zijn	 dat	 zijn	 er	 nogal	wat.	 Daar	 gaan	we	 het	 straks	
nog na de pauze over hebben. Dat de foetus vol gestampt zit met 
programmatuur	 om	 te	 zorgen	 dat	 je	 precies	 die	 kant	 uitgaat	waar	
het	eigenlijk	niet	omgaat,	maar	voor	hen	dus	wel.	Voor	de	ideologie	
voor	deze	wezens	dus	wel.	Daar	heb	je	hem	hè,	de	ideologie!	Dus	wat	
voor	ons	belangrijk	is	is	dat	op	het	moment	dat	wij	aan	onszelf	gaan	
werken en we werken ook aan andere velden, binnen in onszelf, dat 
we ook werken aan de stoelpoten onderuit te zagen van de ideologie 
van	andere	beschavingen.	Dit	is	een	hele	belangrijke.	Als	jij	eens	wist	
hoeveel	 kracht	 je	 in	 jezelf	draagt	van	oorsprong,	als	 je	 je	daar	niet	
op	voorbereid	 in	 je	hart,	dat	 je	met	eerbied	en	 respect,	vanuit	het	
krachtveld	van	het	universum,	dat	vermogen	weer	gaat	 inzetten	zal	
je	deze	vermogens	ogenblikkelijk	inzetten	in	andere	tijden,	als	je	dat	
weer	 gaat	 ervaren	 dat	 het	 open	 gaat,	 zal	 je	 ogenblikkelijk	 inzetten	
door	om	 je	heen	te	slaan.	Dit	 is	heel	belangrijk	wat	 ik	hier	zeg.	Dit	
hebben	wij	 in	het	 verleden	al	 vaker	gedaan.	Wij	hebben	 in	andere	
tijden	 hebben	 wij	 bij	 bepaalde	 processen,	 bij	 overgangen	 van	 ons	
bewustzijn	naar	andere	werelden,	hebben	wij	vermogens	ingezet	uit	
beschadiging.	Dus	 iemand	die	 zwaar	onderdrukt	 is	 en	 vrij	 komt	en	
zich	niet	bewust	 is	wat	voor	grotere	werkelijkheid	daar	omheen	 is,	
probeert	zich	louter	te	bevrijden	alleen	uit	dat	ene	moment.	Ben	jij	
voorbereid,	heb	jij	doorvoeld	in	jezelf	dat	het	juist	belangrijk	is	dat	je	
met	rust	en	ontspanning	uit	die	oude	situatie	kunt	stappen,	dan	kun	
je	de	nieuwe	werkelijkheid	eromheen,	die	er	dus	 altijd	 is	 geweest,	
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kun	je	eerst	gaan	bestuderen,	aanschouwen	en	dan	kun	je	daar	iets	
mee doen. Dat is net als met een hond die heel lang in een kennel 
heeft	gezeten	zodra	je	die	kennel	opendoet,	dan	wordt	hij	agressief,	
want	hij	wil	die	kennel	ofwel	behouden	of	als	hij	eruit	komt	dan	wil	
hij	toch	iets	aanvallen.	

De	mens	 heeft	een	 enorm	 vermogen,	wij	 allemaal,	 jullie	 hebben	
ontzettende	vermogens.	Dus	we	zitten	hier	in	die	1%	werkelijkheid,	
hier hebben we dus te maken met het onderzoeken van hoe zit 
onze	 werkelijkheid	 in	 elkaar,	 maar	 vooral	 ook	 wat	 doe	 ik	 nou	
eigenlijk	allemaal	in	mijn	leven.	De	vraag	“en	dan”	Hoe	kan	ik	mijzelf	
veranderen zonder dat we de ideologie van andere wezens onderuit 
halen, want dit is dus de wederopstanding, de voorbereiding in 
onszelf	naar	een	ander	tijdperk	wat	we	nu	hier	in	het	praktische	in	
het	dagelijks	leven	aan	het	oefenen	zijn.	Hoe	kan	ik	dat	doen	vanuit	
mijn	kracht	zonder	andere	beschavingen	daarin	te	kwetsen	zelfs	als	
het	kwaadaardige	beschavingen	zijn,	en	hoe	kan	ik	het	doen	in	mijn	
leven	hier	en	nu,	zodat	ik	hier	ook	een	prettig	leven	heb.	Want	wat	
is	de	vraag.	Wat	wil	jij	doen?	Waar	gaat	het	allemaal	over?	Ik	kan	
nog	een	paar	uur	doorgaan	hoor.	Ik	blijf	net	zolang	doorgaan	tot	we	
murw raken en toch tot die kernkracht komen van waar gaat het 
over.	Wat	wil	ik	doen?	Wie	zou	iets	willen	zeggen	wat	je	weet	van	
jezelf	wat	je	komt	doen?	Wie	durft	het	hardop	te	zeggen.	

Toen we de reis maakten vanaf de 14e dimensie naar dit experiment 
is er en hack geplaatst door de Annunaki beschavingen, die hebben 
ons	bewustzijn,	het	elektrofysiologisch	bewustzijn	va	 ieder	wezen	
die	 leeft	 in	dat	experiment	de	 lichamen	hebben	ze	gehackt,	daar	
hebben	 ze	 7	 sub	 bewustzijnsvelden	 ingevoegd,	 en	 één	 van	 die	 7	
velden is deze aarde, daarin ervaren we nu dit plus de leer dat er 
hogere	wezens	en	die	ander	7	velden	dat	ervaart	dit	brein	ook.	Er	
zijn	dus	8	verschillende	elektromagnetische	velden	geactiveerd	en	
één	van	die	bandbreedte,	velden	dat	 is	de	wereld	waar	zijn	nu	in	



80

leven.	Maar	je	kunt	ook	zeggen	dat	er	dus	nog	7	andere	velden	zijn	
die	daardoorheen	lopen	en	als	 je	daar	naar	schuift	naar	die	andere	
bewustzijnsvelden,	dat	zijn	dus	mindcontrolvelden,	dan	kom	je	niet	
in	deze	wereld	uit,	het	zijn	andere	werelden	die	gelijk	zijn	aan	deze	
werkelijkheid	en	die	ook	door	de	Annunaki	worden	bestuurd,	en	in	
die werelden is een andere historie en gebeuren er andere dingen 
dan	wat	wij	hier	op	de	aarde	meemaken.	Dat	is	alleen	maar	afleiding	
om te zorgen dat we de rest van ons vermogen niet kunnen gebruiken, 
want	die	zijn	bezet,	het	fysieke	lichaam.	Dus	één	van	deze	8	lagen	dat	
is	waar	wij	in	de	derde	dimensie	leven,	dat	is	deze	werkelijkheid,	en	
wij	hebben	geleerd	dat	er	nog	een	4e	en	een	5e	en	een	6e	is	maar	dat	
is	allemaal	een	leer	die	we	ervaren	in	deze	werkelijkheid.	Die	4,5,6	is	
allemaal	fictief.	Dat	is	alleen	maar	om	ons	een	koekje	voor	te	houden	
dat	we	kunnen	opstijgen.	Als	je	je	focust	op	die	dimensies	dan	ben	je	
in	je	voorstelling	bezig	volgens	het	concept	van	deze	werkelijkheid	die	
georkestreerd is van de Annunaki, die willen ons die kant uitsturen. 

Deze val hebben we meegemaakt, vervolgens maken we een reis naar 
het experiment, daar worden we in geboren, we leven daar zelfs in, 
en	terwijl	we	daar	in	leven,	daar	liggen	ook	onze	herinneringen	aan	
een groter vermogen als mens op de aarde, komt er een Annunaki 
invasie	dat	 is	ongeveer	500.000	jaar	geleden	aardse	tijd	uitgedrukt,	
daar	zijn	wij	gebroken	in	ons	bewustzijn,	daar	zijn	verschillende	lagen	
in	de	mind	ontstaan,	en	in	één	van	die	lagen	daar	wordt	een	virtual	
spelletje	door	de	mind	afgespeeld	en	dat	is	deze	werkelijkheid	(	waar	
we	nu	 leven)	En	terwijl	we	deze	werkelijkheid	ervaren	hier	hebben	
we te maken met allerlei leren uit de 4e, 5e, 6e en 7e dimensie zodat 
we	ons	daarheen	richten	en	niet			ons	bewustzijn	hier	heen	richten.	
Voortdurend	is	het	een	afleiding.	Vraag	en	zitten	daar	ook	de	psychoses	
in?	 Ja.	Psychoses	 is	één	van	die	werelden.	Waarvan	de	wereld	zegt	
dat	we	ziek	wijn	maar	vervolgens	leven	we	in	een	ander	bewustzijn.	
Ik	heb	met	mensen	die	psychoses	hadden	gewerkt	en	 je	kunt	daar	
gewoon uit, boem, eerst beginnen met erkenning dan komt er een 
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veiligheid	en	dan	kun	je	werken	in	diepere	lagen	met	dat	vermogen,	
kan	compleet	helemaal	weg.	Maar	vergis	je	niet	dat	de	psychiaters	
en vooral mensen in die macht structuren dat die dus onder het 
reptiliaans	 bewustzijn	 vallen	 van	 claimen	 en	 overheersen	 en	 dat	
ze	dus	onder	controle	staan	 in	dit	spel,	of	het	zijn	zelfs	Annunaki	
vermomd	als	mensen,	of	het	zijn	mensen	die	onder	controle	staan	
van het Annunaki veld en precies die agenda uitvoeren. Overigens 
zijn	de	Annunaki	van	oorsprong	mensen	uit	het	oorspronkelijk	veld,	
gehackt en ingezet tegen hun familieleden. 

Vraag:	Kleinkind	zeg	tegen	oma	ik	wil	met	jou	een	verre	reis	maken,	
en	ik	heb	het	gevoel	ze	bedoeld	geen	vakantie.	

Martijn:	Kinderen	beschikken	over	een	vrije	bandbreedte	van	trilling,	
van	emoties,	zij	weten	innerlijk	door	gevoelens	iets	over	te	brengen	
wat	de	mind	niet	snapt	maar	ze	zeggen	dat,	wat	jij	aangeeft.	Dat	is	ook	
waar de Hopi indianen en andere natuurvolkeren het over hebben, 
dat	er	ooit	mensen	waren	die	zichzelf	zijn	vergeten,	werkelijk.	En	
dat	heeft	betrekking	op	die	14e	wereld	hier	de	Annunaki	toen	de	
mensen nog mensen waren volgens het script, hier ging het om de 
lichamen,	de	lichamen	zijn	daar	geherprogrammeerd.	De	bezoekers	
die later kwamen uit die andere wereld die waren zichzelf ook al 
kwijt.	Dus	die	lichamen	zijn	aangepast	in	het	experiment	waardoor	
die wezens in een ander programma kwamen fysiek neurologisch, 
maar	 de	 visitaties	 die	 worden	 verricht	 uit	 de	 andere	 wereld	
die wezens doen dat ook want die komen ook uit een andere 
werkelijkheid	die	ze	niet	meer	weten.

Dus waar de Hopi indianen en heel veel andere natuurvolkeren 
het over hebben, ze hebben het over veel meer dan wat ze 
ogenschijnlijk	op	dit	moment	zelf	beseffen.	En	dit	veld	hierboven	
vanuit dat veld wordt de aarde bezocht door zeer liefdevolle, zeer 
warme	krachtige	harmonieuze	vredelievende	wezens	en	zij	spreken	
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een	compleet	andere	taal	dan	elk	wezen	in	dit	hele	hologram,	en	zij	
eren dit hologram, waarom omdat dit hologram niet wordt gezien 
door	 hen	 als	 een	 vijandig	 iets,	 zij	 zien	 het	 als	 een	 onderdeel	 van	
evolutie	wat	het	ook	is,	maar	ze	weten	wel	dat	dit	hologram	alleen	
veranderen	 gaat	 als	 er	 wezens	 uit	 die	 werkelijkheid	 daar	 naar	 toe	
gaan en zich af en toe laten zien en liefde komen brengen en dan 
gaan	 ze	weer	weg.	 Ze	 brengen	 alleen	maar	 resonanties,	 af	 en	 toe	
verschijnt	er	een	keer	een	voertuig	of	 komt	er	eens	een	gesprek	1	
op	1	of	met	een	kleine	groepjes	mensen,	gaan	ze	weer	weg	uit	dat	
veld,	 om	kortstondig	 visitaties	 te	 brengen	en	 ze	weten	ook	dat	 dit	
veld alleen transformeert als wezens die hier in leven in deze velden, 
de moeite nemen om zich af te stemmen op die code waar die eerste 
invasie	heeft	plaatsgevonden.	De	wezens	die	die	moeite	nemen,	die	
naar	dat	hologram	gaan	waar	echt	de	broncode	zit	van	de	besmetting,	
die	 zelfbeschikking	 die	 ondermijnd	 wordt	 geometrisch,	 op	 het	
moment	dat	je	dat	doet	heb	je	heel	veel	moed	nodig	want	je	komt	in	
een	waanzinnig	afleidingsmanoeuvre	terecht.	En	dat	wordt	heel	erg	
geëerd.	Vraag	en	kan	je	dan	zegen	dat	iedereen	die	op	deze	planeet	
is	uit	die	wereld	komt	van	100%.	Martijn:	Nee	je	kunt	zeggen	dat	alles	
wat	zich	hier	afspeelt,	hier,	zich	in	jouw	bewustzijn	afspeelt,	want	er	
wordt	gebruik	gemaakt	van	onze	kracht.	Dus	als	jij	hier	iemand	in	je	
leven	kent	waar	je	je	heel	erg	zorgen	over	maakt	wat	niet	goed	en	wat	
niet	goed	komt,	weet	dan	dat	deze	hele	gigantische	georkestreerde	
werkelijkheid	die	echt	niet	te	bevatten	is,	zo	groot	is	‘ie,	dat	die	toch	
in	 jouw	bewustzijn	 afspeelt.	 En	dat	 jij	 dus	het	besluit	 kunt	nemen,	
hier,	 om	 als	 schepper	 dát	 te	 laten	 plaatsvinden	waar	 jij	 bang	 voor	
bent	om	dat	op	te	ruimen.	Als	jij	denkt	ik	heb	met	iemand	te	maken	
die onbezield is en ik heb het gemerkt, gevoeld, er is niks, er is geen 
warmte, geen liefde, besef dan dat dit hele hologram zich afspeelt in 
een	collectief	bewustzijn	van	die	oorspronkelijke	wezens	en	dat	jij	dus	
in	je	eigen	script	besluiten	kunt	nemen,	als	jij	voelt	met	liefde	en	met	
kracht	voel	ik	in	mijzelf	goh	doordat	ik	mij	nu	bewust	wordt	van	het	
feit dat de ander wellicht een onderdeel is van de matrix besluit ik nu 
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dat dat verandert, boem, dat is de magic. 

Vraag:	elke	keer	als	de	naam	Annunaki	valt	word	ik	heel	blij,	daarna	
voelde	ik	verdriet	en	toen	vertelde	jij	dat	ze	zijn	opgezet	tegen	hun	
eigen	familie.	Elke	keer	als	iets	reptiliaans	genoemd	wordt	dan	word	
ik	zo	blij,	voel	ik	zoveel	liefde,	en	ik	voel	meer	compassie	dan...	ook	
als	ik	aan	die	manipulaties	denk	dan	voel	ik	meer	liefde	dan	dat	ik	
boos word, er zit verdriet achter. 

Martijn:	 dan	 laat	 je	 je	 dus	 niet	 leiden	door	 allemaal	 persoonlijke	
stukken	 en	 dan	 ben	 je	 behoorlijk	 vanuit	 je	 hart	 aan	 het	 werk.	
Want	 in	 deze	 werkelijkheid	 hier	 daar	 bestaat	 geen	 negativiteit	
maar	 ook	 geen	 positiviteit	 zoals	 wij	 dat	 kennen.	 Daar	 is	 alleen	
een	 kracht	 expressie.	 Wij	 hebben	 positiviteit	 nodig	 om	 uit	 die	
negativiteit	te	komen.	En	in	deze	werkelijkheid	hier	zijn	ontzettend	
veel	 reptiliaanse	 wezens	 en	 krachten	 die	 bestaan	 uit	 magnifieke	
scheppende	 krachtige	 creatie	 wezens.	 En	 een	 deel	 van	 hen	 is	
ook onder die controle geplaatst en een deel van de mensen 
die	 gevallen	 zijn	 zijn	 gekoppeld	 aan	 dat	 bewustzijnsveld	 van	 die	
reptielen	 waardoor	 er	 een	 mix	 ontstaat	 in	 het	 hologram	 van	
humanoïde	 reptiliaanse	wezens	 en	 zo	manifesteren	 de	 Annunaki	
zich.,	 waarbij	 er	 dus	 een	 voorstelling	wordt	 opgeroepen	 over	 de	
reptielen	dat	het	allemaal	negatievelingen	zijn.	En	daarom	vind	ik	
het	ook	moeilijk	om	naar	de	verhalen	van	David	 Icke	 te	 luisteren	
omdat	hij	het	helemaal	uitvergroot	en	het	reptiliaans	bewustzijn	is	
een	fantastisch	bewustzijn,	dienstbaar,	heel	krachtig	en	mooi	met	
kleuren	en	 liefde.	Al	kijk	 je	naar	een	salamandertje,	kijk	naar	dat	
oogje	als	het	beestje	je	aankijkt	wat	voor	liefde	je	kunt	voelen.	Dat	
is	toch	het	bewijs	dat	er	geen	negativiteit	in	zit.	Maar	door	het	ons	
voor	te	stellen	als	alleen	maar	negatief,	zetten	we	ook	een	blok	daar	
op.	 En	 daarom	wordt	 het	 zo	 gepresenteerd,	 dus	 hebben	we	ook	
dat	weer	vervlochten	in	verschillende	werkelijkheden	dat	wij	alleen	
maar	negatief	blokkerend	kunnen	denken	en	voelen	over	reptielen.	
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We kennen allemaal de driehoek, de driehoek met het oog bovenin. 
De driehoek is de Delta en de Delta met het oog erin is het overzicht en 
als	je	een	driehoek	ziet	met	een	oog	erin	wat	licht	uitzendt	dan	is	dat	
het	symbool	van	de	Deltagroep.	En	de	Deltagroep	is	de	geïnstalleerde	
macht	vanuit	de	draconische	grootmachten	door	die	188	lagen	heen	
en	dat	heeft	alleen	maar	betrekking	op	Gaia	wat	ik	nu	vertel	hoor	in	
al	die	lagen.	Ergens	anders	is	dat	weer	totaal	anders.	Die	Deltagroep	
die	heeft	macht	en	die	heeft	macht	over	ons,	wie	we	zijn	en	over	ons	
denken.	Want	zij	kunnen	uitrekenen	wat	wij	denken,	sterker	nog	wij	
denken	wat	zij	willen!	Dus	de	Labyrint	Deltagroep,	de	driehoek	met	
het	oog	is	letterlijk	de	controle	over	de	mens.	Dat	is	het	symbool	wat	
we	hier	op	de	aarde	zien.	Dat	heeft	niets	anders	te	maken	met	alleen	
dat. 

Daarnaast	 heb	 je	 nog	 de	 driehoek	 van	 creatie	 dat	 is	 de	 innerlijke	
kracht.	Dus	deze	driehoek	staat	boven	het	hoofd	en	zorgt	er	eigenlijk	
voor	dat	 je	 i.p.v.	dat	 je	 je	 innerlijke	kracht,	waar	we	het	dan	steeds	
over	hebben,	van	binnenuit	naar	je	hoofd	brengt	en	dat	je	leeft	naar	
buiten	zoals	je	je	vanbinnen	voelt,	eigenlijk	zorgt	die	driehoek	van	de	
Delta	zorgt	er	eigenlijk	voor	dat	je	doet	wat	zij	denken	ofwel	jij	denkt	
op	een	manier	 zoals	 zij	willen	dat	 je	denkt.	 Zij	hebben	de	controle	
over	het	lichaam,	zij	hebben	het	aangepast,	zij	zitten	achter	de	grote	
modellen	die	hier	op	de	aarde	gaande	zijn	om	te	zorgen	dat	je	niet	dat	
wat	je	vanbinnen	voelt	uitzendt.	

Dus	de	Deltagroep	is	eigenlijk	puur	actief	doordat	jij	kunt	denken	op	
hun manier. 

Nou, nou komt het ineens andersom. Nou draaien we het om. 
In	één	keer	kom	 je	 tot	een	heel	diep	 inzicht	door	een	gevoel	en	 je	
gaat	dingen	omdraaien	door	dat	dat	voorrang	te	geven	 in	 jezelf	en	
het te laten stormen, wat het ook is. Het gaat gewoon aan. Op dat 
moment	dat	 je	naar	 je	hart	 luistert	naar	 je	emoties	binnenin	en	 je	
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gaat	het	uitvoeren	naar	buiten,	dus	je	zet	het	dus	in	het	veld,	op	dat	
moment	 is	per	definitie	 je	brein	al	operationeel	 ten	opzichte	van	
dat	diepere	gevoel.	Op	dat	moment	dat	het	brein	verschuift	naar	
een	andere	organische	trilling	is	de	Deltagroep	veel	minden	actief.	
Want	het	berekenbare	stuk	van	je	gedachte	zet…??	weg.	En	ook	is	
de	toekomst	die	erop	aanzuigt,	door	jouw	denken	die	weg	is	is	ook	
weg.  Dus alles wordt op nul gezet. 

Dus	 je	 hebt	 de	 Deltagroep	 bovenin	 en	 je	 hebt	 eigenlijk	 de	
Creatiekracht	onderin.	Hier	onderin	heb	je	de	innerlijke	zone,	dus	
het	 gevoelsveld	 en	 dat	 is	 ook	 een	 driehoek,	 dat	 is	 het	 innerlijke	
voelen	en	het	is	het	geven	en	het	ontvangen.	Dat	zijn	alleen	maar	
woorden,	maar	het	 zijn	 trillingen.	Als	 je	 iemand	 iets	 geeft	vanuit	
liefde en oprechtheid dat is niet zomaar iets. Heel veel mensen 
weten niet eens meer wat dat is. Om echt iets te geven een moment 
van	echte	aandacht,	echt	diepe	liefde	van	binnenuit.	En	een	ander	
die	 het	 niet	 eens	 kan	 ontvangen	 of	 het	 een	 beetje	 ontvangt	 die	
maakt	het	bijna	stuk	wat	je	geeft.	

Dat	 heb	 ik	 mijn	 hele	 leven	 al	 meegemaakt.	Mensen	 voelen	 zich	
er	 bedreigt	 door,	 door	 wat	 je	 geeft	 in	 wie	 je	 bent.	 Het	 is	 ook	
bedreigend	omdat	die	mensen	voelen	van	ja	maar	als	ik,	onbewust	
hè,	als	ik	daarop	ga	reageren	dan	verandert	dit	hier	binnenin	en	dan	
verandert	mijn	hele	leven,	dus	dat	moet	ik	helemaal	niet	doen.	
Dus	het	zijn	twee	velden.	En	als	ons	eigen	delta	weer	in	beweging	
komt, dus niet de Deltagroep vanuit het hoofddenken, maar onze 
eigen delta om te kunnen geven, om te kunnen ontvangen en goed 
kunnen	luisteren	naar	elkaar,	dat	zijn	hele	diepe	krachtvelden,	dat	
we kunnen luisteren naar ons hart, dan brengen we die kracht 
omhoog	 en	 dan	 begint	 ons	 innerlijk	 zijn	 ook	 te	 schijnen	 in	 het	
hoofd. Hier op aarde noemen we het het derde oog maar dat is het 
helemaal	niet	zo,	het	is	letterlijk	dat	het	brein	licht	gaat	geven.	En	
licht	is	informatie,	is	bewustzijn.	
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Dus	wij	hebben	het	met	elkaar	over	deze	zeer	belangrijke	onderwerpen	
maar	vergis	je	niet,	het	speelt	zich	gewoon	in	je	eigen	leven	af.	Je	hoeft	
het niet in boeken op te zoeken, dat is allemaal onzin, overbodig, 
flauwekul.	Het	speelt	zich	in	je	leven	af	waar	je	nu	in	bent!	Zo	simpel	
is	het.	En	daar	moet	je	naar	kijken.	En	je	moet	ook	voor	jezelf	invoelen	
van	wat	het	dan	wel	en	niet	is	en	ook	goed	kijken	van	ja	misschien	is	
dat	het	juist	wel	maar	wil	ik	het	juist	helemaal	niet.	Waar	ben	je	bang	
voor?	Je	moet	het	ontcijferen,	je	moet	het	decoderen	want	het	zijn	
gewoon	codes	in	ons	systeem.	Ik	weet	zeker	als	alle	mensen	één	dag	
zouden	luisteren	naar	hun	diepste	fantasieën	dat	de	hele	wereld	er	
anders uit zou zien. 

Als	 iedereen	 zou	 doen	 wat	 hij	 ten	 diepste	 voelt	 en	 echt	 durft	 te	
fantaseren	 zou	 de	 hele	wereld	 totaal	 anders	 zijn.	 Alles!!	 Iedereen!		
Dus	ook	de	mensen	die	in	de	Delta	zitten	van	het	denken!	
Want	iedereen	kan	fantaseren.	Iedereen,	maar	het	is	een	switch,	je	
switcht	van	het	ene	naar	het	anderen,	tjak,	tjak,	tjak.	tjak.
Als	alle	mensen	één	dag	zouden	fantaseren	wat	ze	werkelijk	voelen	
en dat ook zouden uitleven, beleven, ervaren dan zou de hele wereld 
veranderen! 

Nou de beschavingen die contact zoeken, nu, op dit moment met de 
mens	om	ook	echt	in	contact	te	komen,	die	kijken	naar	een	gegronde	
krachtige	groep	mensen	die	daar	niet	voor	wegloopt	en	niet	bang	is	
om	het	 leven	helemaal	uit	elkaar	te	zien	vallen	van	de	constructies	
van de matrix! 

Nou	die	werelden	die	matrixen	die	zijn	ingenomen	door	verschillende	
groepen	 en	 ik	 spreek	 niet	 zo	 snel	 namen	 uit	 omdat	 namen	 zijn	
instructies	in	het	veld	om	de	macht	van	die	groepen	ruimte	te	geven.	
Dus	 ik	bewaak	dat	heel	veel	met	mijn	bewustzijn	omdat	 ik	het	ook	
niet	belangrijk	vind	om	al	die	namen	op	te	noemen,	het	gaat	meer	om	
de	vorm	dat	je	een	voorstelling	hebt,	en	dat	je	daarin	in	je	eigen	leven	
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kunt zien van wat er dus gebeurt. 

Die	 verdiepingen,	 al	 die	 lagen,	 universa	 die	 ingenomen	 zijn	 die	
worden gebruikt in een technologisch systeem door deze rassen om 
die later te gebruiken om wezens in een val te laten terechtkomen 
waarbij	ze	reizen	door	die	ingenomen	werkelijkheden	om	uiteindelijk	
ergens terecht te komen waar ze helemaal niet meer weten wie ze 
zijn.	

We reisden door heel veel verschillende lagen door de schepping 
gewoon	met	gigantische	voertuigen,	met	hele	grote	sterrengroepen.	
Voertuigen	 die	 ontstaan	 uit	 bewustzijn.	 Voertuigen	 die	 ontstaan	
van	binnenuit,	trillingen,	krachtige	gevoelens,	zuivere	gevoelens	en	
gevoelens	die	intelligent	zijn	en	die	verbinding	hebben	met	andere	
wezens,	andere	mensen.	Een	gezamenlijk	bewustzijn	dat	ontstaat	
doordat	 je	 samen	 met	 elkaar	 in	 verbondenheid	 bent.	 Niemand	
heeft	een	doel,	niemand	wil	de	ander	voorbij	streven,	je	hebt	een	
gezamenlijk	 gevoel	 en	 ieder	 heeft	 daarbij	wel	 zijn	 eigen	 uniciteit	
recht	overeind!	Niemand	is	de	baas,	ieder	heeft	zijn	plek.	Er	zitten	
wel	wat	nuance	verschillen	in.	Het	gaat	niet	om	baas.	Maar	er	zijn	
wel... verschillende plekken. 

Wij	reisden.	En	er	is	een	periode	gekomen	dat	alle	werelden	die	vrij	
waren in bepaalde universa bezocht werden door diezelfde groep 
die	andere	werelden	innam.	En	ik	ga	daar	vanmiddag	misschien	nog	
iets over zeggen over hoe dat gebeurt, daarvoor moeten we eerst 
even	naar	onszelf	weer	terug,	om	even	een	stukje	duidelijkheid	te	
scheppen tussen wat denken en voelen is. Dat is de sluitcode op de 
openingscode	van	hoe	de	werkelijkheid	reageert.

Ik	 reisde	 met	 deze	 groepen	 door	 allerlei	 werelden	 heen	 met	
gigantische	 voertuigen,	 het	 kleinste	 voertuig	 is	 6300	 km.	 Dat	 is	
eigenlijk	 heel	 klein.	 Deze	 aarde	 is	 ook	 heel	 klein.	 Dat	 zijn	 kleine	
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voertuigen.	En	wij	hebben	gezien	hoe	grote	andere	groepen	met	hele	
speciale technologie, wat ons al bekend was, maar we hebben het 
mogen zien, ik heb het ook bekeken, gemonitord, bekeken, bestudeerd, 
wij	hebben	dat	bestudeerd	hoe	ze	dat	doen.	En	zij	hebben	met	een	
enorm	armada	van	technologische	voertuigen,	hebben	zij	een	soort	
zwerm	losgelaten,	een	zwerm,	dit	is	allemaal	trilling	en	informatie,	alles	
is	trilling	en	informatie,	hebben	ze	een	zwerm	door	de	trillingsvelden	
losgelaten.	Wij	noemen	dat	een	injectie	in	het	scheppingsveld	waarbij	
die	code,	dat	virus	wat	door	het	informatieveld	reist,	alles	wat	leeft,	
wat	daar	is	in	een	afgescheidenheid	heeft	gebracht.	

Wat	gebeurd	is	is	dit.	Er	wordt	een	injectie	gebracht	in	het	veld	en	dat	
verspreid	zich	op	dit	moment	in	mijn	uitleg	bij	Gaia,	dus	deze	wereld,	
verspreid	zich	dat	 in	de	 lagen	van	hoe	Gaia	functioneert	en	daarbij	
bij	het	uitpakken	daarvan	van	die	 informatie	trillingsvelden	worden	
er	 188	 verdiepingen	 open	 gezet,	 dus	 er	 ontstaat	 in	 het	 veld	 188	
frequentievelden,	noem	het	maar	een	gebouw	in	die	werkelijkheid,	
188	lagen	en	in	die	188	lagen,	in	elke	laag	kun	je	zeggen	dat	je	als	je	
in	die	 laag	terechtkomt	 in	één	van	die	al	voorbereide	klaarliggende	
matrixen terechtkomt. Dus het is een soort snelkoppeling die 
geplaatst	wordt.	Kun	 je	dit	volgen?	Het	 is	niet	zo	dat	daar	allemaal	
werkelijkheden	in	worden	gecreëerd	maar	het	zijn	snelkoppelingen.	
Dus	het	is	als	 je	in	die	laag	zit,	 is	het	een	snelkoppeling	dan	kom	je	
in	 die	werkelijkheid	 uit.	 En	 alle	wezens	 die	 leefden	 in	Gaia,	 die	 op	
de aarde leefden en die aarde is minstens 100 keer groter dan deze 
wereld	die	wij	nu	zien,	alle	wezens	die	daarin	leefden	die	merkte,	die	
zagen	het	ook,	het	wordt	gezien	als	een	soort	zwarte	substantie	in	het	
veld die er doorheen gaat als een soort rook maar het is iets totaal 
anders	en	binnen	die	rook	zitten	allerlei	hele	kleine	spiegeltjes,	hele	
kleine	deeltjes	wij	noemen	dat	nu	nanobots,	maar	daar	 is	het	echt	
artificiële	intelligentie	en	wordt	de	code	als	het	ware	van	Gaia	wordt	
geïsoleerd.	En	alle	wezens	die	daarin	leven	die	worden	geraakt	door	die	
besmetting	en	die	worden	direct	door	die	besmetting	naar	de	eerste	
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verdieping	gezet.	Boem!	Uit	het	veld.	Direct	dor	de	snelkoppeling	in	
het	veld	die	dirigeert	die	kant	uit!	En	het	eerste	veld	wat	erin	actief	
is	 geworden	 is	 dat	 de	 mens	 werd	 afgeleid	 door	 die	 besmetting.	
Zij	werden	afgeleid	met	haar	bewustzijn,	dus	ook	vanuit	hier,	was	
niet	 meer	 betrokken	 bij	 wat	 er	 in	 de	 wereld	 gebeurde	 maar	 ze	
was afgeleid door de shock!  Door de schrik. Het is allemaal veel 
complexer dan wat ik nu zeg maar het is een vertaling. Ook op de 
aarde	kennen	wij	dat	als	wij	in	een	soort	moment	komen	dat	je	even	
helemaal	eraf	bent	dan	ben	je	eigenlijk	helemaal	uit	jezelf	weg.	Dan	
ben	je	eigenlijk	als	een	zuignap	aangeplakt	op	dat	wat	zich	om	jou	
heen	lijkt	te	gebeuren.	Dat	is	dan	in	één	keer	belangrijk	geworden.	
En	dat	 is	misschien	ook	wel	belangrijk	wat	er	gebeurt	maar	waar	
ben	jijzelf	nog	op	dat	moment?	

Dat	 gebeurde	 collectief	 in	 Gaia	 waarbij	 alle	 wezens	 die	 leefden	
in	Gaia	met	 het	 bewustzijn,	 die	 dus	 scheppingskrachten	 hebben,	
dus	zichzelf	vormgeven	van	binnenuit,	eventjes	een	onderbreking	
hebben en in het moment dat dat gebeurt stopt de vormgeving 
van het wezen, dus de hele fysieke expressie van binnenuit naar 
buiten	stopt.	Boem!	Weg!	En	in	dat	nanoseconde	moment	zit	gelijk	
het	 bewustzijn	 van	 dat	 wezen	 ingesloten	 in	 die	 ene	 verdieping.	
Dat	 is	 laag	 één.	 En	 dan	 komt	 er	 een	 vervolg	 van	 187	 lagen	 en	
dat	 is	niet	 van	boven	naar	beneden	maar	dat	 zijn	 allemaal	 lagen	
door elkaar heen waarin allerlei universa worden ervaren om 
ons	maximaal	 te	 traumatiseren.	 Dus	 op	 dat	moment	 begint	 een	
duizelingwekkende	reis	van	de	liefhebbende	wezens	van	Gaia,	begint	
er een duizelingwekkende reis van allerlei verschillende virtuele 
werkelijkheden	die	niet	één	of	twee	seconden	duurt	maar	die	heel	
lang	duren.	Laat	ik	er	maar	geen	jaren	aan	geven	in	getallen.	En	als	
dat	klaar	is	val	je	naar	de	volgende	verdieping.	Boem.	Boem.	En	dan	
kom	je	daarin	terecht.	Je	wordt	eigenlijk	als	scheppingswezen	wordt	
je	maximaal	murw	geslagen	door	de	ervaringen	die	je	hebt,	die	je	
zelf	niet	voelt	maar	wel	denkt	dat	je	het	meemaakt.	Dus	dat	is	een	
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heel	groot	 iets,	dus	er	 is	een	gigantische	wereld	 in	volledige	kracht	
waar	 iedereen	gewoon	 leeft	en	voelt	en	ook	denkt,	en	daar	wordt	
een	zwerm	parasieten	ingezet,	die	wordt	er	echt	letterlijk	ingeschoten	
met hele grote trillingsgereedschappen die in de codes worden 
gebracht,	 in	de	trilling,	 informatievelden	van	de	aarde	waardoor	de	
wezens	die	daarin	leven	die	code	oppikken	en	in	hun	werkelijkheden	
terechtkomen.	 Bij	 het	 injecteren	 van	 die	werkelijkheid	 ontstaan	 er	
188	dimensies	in	één	moment.	Die	vouwen	zich	uit.	Boem!	Binnen	al	
die	188	lagen,	het	gaat	niet	om	die	188	want	het	is	veel	meer	dan	dat,	
ik	hou	het	heel	gecomprimeerd.	Binnen	al	die	188	 lagen,	elke	 laag	
is	dus	een	ander	universum	en	elke	laag	heeft	ook	andere	soldaten	
en	ook	andere	heersende	machten	die	onder	toezicht	staan,	dat	zijn	
dus	 die	 wezens	 die	 ooit	 gecreëerd	 zijn	 door	 scheppende	 wezens,	
die	 onder	 toezicht	 zijn	 gesteld	 door	 de	 invasiemachten.	 Dus	 in	 al	
die	 188	 superdimensies	 die	 zich	openen	binnen	Gaia	waar	wezens	
in	 terechtkomen	 heeft	 elke	 werkelijkheid,	 dus	 elke	 dimensie	 heeft	
een	eigen	bestuur	als	het	ware.	Dus	we	moeten	goed	beseffen	dat	
er	 iets	 is	ontstaan	op	de	aarde	waarbij	 je	kunt	spreken	over	allerlei	
verschillende	bemoeienissen.	 En	ook	 verschillende	 ideologieën.	Dit	
is	iets	wat	helemaal	weggewist	is	bij	de	mensheid	en	daar	liggen	de	
grootste zorgen om en is ook direct het ufofenomeen aan verbonden. 
Dit	is	ook	één	van	de	redenen	waarom	spiritualiteit	is	ingeladen	op	de	
aarde	om	de	grootst	mogelijke	leugens	die	je	je	maar	kunt	voorstellen.	
En	het	zijn	echte	leugens.	En	ondanks	dat	we	ons	bij	heel	veel	dingen	
goed	voelen	zijn	het	gewoon	louter	leugens.		

Het	grote	verschil	 is	dit.	 Toen	die	bezettingsmachten	er	niet	waren	
leefde	de	mens	vrij	vanuit	zichzelf.	 Je	voelt	en	dat	wat	 je	voelt,	dat	
is	wat	het	is!	Dat	is	wat	je	doet,	daar	ga	je	voor!	Wat	er	ook	allemaal	
verder	nog	is	daar	ga	je	voor!	Eigenlijk	is	het	zo	dat	die	trilling	vanuit	
het	hart,	de	 trilling	van	voelen,	een	 instructie	 is	waardoor	het	veld	
waarin	je	leeft	reageert	op	wat	jij	ten	diepste	voelt.	Dat	is	de	schepping.	
Informatie,	trilling,	bewustzijn	reageert	op	wat	je	voelt.	
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Wat het nu is geworden is dat we voldoen aan modellen en zelf 
niet	meer	voelen.	Heel	belangrijk	dit	stuk.	Om	goed	te	doorgronden	
waar	 religie,	 spiritualiteit	 in	het	dagelijks	 leven	eigenlijk	alles	aan	
verbonden is. 

Als	je	denkt	dat	je	vrij	bent	dan	heb	je	het	mis!	Je	kunt	wel	vrijheid	
verder	 verruimen	 in	 jezelf.	 Nu	 zijn	 we	 dus	 volgzaam,	 volgzaam	
betekent	 hoofd,	 denken.	 Als	 je	 denkt	 heb	 je	 een	 andere	 taal,	
dan	denk	je	eigenlijk	in	de	taal	van	het	lijf.	Als	je	voelt,	 is	het	een	
organische	trilling,	dan	denk	je	helemaal	niet	maar	dan	voel	je	iets	
wat	wezenlijk	van	jezelf	is.	Dat	is	al	zover	ondergesneeuwd	dat	het	
bijna	niet	meer	te	bevatten	is	voor	heel	veel	mensen	van	“ja	maar	
wat	bedoel	je	dan,	wat	bedoel	je	dan,	waar	wil	je	dan	heen?	“Maar	
ik	ben	er	al,	 ga	maar	gewoon	voelen	wat	er	aan	de	hand	 is”	Die	
188	lagen	die	zijn	allemaal	ingeladen	om	te	voorkomen	dat	je	gaat	
voelen.	Dus	in	een	afleertraject	om	te	voelen	door	al	die	lagen	heen	
om	uiteindelijk	ergens	terecht	te	komen	dat	je	denkt	dat	je	voelt.	
Dat is deze wereld. Dat is echt iets heel anders.

Als	 we	 kijken	 naar	 hoe	 het	 brein	 functioneert,	 het	 denken,	 de	
intellectuele eigenschappen van het brein, en vooral als het brein in 
dienst	staat	van	het	constructie	denken	en	constructie	voelen,	dus	
modellen	die	je	hebt	gehoord	gekregen	van	een	ander,	maar	jouw	
leven	wijkt	daar	sterk	op	af.	Dat	zijn	twee	verschillende	dingen.	Als	
je	de	geometrie	gaat	zien	van	het	brein,	dus	van	je	overtuigingen,	
dus	volgsystemen,	hoe	lief	ze	ook	zijn,	dan	zal	je	daarin	zien	dat	het	
geometrie is. Heilige geometrie. Dat is de taal van dit universum. 
Dus	denken	van	het	lijf	alleen	op	informatie	van	buitenaf	is	heilige	
geometrie.	Heilige	geometrie,	dat	zegt	het	al,	het	is	helemaal	100%	
geometrisch van aard. Het is dus een rekenmodel en het is ook 
berekenbaar.	Ik	hoop	dat	je	goed	mee	luistert	naar	wat	ik	zeg.	Als	
je	in	overtuigingen	zit,	in	aanname	modellen	en	in	leergangen	van	
allerlei	 informatie	 van	buitenaf.	Dan	denk	 je	 in	 de	 geometrie	 die	
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berekenbaar	is.	Met	wiskunde	kun	je	uitrekenen	wat	de	volgende	stap	
wordt.	Of	je	kunt	ook	uitrekenen	wat	de	vorige	stap	was.	Als	je	denkt	
in	modellen	dan	ben	je	controleerbaar.	Is	dat	nou	erg,	nee	daar	gaat	
het	hier	niet	om	maar	je	bent	berekenbaar,	calculeerbaar	en	eigenlijk	
ben	je	ook	bestuurbaar!	Wat	is	nou	het	verschil	tussen	dit	voelende	
bewustzijn,	organisch,	emotie,	de	hartskracht	en	de	mind?		Waarom	
voelen	wij	niet,	waarom	doen	wij	iets	anders	dan	wat	we	voelen?	Dat	
kun	je	een	korte	tijd	doen	en	dan	weet	je	van	nu	moet	het	wel	anders!	
Waarom houden we ons vast. 

Hier	kan	niets	en	niemand	iets	over	uitrekenen	wat	ik	hier	in	mijn	hand	
heb.	(de	foto)	Niets!	Niemand	kan	uitrekenen	wat	je	voelt.	En	ik	weet	
het	zelf	ook	niet.	Ik	kan	het	met	woorden	niet	vatten.	Maar	ik	kan	er	
wel	naar	luisteren	en	ik	kan	het	ook	omzetten	in	mijn	lichaam	naar	mijn	
hoofd, dan verandert de heilige geometrie, het rekenmodel, waarvan 
ik	zelf	dus	denk	als	wezen	als	Martijn	dat	 ik	snap	wat	 ik	morgen	ga	
doen,	dat	zijn	dus	gedachten,	die	komen	dus	te	vervallen.	Want	die	
geometrie, die rekenmodellen, de tabellen van het voorspelbare, het 
wiskundige	denkveld	die	vervloeien	eigenlijk	doordat	ik	ga	luisteren	
naar	wat	ik	vanbinnen	voel,	waardoor	mijn	brein	weer	in	lijn	komt	te	
staan	met	wat	ik	echt	ten	diepste	in	mijzelf	ben.	En	op	dat	moment	
ben	ik	weer	terug	op	Gaia.	Dan	ben	ik	uit	die	188e	laag.	We	moeten	
er	niet	uit,	we	moeten	er	in!!		Dat	is	christos	en	daar	heb	je	een	lucifer	
voor	nodig	om	hem	aan	te	steken.	Ja.	De	modellen	van	christus	en	
lucifer	 zijn	 geïnstalleerde	 modellen	 in	 die	 188	 lagen	 om	 mensen	
in	 constructies	 te	 laten	denken	en	niet	 te	 zijn!	 Lucifer	 is	 nooit	 een	
wezen	 geweest	 zoals	we	dat	 in	 de	 geschriften	 zien.	Het	 is	 gewoon	
niet	waar.	 Lucifer	 is	 de	 kracht	om	het	 christusveld	 in	 jezelf,	 dus	de	
ware gevoelskracht binnenin om die te laten ontvlammen, om het te 
verbranden	de	constructie.	Dat	is	lucifer!	En	dan	staat	christus	in	jezelf	
op.	En	dat	is	een	universele	kracht	van	vrij	voelen	en	vrij	leven	en	is	de	
initiatie	een	directe	knop	die	je	indrukt	dat	het	veld	gaat	reageren	op	
jou	dat	je	er	bent	i.p.v.	dat	je	denkt	dat	je	er	bent.	
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Dus deze twee velden van het denken hier, geometrie, en het voelen, 
organisch,	daar	binnenin	dat	zijn	twee	verschillende	instructies	wat	
we dus de command noemen, dat is een samenwerking met het 
scheppingsveld	waar	 in	 je	 leeft	om	te	 laten	weten	dat	 je	bestaat,	
om	te	 laten	weten	dat	 je	het	recht	hebt	om	in	te	ademen,	dat	 je	
het	recht	hebt	om	alles	te	doen	wat	in	jou	aanwezig	is	wat	je	voelt	
wat	 je	moet	 gaan	 ervaren	 en	 gaan	 beleven,	 op	 aards	 niveau	 en	
kosmisch	niveau.	En	dan	komen	wij	dus	 in	het	hier	en	nu	terecht	
en	moeten	we	vaststellen	hoe	we	beperkt	zijn	en	waar	we	allemaal	
in	vastzitten.	En	moeten	we	er	ook	achter	komen	van	tsjonge	jonge	
wat	zit	het	slim	in	elkaar	zeg	want	door	al	die	trauma’s	zit	ik	eigenlijk	
in	 denkconstructies.	 Ik	 blijf	 het	 in	 standhouden	 om	 de	 laag	 die	
eronder	zit	niet	te	voelen.	Terwijl	dat	eigenlijk	de	organische	trilling	
is. Dus ik hou iets overeind daar (hoofd) om reden X en daarmee 
kom	ik	niet	daar	(hart).	Goh	het	lijkt	bijna	wel	een	aards	leven.	

Maar	we	moeten	ook	 goed	opletten	dat	 alles	wat	we	 tot	 nu	 toe	
hebben	gedaan	aan	verbeteringen	en	verruimingen	 in	bewustzijn	
en	 ook	 op	 spiritueel	 gebied	 dat	 dat	 toch	 veelal	 oplossingen	 zijn	
op	basis	van	de	problemen	die	er	waren.	En	dat	is	een	onderdeel	
van	de	 laag	188.	Dus	 in	 je	hele	 leven	ben	 je	als	 je	niet	oplet	ben	
je	eigenlijk	niets	anders	aan	het	doen	dan	het	script	wat	er	is,	wat	
geïmplanteerd	 is,	 in	 die	 188	 lagen,	 om	 dat	 script	 te	 verbeteren	
maar	dat	is	niet	wie	jij	bent!	Want	jij	bent	niet	dat	script	want	dat	
lichaam	is	niet	wie	jij	bent,	dat	is	iets	van	een	ander!	Het	gaat	om	
de	binnenkant,	daar	gaat	het	om.	En	als	 je	niet	oplet	dan	ben	 je	
eigenlijk	je	hele	leven	jezelf	aan	het	verruimen,	verbeteren	en	ook	
liefde	aan	het	ervaren	en	het	gaat	dan	vooral	om	het	besef	van	“ah	
ik	doe	het	eigenlijk	allemaal	door	de	verschillende	stappen	die	er	
daarvoor	zijn	geweest!”	Dat	is	best	wel	verwarrend	als	je	hier	naar	
gaat	 kijken.	 Eigenlijk	 zeg	 ik	 gewoon	 zet	 er	 eens	 een	 rode	 streep	
doorheen,	want	wat	blijft	dan	nog	over,	maar	dat	is	ook	helemaal	
niet	wat	ik	beoog.	Ik	wil	helemaal	niet	zeggen	zet	er	een	rode	streep	
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doorheen	in	alles	wat	je	hebt	verruimd	en	bekeken	maar	vooral	van	
kan	het	zo	zijn	dat	alles	wat	je	hebt	gezien,	hebt	geleerd	en	hebt	gedaan	
dat	dat	nog	steeds	niet	heeft	geleid	tot	nu	een	leven	wat	klopt	bij	wat	
je	werkelijk	voelt.	En	in	die	context	moet	je	misschien	zeggen	van	ja	
ik	 ben	 eigenlijk	 gewoon	bezig	met	 het	model	 van	 deze	wereld	 om	
eigenlijk	mijn	behoefte	die	horen	bij	mijn	deze	matrixpersoonlijkheid	
om	die	een	beetje	te	pleasen	en	te	verbeteren	want	ik	heb	het	best	
wel	 zwaar,	 dus	 ik	 heb	bepaalde	behoeftes	 en	die	 behoeftes	dus	 ja	
die	die	ga	 ik	 invullen.	Maar	omdat	 je	het	zwaar	hebt	 is	het	niet	de	
behoefte	vanuit	het	hart	maar	het	 is	een	behoefte	vanuit	 je	hoofd.	
Want	 zwaarte	 ligt	 in	 je	mind!	 	 Dus	 dan	 ga	 je	 naar	 oplossingen	 die	
aansluiten op de mindproblemen.

Dat is best wel een ingewikkeld stuk maar als we willen terugkeren 
naar	die	organische	werkelijkheid,	de	organische	matrix,	ook	als	we	in	
contact	willen	zijn	met	andere	mensen	en	jullie	in	contact	willen	zijn	
met	beschavingen	uit	 een	andere	werkelijkheid	die	gewoon	buiten	
die	188	verdiepingen	operationeel	zijn,	een	aantal	trouwens	ook	daar	
binnenin,	kijk	want	al	die	verdiepingen	zijn	nu	nog	onder	toezicht	van	
die	grote	macht,	maar	als	je	dat	ook	wilt	dan	zal	je	op	een	gegeven	
moment	naar	binnen	toe	moeten	gaan	om	te	kijken	wat	voel	ik	nou	
en	hoe	autonoom	ben	ik	en	hoe	diep	betrokken	ben	ik	eigenlijk	in	het	
moment	of	trek	ik	mijzelf	terug.	Hè	dat	is	echt	een	fundamenteel	iets.	
We moeten het dan ook van de kwantumfysica hebben vanuit het 
hartsfrequentieveld.

Wat	 er	 gebeurd	 is	 dit.	 Mijn	 bewustzijn	 wordt	 gekaapt,	 wordt	
weggetrokken	omdat	 ik	 leef	 in	een	 lichaam	wat	niet	van	mij	 is,	dat	
moeten	wij	 beseffen	 hoor.	Wij	moeten	 niet	 denken	 dat	 dit	 lijf	 van	
ons	is.	Daar	ligt	de	grote	sleutel.	Je	moet	goed	gaan	beseffen	dat	het	
lichaam	niet	van	ons	is	en	dat	er	andere	houders	zijn	die	menen	dat	
het van hun is en sommigen hebben misschien ook gewoon recht 
van spreken. Het lichaam wordt opengebroken, neuraal, ze halen 
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het	bewustzijn	 er	 als	 het	ware	uit	 en	doen	dat	met	een	 speciale	
technologie koppelen aan het bionische lichaam wat klaarligt in hun 
laboratoria. Op dat moment word ik wakker in dat lichaam en kom 
tot leven. 

En	dan	komt	het	bijzondere,	als	ik	wakker	word	kijk	ik	naar	mijzelf	
en	zie	ik	dus	ook	wie	ik	ben	hier	op	de	aarde.	Zij	zien	het	niet!	Zij	
kijken	naar	mij	en	zien	gewoon	een	bionisch	lichaam.	Zij	weten	dat	
mijn	 bewustzijn	 gekoppeld	 is	 aan	 dat	 lijf.	 Zij	weten	 dat	 ik	mijzelf	
ervaar	zoals	zij	willen	dat	 ik	dat	ervaar,	maar	het	 lichaam	 is	niets	
anders	dan	een	soort	vangmechanisme	om	mijn	bewustzijn	daarin	
te	brengen	dus	ze	kapen	je	bewustzijn	in	een	ander	veld.	

En	dat	is	de	constructie	van	het	draconische	ras,	dus	die	188	lagen.	
Ik	word	daar	wakker	en	ben	volledig	bewust,	puur	vanuit	wie	ik	ben,	
dat het lichaam dat ik zie dat dat helemaal niet waar is. Dat weet ik, 
dat	ben	ik	niet,	ik	ervaar	het	wel	maar	dat	is	wat	zij	door	mij	heen	
zetten.	Mijn	bewustzijn	fabriceert	dat	ik	dat	ben.	Zij	zien	dus	een	leeg	
lichaam.	Op	het	moment	dat	ik	daar,	zo	ervaar	ik	dat,	kunnen	zij	met	
hun	technologieën	kunnen	ze	allerlei	aanpassingen	verrichten	in	het	
brein,	dus	in	het	neuraal	netwerk.	Eigenlijk	speelt	het	zich	af	door	
dit	stuk	(volgens	mij	houdt	hij	zijn	beide	handen	zijwaarts	tegen	zijn	
hoofd). Het neuraal netwerk daar gaan ze aan werken en alles wat 
er	nodig	is	wat	zij	hebben	aan	doelstellingen	dat	wordt	toegepast.	
En	dit	is	zeg	maar	een	onderdeel	van	een	grote	ontvoering	scenario.	
Dus mensen denken dat ze ontvoerd worden ergens heen maar het 
gebeurt	eigenlijk	niet	echt,	hun	bewustzijn	wordt	alleen	gekoppeld	
aan	iets	anders.	Dat	zijn	hele	grote	ontvoering	scenario’s.	Hier	op	de	
aarde	gebeurt	dat	ook.	Er	zijn	hier	inlichtingendiensten	dat	zijn	de	
Labyrint Delta groepen die doen dat ook. Die hebben die code ook 
gebroken,	die	breken	gewoon	in	en	je	wordt	gewoon	losgekoppeld	
en	dan	wordt	je	in	een	of	andere	faciliteit	ergens	in	Nevada	onder	
de	grond,	wat	je	nooit	zult	weten,	word	je	wakker	en	daar	passen	
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ze	dingen	aan	en	vervolgens	word	je	wakker	en	je	weet	het	niet	meer.	
Het	lichaam	van	ons	dat	wordt	zo	bestuurd	door	allerlei	intelligenties.	
En	er	is	ook	echt	een	oorlog	gaande	over	de	controle	van	het	lijf,	van	
je	denken	om	te	voorkomen	dat	jij	wordt	wie	je	werkelijk	bent	en	om	
de gevolgen van het echt dieper voelen te elimineren als het ware!

De	strijd	die	over	ons	wordt	gevoerd,	als	op	een	kosmisch	schaakbord,	
gaat	er	eigenlijk	om	in	alle,	het	zijn	verschillende	lagen	waar	die	strijd	
over	 gaat,	maar	 de	 grootste	 strijd,	 dat	 is	 het	 breekpunt	waar	 alles	
om	 draait,	 is	 dat	 zij	 niet	wakker	worden.	 Zij	willen	 die	wezens	 die	
met	innerlijke	kracht	trillingen	laten	ontstaan	en	daar	vorm	uit	laten	
ontstaan,	die	willen	ze	in	slaap	houden,	in	een	illusionaire	situatie.	En	
het speelt zich echt niet alleen op de aarde af. Dus voor ons is het van 
grote	waarde	dat	we	zeggen	van	“wacht	eens	eventjes	als	het	mijn	
lichaam niet is dan moet ik misschien maar doorzien waar ik aan vast 
zit, dan moet ik gewoon goed gaan voelen en luisteren wat ik nou 
ten	diepste	in	mijzelf	voel,	 ik	moet	aanwezig	raken	in	mijn	lichaam,	
en	niet	alleen	met	dingen	bezig	zijn	waar	het	eigenlijk	niet	over	gaat,	
om	vervolgens	tijdlijnen	te	laten	open	springen,	want	daar	gaat	het	
hier	over,	tijdlijnen	open	springen	die	resulteren	in	mogelijkheden	die	
daarvoor	niet	waren,	daardoor	herstelt	mijn	innerlijke	bewustzijn	zich	
via	de	persoonlijkheid		en	wordt	mijn	persoonlijkheid	ook	nog	eens	
een	keer	gelukkig	en	blij	en	doe	ik	ook	nog	eens	een	keer	een	stap	
terug naar de wereld waar ik vandaan kom en breng ik ook nog iets 
organisch in de wereld in. 

Waar wordt dat afgetapt? Het wordt niet af getapt uit dit lichaam, want 
dit	is	een	neuraal-projectie.	Het	wordt	getapt	uit	het	5-dimensionale	
lichaam. Dat is ook waar die min control-programma’s lopen.

Arjan:	Precies.	Jij	zegt:	dit	is	een	kloon.	Dat	is	dan	het	5-dimensionale	
lichaam.	Is	dat	dan	dat	lichaam	als	je	dat	ziet	in	de	analogie	van	de	
matrix,	zeg	maar,	dat	al	die	velden	met	broedmachines	daar	liggen…	
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is	dat	5-dimensionale	lichaam	dan	één	laagje,	dus	187…	zit	je	dan	in	
het	5-dimensionale	lichaam?	(Martijn:	ja).	Oké.

Martijn:	Dus	 ik	weet	niet	hoeveel	waterkannen	 je	hebt,	maar	als	
we daarover gaan beginnen. Maar het zit niet zo in elkaar dat elke 
laag dus een min control-laag op zich kent op deze manier. Maar we 
kunnen	rustig	zeggen	dat	elk	universum…	dat	is	een	radiofrequentie,	
dat	 bevindt	 zich	 dus	 in	 het	 potentieel	 van	 schepping	 en	 kracht:	
de	 creatie	 van	 het	 universele,	 kosmische	 eenheidsbewustzijn.	
Maar	in	dat	bewustzijn	van	kosmische	eenheid,	zijn	er	ook	allerlei	
interceptiedimensies.	 Dat	 zijn	 dimensies	 die	 eigenlijk	 gecreëerd	
zijn	 door	 artificiële	 rassen	 door	 middel	 van	 het	 projecteren	 van	
technologische	systemen	van	een	dimensie	in	een	dimensie.	En	die	
toestemming	hebben	 ze	ook,	 omdat	 zij	 –	 net	 als	wij	 in	 bepaalde	
realiteiten	–	ook	de	 legitieme	houders	 zijn	 van	die	werkelijkheid.	
En	in	die	werkelijkheid,	daar	zitten	wij	dus	nu.	En	elke	werkelijkheid	
heeft	eigen	heersers	en	we	spreken	over	heersers,	als	het	groepen	
zijn	die	als	machthebbers	ook	macht	hebben	daarin.	De	scheppende	
wezens	 worden	 niet	 als	 heersers	 gezien.	 Dat	 zijn	 meer	 gewoon	
coördinatoren die als liefdevolle wezens overal dienstbaar en 
aanwezig	zijn,	 in	elk	moment.	Dus	als	er	een	enorme	ramp	dreigt	
te	 gebeuren,	 dan	 zijn	 ze	 in	 een	 flits	 aanwezig	 om	 bewustzijn	 te	
brengen	in	dat	moment,	zodat	de	legitieme	houders	van	die	planeet	
zelf	kunnen	ingrijpen.	En	dan	nog,	grijpen	ze	niet	 in.	Dus	waarom	
zouden ze dat hier wel doen als ze het thuis al niet eens doen? 
En	dan	heb	je	dus	ook	nog	een	realiteit	waar	heersende	machten	
zijn,	dat	zijn	dus	de	projectiedimensies.	En	die	bevinden	zich	in	de	
laagste	 groepen;	 die	 zitten	 vanaf	 de	 13e	 dimensie	 tot	 aan	 de	 5e	
dimensie.	Die	zijn	allemaal	geïnvaseerd.	Die	staan	allemaal	onder	
directe	 controle.	 En	 in	 de	 5e	 dimensie,	 op	 het	moment	 als	 je	 je	
bewustzijn	daaraan	koppelt,	krijgen	we	8	lagen	erin	geprojecteerd.	
Dat	 zijn	dus	dimensies	 in	ons	bewustzijn	 en	die	hebben	ook	nog	
eens	een	keer	8	verschillende,	heersende	machten.	En	die	machten	
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die	gaan	allemaal	open;	dat	 is	punt	waar	we	nu	op	staan.	Die	gaan	
één	voor	één	open.	En	daarbij	vallen	de	religies	ook	heel	hard	straks	
uit	elkaar.	En	dat	is	de	grootste	schok	voor	de	mensheid.

Arjan:	En	die	zijn	allemaal	gelinkt	naar	chakra’s,	zeg	je?	Hoe	wij	dat	
hier	nu	begrijpen.

Martijn:	 Ja,	de	 lagen	die	dus	 in	ons	geprojecteerd	worden	 in	de	5e	
dimensie,	zijn	gekoppeld	aan	dit	lichaam.	Beter	andersom	gezegd:	de	
chakra’s die we hier ervaren, komen voort uit die opgebouwde lagen 
van	8.	Dat	valt	dus	in	het	model	binnen	die	5D.	Buiten	die	5e	dimensie	
lopen	dus	188	lagen	van	velden.	Daarvan	zijn	van	laag	8	tot	en	met	13	
ook	nog	artificiële	superrassen	de	baas	

Arjan:	En	dan	zeg	je	ook	dat	7	van	die	8	lagen…	die	zijn	eigenlijk	al	vrij?

Martijn:	Ja,	7	van	de	8	lagen	in	de	5-dimensionale,	ingeprojceteerde	
realiteit	zijn	vrij.	Wat	ik	daarmee	bedoel	is,	dat	in	die	7	lagen	die	in	
ons	worden	geprojecteerd,	dat	daar	het	bewustzijn	van	ons	alter	ego	
in	die	parallelle	realiteit,	zich	bewust	is	van	het	feit,	dat	we	bewustzijn	
in	 ons	 dragen.	 En	 dat	 we	 daarmee	 de	 heersers	 zichtbaar	 hebben	
gekregen.

Arjan:	En	‘that’s	it’?	Dat	was	voorheen	niet	zo?

Martijn:	 Dat	 was	 voorheen	 niet	 zo.	 Deze	 realiteit	 waar	 wij	 hier	
nu	 zitten,	 is	 de	 enige	 realiteit	 die	 het	 hele	 kwantumstuk	 in	 die	
5-dimensionale	projectie	nog	 in	 stand	houdt.	 En	dat	 komt	door	de	
modus van ontkenning op deze planeet. Dat de mensen aan strikte 
modellen	vasthangen	en	in	allerlei	tekorten	en	lijdenswegen	verkeren.	
En	 het	 idee	 hebben	 dat	 ze	 echt	 moeten	 bikkelen	 om	 hun	 leven	
gelukkig	te	maken.	En	omdat	ze	allemaal	religieus	zijn	opgevoed.	En	
daarbij	dus,	op	het	moment	dat	ze	zich	ontkoppelen,	de	excarnatie	–	
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oftewel	het	tegenovergestelde	van	incarnatie	–	dus	kiezen	volgens	
de	weg	van	de	heersende	macht,	waarbij	de	mind	geleegd	wordt	
en	al	je	ervaringen	die	je	hebt	opgedaan	in	dit	leven,	niet	worden	
meegenomen. Want we hebben in feite vanaf dimensie 5 tot en 
met 13 helemaal niks te zoeken. Alle dimensies die daar tussenin 
beschreven worden, die dus door lichtwezens worden bewoond, 
kan	je	zo	in	de	prullenbak	gooien.

Arjan:	Ja	nou,	dat	ruimt	wel	op.

Martijn;	 Ja,	 en	 dan	 komt	 er	 dus	 ruimte	 voor	 iets	 anders.	 Want	
we	 kunnen	 ons	 onderzoek	 pas	 inzetten	 op	 het	 moment	 dat	 we	
bereidwilligheid hebben om dat andere dus aan de kant te leggen. 
En	dan	komen	we	er	dus	achter	dat	die	13	lagen	die	er	dus	zijn,	echt	
een agenda is binnen een veel groter programma.

Er	 is	 een	 scheppingsveld	 en	 het	 scheppingsveld	 bestaat	 uit	
miljarden,	 miljarden	 lagen.	 De	 mens	 is	 gedegenereerd	 tot	 een	
14-laags	 bewustzijnsveld,	 dat	 betekent	 van	 100	 naar	 14.	 In	 dat	
veld	van	14	zijn	we	nog	steeds	volmaakte	wezens.	Volmaakte,	hele	
wezens. Alleen we hebben niet meer het vermogen in ons, dat we 
ooit	hebben	gehad.	 In	de	 laag	van	het	14de	veld	ontstaat	er	 iets,	
en	in	feite	is	dat	gewoon	het	laatste	veld	waarin	wij	een	reis	maken	
net als in de avatar, maken we een reis naar een ander deel van het 
universum en in dat deel van het universum komen we oog in oog 
te	staan	met	een	simulatieprogramma	en	daar	zijn	we	in	gekoppeld	
met	 ons	 bewustzijn.	 Dus	 we	 zijn	 gaan	 reizen	 naar	 een	 ander	
universum	en	we	ervaren	deze	werkelijkheid	hier.	Die	werkelijkheid	
is geïnvaseerd door verschillende cyborg beschavingen, die 
mindprojecties	invoegen	in	het	oorspronkelijke	lichaam,	dat	we	dus	
hebben	ervaren	bij	de	geboorte	en	daar	lopen	8	verschillende	lagen	
doorheen en elke laag zit gekoppeld aan dat fysieke lichaam en aan 
8	chakra’s	in	dat	lichaam.	Nou	dat	is	dat.	En	dan	is	het	zo	dat	er	188	
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verschillende	chakra’s	zijn.

Arjan:	Oh	er	zijn	ook	188	vallen	zeg	jij.

Martijn:	 Ja,	 die	 zijn	 gekoppeld	 aan	 de	 chakralagen.	 Dus	 het	
veldbewustzijn	van	hoe	het	menselijk	bewustzijn	in	elkaar	zit	als	een	
heelheidswezen,	bestaat	uit	188	veldlijnen.

Arjan:	Dat	zijn	oorspronkelijke	geometrische	structuren,	die	eigenlijk	
het volledige lichaam vormen.

Martijn:	Ja	het	zijn	geometrische	schilden	zeg	maar.

Arjan:	En	werelden	ook.	Dus	een	chakra	is	een	wereld?

Martijn:	 Als	we	 spreken	 over	 die	 188,	 dan	 is	 elke	 laag	 van	 de	 188	
is een opening, is een portaal naar interdimensionale velden, die 
toegangssnelwegen	 zijn	 tot	 een	 gigantische	 hoeveelheid	 andere	
universa.

Arjan:	Ja.	En	wij	hebben	dan	188	vallen	meegemaakt,	je	hebt	zoeven	
gesproken	over	die	beschaving	….

Martijn:	96,	die	hebben	96	vallen	meegemaakt,	die	zijn	opgebouwd	
uit	96	hoofd…	dat	zijn	toonhoogten,	frequenties,	die	96	lagen	waar	zij	
uit	opgebouwd	zijn.	Zij	hebben	die	96	vallen	meegemaakt	en	hebben	
dat	weer	opgebouwd,	 ze	 zitten	nu	op	de	93ste	 laag	de	 Safiriaanse	
beschaving,	en	wij	 komen	uit	een	ander	 rijk,	een	 rijk	waar	alles	bij	
elkaar	tezamen	komt	en	daar	is	het	tot	188	vallen,	meer	dan	dat	is	er	
niet ...
Dat	getal	 zou	 je	eigenlijk	ook	niet	 serieus	hoeven	 te	nemen	omdat	
het	niet	in	getallen	wordt	uitgedrukt	maar	in	resonantievelden.	In	één	
getal,	dus	in	één	resonantieveld	zitten	letterlijk	miljarden	universa.
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Arjan:	 Dus	 wij	 zijn	 het	 diepste	 gevallen	 van	 alle	 leven	 “ever	
everywhere”.

Martijn:	Ja	en	dat	wordt	ook	vertaald	in	onze	boeken	als	de	gevallen	
engelen en er wordt ook een betekenis aan gegeven dat het gevallen 
engelen	zijn.	Maar	de	oorspronkelijkheid	achter	al	die	verhalen	is,	
dat	de	mens,	de	oorspronkelijke	mens,	de	gevallen	wezens	zijn.	En	
door	zichzelf	te	onderzoeken	in	het	14de	veld	en	deze	werkelijkheid	
hier	te	ervaren,	waar	wij	niet	voor	gekozen	hebben,	want	dat	wisten	
we	niet,	ervaren	wij	nu	dat	wij	én	een	deel	zijn	van	het	veld	van	de	
“force”	én	we	brengen	dat	krachtveld	hier	 in	het	fysieke	 lichaam,	
dus we geven het fysieke lichaam ook een upgrade door de wezens 
die ons bestuderen die daar ook weer iets aan hebben en we komen 
ook cyborg beschavingen tegen. Het is echt een soort labyrint dit 
universum	waar	wij	in	zitten.

Want	de	werkelijkheid	is,	dat	zij	zich	niet	bemoeien	op	welke	manier	
dan	 ook,	 met	 ons	 bewustzijn,	 behalve	 één	 op	 één.	 De	 mensen	
worden	allemaal	wezenlijk	zelf	geprikkeld	door	de	observatie	van	
hen, daardoor gaan we de kracht in onszelf ervaren en dan gaan we 
dat	weer	helemaal	 terugbrengen	vanuit	dát	veld,	en	als	 je	vanuit	
dát	 veld	 kunt	 werken,	 dan	 kun	 je	 in	 samenwerking	 met	 andere	
multidimensionale	 beschavingen,	 dat	 veld	 versterken.	 Maar	 wel	
vanuit	je	eigen	kracht	geleid.

Ja,	 die	 oorspronkelijke	 geschriften…	 een	 groot	 deel	 daarvan	 is	
verbrand in de historie, maar er worden ook heel veel van die 
geschriften	wel	degelijk	bewaard	in	de	kerkelijke	instituten.

Arjan:	Onder	het	Vaticaan.

Martijn:	Een	deel,	ja.	En	dat	is	versplinterd,	dat	zit	niet	op	één	plek.	
En	 dat	 zijn	 de	 kronieken	 van	 wat	 er	 eigenlijk	 werkelijk	 gebeurd	
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is,	 o.a.	 dus	 zo’n	 2000	 jaar	 geleden	 toen	 een	 groep	 wezens	 zich	
koppelden	 in	 dit	 hologram,	 dit	 universum,	 dus	 ook	 een	menselijke	
beleving	meemaakten,	dus	eigenlijk	wat	wij	ook	allemaal	hebben.	Zij	
kwamen	uit	verschillende	districten	van	allerlei	andere	universa.	En	
de grootste groep wezens, die hier kwam, dat waren wezens uit het 
Antares	universum.	Dat	ligt	op	de	153ste	toonhoogte	van	188	ladders.	
Kun	je	je	afvragen	ja	waarom	188	en	niet	189...
188	 vallen	 en	 188	 toonladders	 en	 elke	 toonladder	 is	 eigenlijk	 een	
soort	 geometrisch	 bewustzijn,	 dat	 opgebouwd	 is	 uit	 honderden	
triljarden	universa.	 En	 elk	 universa	 heeft	een	 eigen	 toonhoogte	 en	
een	eigen	geometrisch	bewustzijn,	dat	opgebouwd	is	uit	emotionele	
scheppingskrachtvelden door alle rassen, die daarin leven, alle 
verschillende	galactische	centra.

En	zo’n	2000	jaar	geleden	kwam	er	een	vrij	grote	groep	mensen	uit	
andere	werelden,	die	geboren	werden	op	deze	wereld	hier,	letterlijk	
geboren,	zich	ook	koppelden,	eigenlijk	hetzelfde	als	wat	wij	nu	aan	het	
doen	zijn,	wij	zijn	zelfs	diezelfde	familie,	dus	we	zullen	ook	net	zo	bespot	
worden	als	in	die	tijd,	nou	is	het	belangrijk	om	nu	gewoon	even	door	
te	zetten,	en	dat	er	in	die	tijd	dat	die	mensen	hier	binnenkwamen,	dat	
waren	mensen	uit	het	Antares	universum,	mensen	uit	het	Siriaanse	
universum,	dat	 is	87ste	 toonhoogte,	heel	verschillende	velden.	Het	
heeft	 niks	 met	 hoogte	 te	 maken	 overigens,	 het	 zijn	 verschillende	
velden	door	elkaar	heen,	en	dat	 is	 een	gigantisch	 “event”	 geweest	
in het hele universum scheppingsveld, niet alleen in dit universum 
maar	 in	 alle	universa	 is	dat	 gezien,	 gevoeld,	 is	dat	 letterlijk	 gezien,	
waargenomen,	 en	 dat	 waren	 zulke	 krachtige	 bewustzijnsvelden	
die	koppelden	aan	 fysieke	 lichamen,	 zo	ontzettend	krachtig	dat	die	
fysieke	lichamen	eigenlijk	een	enorme	dreun	te	verwerken	kregen	in	
het neurologisch systeem vanuit een krachtveld wat daar tussen de 
sub atomen in de intermoleculaire ruimte aanwezig was.
En	dat	was	zo’n	krachtveld,	zo’n	neuro	krachtveld,	dat	het	brein	van	die	
mensen, een hele cluster, zo’n enorme upgrade maakte dat daardoor 
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gemonitord werd, want onze lichamen worden neurologisch 
gemonitord, dat er indringers waren volgens de onderdrukkende 
machten in de lichamen hier.

Arjan:	 En	 de	 gemonitorde	 waar	 je	 op	 doelde	 dat	 is	 door	 het	
oorspronkelijk	 levensveld,	 het	 gouden	 kwantumveld?	Of	 is	 dat	 al	
weer	een	….

Martijn:	 Die	 wezens,	 die	 mensen,	 het	 waren	 mensen	 die	 zich	
gekoppeld hebben aan het universum hier en geboren werden, 
die hadden zoveel invloed op het neurologisch systeem van de 
lichamen dat de onderdrukkende machten, die er toen al waren, 
en nu nog steeds, in hun hologram verstoring, konden zien. Voor 
hen was dat verstoring voor ons is dat een ontstoring, maar dat 
er een verstoring plaatsvond in het controlemechanisme hoe dat 
hologram werkt. Dus die lichamen, die dus kennis maakten met die 
enorm	krachtige	alliantie	van	wezens	uit	o.a.	het	Antares	universum,	
die zorgden ervoor, dat er niet alleen in die fysieke lichamen er in 
één	keer	een	schokgolf	van	andere	neuronen	plaatsvond,	ook	dat	
brein	werd	ge-upgrade	dat	 ging	 letterlijk	 van	 zeg	maar,	we	 zitten	
nu	maximaal	 op	 zo’n	 8%,	 schoot	 gewoon	 naar	 30%	 en	 dat	werd	
gemeten in alle neurologische systemen van alle mensen, omdat we 
een	intelligentieveld	hebben	met	elkaar.	Collectief	intelligentieveld.

Arjan:	Is	dat	het	morfogenetisch	veld?

Martijn:	Uiteindelijk	 is	dat	het	morfogenetisch	veld	van	de	aarde,	
elektromagnetisch	veld,	en	dat	zijn	eigenlijk	allemaal	weer	mandala’s	
en	geometrische	figuren.	Dat	werd	gezien.	Dat	werd	gezien.	Wat	er	
is	gebeurd	in	die	tijd	is	eigenlijk	weinig	tot	niets,	dat	heeft	gewoon	
plaatsgevonden,	daar	kunnen	ze	ook	niks	aan	doen.	Uiteindelijk	zijn	
die	wezens	vertrokken	en	hebben	een	zaadje	achtergelaten	zoals	
we dat weleens noemen.
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En	in	latere	tijd,	300	jaar	daarna,	300	jaar	na	het	jaar	0,	in	die	periode	
zijn	 Archontische	 krachten	 binnengedrongen	 in	 een	 Reptiliaanse	
beschaving,	die	door	middel	 van	tijdreizen,	 terug	 zijn	 gegaan	 in	de	
tijd	en	daar	een	compleet	andere	werkelijkheid	hebben	ingevoegd,	er	
doorheen.	En	dat	is	voor	ons	heel	moeilijk	te	begrijpen	maar	vergelijk	
het	maar	 even	met	 een	 computer,	 zo	 simpel	 is	 het	 natuurlijk	 niet,	
maar	 het	 is	 toch	wel	 een	mooi	 voorbeeld.	 Je	 hebt	 een	 filmpje	 op	
je	computer	staan	en	er	 is	een	deeltje	 in	dat	filmpje	en	dat	vind	 je	
helemaal	niet	leuk,	dan	ga	je	je	computer	openmaken,	je	gaat	terug	in	
de	tijdlijn	van	dat	filmpje,	je	pakt	bij	minuut	1	t/m	31,	dat	stukje	knip	
je	er	tussenuit,	of	als	het	er	niet	tussenuit	geknipt	kan	worden,	zet	
je	er	een	ander	filmpje	overheen,	zodat	de	volgende	die	dat	filmpje	
bekijk	vooral	met	terugwerkende	kracht,	dus	dat	nieuwe	filmpje	ziet	
en dat is wat erin gemonteerd is.

Arjan:	 Is	dat	praktisch	waar	Johan	Slavenburg	het	over	heeft	in	zijn	
“Valsheid	 in	 geschrifte”	 als	 hij	 spreekt	 over	 de	 concilies	 die	 ook	
ongeveer	 300	 jaar	 na	 Christus	 begonnen	 met:	 die	 hele	 bijbel	 is	
herschreven,	is	dat	de	praktische	uitvoering	ervan?

Martijn:	Ja.	En	die	hoax	die	is	zo	ontzettend	groot,	dat	de	wezens,	die	
achter	het	Christusbewustzijn	hologram	werkelijk	hier	zijn	gekomen,	
wachten	tot	de	mens	op	de	aarde	dit	durft	aan	te	nemen.	En	dat	is	
een hele spannende gebeurtenis, want er hangt nogal wat dogma 
aan vast en we worden echt geregeerd door bepaalde leren en 
bepaalde	gevoelens,	die	zitten	in	ons	geprogrammeerd	en	ik	ben	me	
buitengewoon	bewust	hoe	heftig	dat	 is.	 Ik	 zeg	dat	ook	niet	 zonder	
respect.	Maar	soms	moet	je	iets	gewoon	zeggen	om	het	in	beweging	
te	 zetten.	 En	 ik	begrijp	dat	dat	niet	 altijd	even	makkelijk	 is.	 En	dat	
wordt in het hele universum ook gezien, dat dat voor de mens niet 
makkelijk	 is.	 Er	wordt	ook	vanuit	het	hele	universum	naar	gekeken	
hoe	de	mens	hier	op	gaat	reageren,	omdat	het	een	grote,	emotionele	
schok	is	om	te	ontdekken,	dat	heel	veel	dingen	gefalsificeerd	zijn	en	
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dat de mens zelf de kracht in zich draagt, precies in alle verhalen die 
we	hebben	gezien.	En	voor	ons	is	dat	nogmaals	heel	moeilijk,	dat	zijn	
we	nu	aan	het	beleven,	we	zijn	een	technologische	periode	aan	het	
ingaan	waardoor	de	mens	de	bewijzen	krijgt,	dat	er	gerommeld	kan	
worden	met	de	techniek	die	er	nu	is,	in	tijdlijnen.	Interdimensionale	
interceptie	teams	zijn	er.	

Arjan:	Iets	anders	wat	er	ook	in	de	aarde	schijnt	te	zijn,	daar	stelde	
iemand	een	vraag	over.	Bestaat	er	een	binnenaarde	en	of	Agartha?	
En	zo	ja,	hoe	dan?	Is	dat	een	wereld	die	door	onze	wereld	heenloopt?	
En	als	het	bestaat,	 is	het	dan	ook	mogelijk	om	er	contact	mee	te	
hebben?	Iemand	stelt	er	ook	een	vraag	over,	die	zegt	van,	wat	kan	
Martijn	zeggen/vertellen	over	Agartha?	Ik	heb	zelf	het	gevoel	dat	ik	
daar vandaan kom en/of daar ooit geleefd heb.

Martijn:	Ja,	dat	bevindt	zich	niet	in	deze	aarde,	waar	wij	nu	fysiek	
in	 leven.	Dus	dat	zijn	andere	schillen,	die	dwars	door	elkaar	heen	
lopen.	Het	zijn	totaal	188	werelden,	die	door	elkaar	heen	draaien,	
waarbij	elke	wereld,	dat	is	een	geometrisch	bewustzijn,	100	miljard	
verschillende	universa	bevat.	Dat	is	gigantisch.

Arjan:	Dat	is	niet	voor	te	stellen.

Martijn:	Wij	herinneren	ons	dat,	wij	voelen	dat	ook,	we	switchen	in	
een	ander	bewustzijnsveld,	we	ervaren	die	wereld,	die	wereld	is	er	
dus	ook	echt,	maar	bevindt	zich	niet	in	het	bewustzijn	waar	wij	ons	
nu bevinden hier.

Arjan:	Oké	dus	dat	is	een	realiteit	die...

Martijn:	Daar	neem	ik	even	een	pepermuntje	op	(gelach)

Arjan:	Dus	dat	is	een	realiteit	die	er	gewoon	is.	Is	het	een	parallelle	
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wereld?

Martijn:	 Nee,	 het	 is	 gewoon	 een	 ander	 bewustzijn	 in	 een	 andere	
werkelijkheid.	 Zelf	 als	 je	 ‘s	 nachts	 gaat	 dromen	 dat	 je	wel	 degelijk	
goed	beseft,	dat	 je	 in	die	droom	 lekker	aan	het	wandelen	bent	en	
je	wordt	wakker	en	 je	weet	precies	dat	 je	aan	het	wandelen	bent,	
nou	 dat	moment	 dat	 je	 dat	 beseft,	 weet	 je	 eigenlijk	 dat	 je	 in	 het	
lichaam	zit	en	dan	word	je	wakker	en	besef	je,	ik	heb	gedroomd,	ik	
was	helemaal	niet	in	dat	lichaam.	Dat	is	eigenlijk	een	beetje	wat	er	
gebeurt.	Wij	leven	in	allerlei	verschillende	bewustzijnshologrammen	
en	zo	is	Agartha	eigenlijk	ook	één	van	die	bewustzijnshologrammen.	
En	die	valt	eigenlijk	buiten	deze	dimensie,	buiten	deze	slaapmodus.

Arjan:	Je	hebt	zoeven	het	getal	188	genoemd,	er	zijn	ook	188	vallen,	
het	 zijn	 dus	 eigenlijk	 188	 disfunctionerende	 geometrieën	 in	 een	
afdalende	trap.	Agartha	zit	dat	heel	vlak	bij	ons	op	187	of	….

Martijn:	14.

Arjan:	Dat	 is	best	wel	zou	ik	zeggen,	of	heel	ver	weg	of	dicht	bij	de	
oorsprong.

Martijn:	Dat	klopt.

Arjan:	En	is	het	dan	ook	zo	dat	dicht	bij	de	oorsprong	ook	een	veel	
meer hele geometrie is?

Martijn:	Jazeker.	Daar	zijn	ook	veel	meer	gevoelens.	Wat	er	gebeurd	
is,	is	eigenlijk	….	er	is	een	geluidstoon	….	laat	ik	het	zo	uitdrukken.	Er	
is	een	hele	mooie	klank,	een	prachtige,	mooie,	hoge	geluidsklank.	Een	
klank	die	eigenlijk	al	het	leven	vertegenwoordigt.	Waar	alle	emoties	
en	 gevoelens	 en	 krachtvelden	 daar	 in	 aanwezig	 zijn	 in	 die	 klank.	
Ineens	is	er	iets	ontstaan	waardoor	die	klank	(Martijn	maakt	een	niet	
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te	beschrijven	geluid,	het	is	ik	elk	geval	een	val	die	uitgebeeld	wordt)	
en	dat	is	eigenlijk	een	val	van	het	bewustzijn.	Het	is	een	harmonische	
klank	waarbij	er	een	andere	 ja	harmonische	klank	 is	en	daardoor	
ook een andere trilling, denk aan die zandkorrels die anders gaan 
trillen	met	een	andere	geluidsfrequentie	eronder,	ontstaat	er	een	
andere	 geometrie	 en	 zo	 is	 de	 val	 van	het	bewustzijn.	 In	 een	flits	
speelt	het	zich	gelijktijdig	af	 in	een	toonladder	naar	beneden	toe	
waarbij	 de	 188	 verschillende	 velden	 tegelijkertijd	 aanwezig	 zijn,	
waar	een	deel	van	ons	oorspronkelijk	supervermogen	in	aanwezig	
is.	Het	speelt	zich	allemaal	synchroon	tegelijkertijd	af.

Arjan:	Dat	 zijn	 andere	werkelijkheden,	 die	 allemaal	 ook	weer	 uit	
miljarden	dimensies	bestaan.

Martijn:	 Exact.	 En	 dit	 is	 bekend	 in	 het	 universum,	 de	 mens	 als	
expressiewezen	van	het	veld	van	Eén,	daar	is	hij	een	expressiewezen	
in,	ervaart	eigenlijk	op	dit	moment	een	soort	terugval	helemaal	in	
haar	bewustzijn	en	kan	eigenlijk	niet	verder	terugvallen	dan	in	het	
laagste	 frequentieveld	 om	 te	 zorgen	 dat	 daar	 dus	 de	 ommekeer	
plaatsvindt.	En	de	ommekeer	 in	de	stop	van	dat	bewustzijnsval	 is	
het	leven	dat	wij	nu	ervaren	in	dit	hologram	om	te	zorgen,	dat	er	
op deze planeet weer autoriteit komt in onszelf, soevereiniteit weer 
terugkeert en dat we vooral heel erg bewust worden, dat alles wat 
als	besmetting	mag	worden	gezien,	als	een	verstoring,	dat	dat	dus	
waargenomen dient te worden. Dus de duistere stukken, de zaken 
waar	 de	 mensen	 niet	 naar	 willen	 kijken,	 waar	 je	 niet	 naar	 mag	
kijken,	al	dat	soort	zaken,	zelfs	de	zaken	die	in	eerste	instantie	heel	
liefdevol	zijn	en	eigenlijk	een	misleiding	zijn,	dat	je	je	bewustzijn	daar	
overal	doorheen	durft	te	halen.	Op	het	moment	dat	je	dat	doet,	zet	
je	de	ommekeer	in,	dus	dan	ga	je	weer	terug,	dan	ga	je	weer	terug	
naar	het	geheel	en	dan	integreren	al	die	frequenties	één	voor	één	
in	elkaar,	waarbij	het	mogelijk	is	om	in	een	bepaald	moment	toch	
terug te gaan daarheen als het nodig is om reden x of y.
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De hack in 1958

De	 mensen	 verkeren	 allemaal	 in	 een	 onevenwichtige	 situatie.	 Ze	
denken	en	beredeneren	zaken	die	er	niét	toe	doen	en	als	je	dat	door	
gaat	 krijgen	hóe	diep	de	persoonlijkheidsgijzeling	 is,	 dan	kun	 je	op	
een	gegeven	moment	ook	niet	meer	dan	in	jezelf	de	keuze	te	maken:	
“en	nu	moet	ik	terug	naar	mezelf,	ik	moet	uit	al	die	scripten	vandaan”.	
En	in	dat	moment	dat	je	dat	voelt,	krijg	je	alles	voor	je	kiezen,	want	je	
gaat	alles	wat	je	aan	het	doen	bent,	ga	je	her-wegen.

Eén	 van	 de	 belangrijkste	 redenen	 is	 gewoon	 dat	 je	 een	 enorme	
voorsprong hebt op de aarde met technologie. De groepen, die deze 
technologie	beheren,	die	lopen	tienduizenden	jaren	voor	op	andere	
technologische	ontwikkelingen.	En	die	techniek	zal	op	een	gegeven	
moment ingezet worden ten behoeve van onze gezondheid. Maar 
het	tegenovergestelde	 is	waar!	Want	 ik	heb	het	ook	weleens	“blue	
light”	technology	genoemd.	En	dat	betekent	niet	dat	er	ergens	een	
blauw	lampje	of	zo	ergens	in	zit,	maar	dat	is	de	naam	die	eraan	wordt	
gegeven	door	Silicon	Valley	zelf.		De	frequentie	van	ons	brein	wordt	als	
het	ware	gehackt	door	technologie,	door	computertjes.	En	die	blue	
light- technologie is een technologie die ervoor zorgt, dat - zonder dat 
het een spoor nalaat -, er een verandering plaatsvindt in, in eerste 
instantie	je	gemoedstoestand.	Dus	mensenmassa’s	worden	doodstil	
zoals	in	het	metrostation.	En	ook	zó	stonden	(met	wijsvinger	omhoog).	
En	dat	is	ook	zo	stom;	ik	heb	vergeten	er	een	foto	van	te	maken.	Want	
er hangt zo’n grote vierkante bak. Die was helemaal weggewerkt 
achter	een	heel	groot	beeld.	Een	hele	grote	vierkante	bak	en	daar	zit	
aan	de	voorkant	zo’n	grote	lens	op	met	allemaal	ccd	chips.	En	ik	loop	
daar dus heen - ik had het helemaal niet gezien - maar het was alsof 
ik	door	een	soort	kaasschaaf	liep;	nee,	door	een	soort	vergiet	liep,	dat	
was	het.	Ik	kreeg	allemaal	stralen	door	me	heen	en	ik	denk:	Wat	is	dit?	
Ik	had	dat	echt	nog	nooit	gevoeld.	En	toen	ging	ik	zo	rondkijken.	“Ja”	
zei	mijn	vader;	kijk	daar	staat	een	soort	camera.	Of	wat	is	het?”	En	
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dat	is	wat	er	gebeurt.	Dus	dat	zijn	eigenlijk	frequenties	die	worden	
gebombardeerd op het neurologische systeem van de mens. 

Want	je	zou	het	ook	achterstevoren	kunnen	bedenken;	je	zegt:	“De	
apparatuur	hackt	ons”,	maar	wij	zijn	dus	in	staat	om	de	apparatuur	
óók	te	hacken.	Het	heeft	te	maken	met	innerlijke	ontwikkeling	van	
jezelf.	Het	is	eigenlijk	geen	nanotechnologie,	het	is	letterlijk	…...	dan	
moet	ik	het	even	vertalen	naar	een	beetje	een	goede	beschrijving…	
Het	 is	 een	 biologisch,	 kunstmatig,	 intelligent	 bewustzijn	 dat	 zich	
kan	 verplaatsen	 naar	 die	 technologie.	 (Een	 bewustzijn	 dat)	 net	
als	 onze	 hersenen	 in	 staat	 is	 om	 het	 bewustzijn	 aan	 te	 nemen	
van	 die	 kunstmatigheid.	 Eventjes	 vertaald	 naar	 ons	 lichaam:	Ons	
lichaam	 is	ook	een	biologisch	systeem	en	het	heeft	twee	soorten	
bewustzijnsvelden.	Dat	 is	het	bewustzijnsveld	van	wie	we	 zijn	op	
dit moment, op basis van onze ervaringen. Dus alles wat ik heb 
meegemaakt is een zelf neuraal-lerend systeem. Dus al zou ik 
geen	ziel	hebben	dan	zou	 ik	hier	nog	kunnen	zitten.	Ja	dat	 is	een	
compleet, biologisch, zelf neuraal-lerend systeem en we hebben 
een	 ander	 veld	 daar	 doorheen	 zitten.	 Dat	 is	 ons	 scheppingsveld.	
En	 dat	 scheppingsveld	 is	 in	 staat	 om	 dus	 in	 dit	 neuraal-lerend	
bewustzijnsveld	aanwezig	te	zijn.	We	gebruiken	het	weliswaar	veel	
te	 weinig	 tot	 bijna	 niet.	Maar	 als	 je	 dat	 gaat	 ontwikkelen	 is	 het	
mogelijk	om	je	eigen	bewustzijn,	via	je	persoonlijkheid,	te	hacken.	
Dan	kun	je	je	biologisch	lichaam	ten	dienste	stellen	aan	het	groter	
potentieel	van	wie	jij	bent.	Dat	is	eigenlijk	wat	we	nu	aan	het	doen	
zijn;	we	zijn	onszelf	aan	het	hacken.	Door	onszelf	bewust	te	worden	
van	wat	onze	vermogens	zijn.	En	dat	is	wat	de	chips	ook	doen.	Dus	
eigenlijk	zeg	ik	dat	wij	ook	een	kunstmatige	chip	zijn.	“Alleen	wij	zijn	
biologisch	en	die	chip	is	niet	biologisch”,	denken	we;	“dat	is	heel	iets	
anders	dan	wij”.	Maar	in	feite	is	het	precies	hetzelfde.

Arjan:	Nou,	waarom	er	technische	haperingen	zijn	en	waarom	jij	er	
niet	van	opkijkt.	Mensen	hebben	dat	op	allerlei	manieren.	Zij	heeft	
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het	dan	echt	met	data	en	zo	en	jij	hebt	het	met	van	alles,	soms	(zelfs)	
met vliegtuigen. Maar vooral met geluid en beeld heb ik het dan veel 
meegemaakt.

Martijn:	 Ja,	 hoe	 dat	 komt	 is	 eigenlijk	 heel	 simpel:	Ogen	 dicht,	 dan	
kun	je	ervan	uitgaan	dat	alles	wat	je	hoort....	-	stel	je	voor:	Je	kunt	je	
gehoor	uitschakelen,	 je	kunt	al	 je	 zintuigen	uitschakelen	 -	 stel,	dan	
blijft	er	niks	over.	Althans	geen	zintuiglijke	waarneming.	Dan	blijft	er	
alleen	maar	 een	 elektrisch	 signaal	 over,	 of	 er	 blijft	 een	 bewustzijn	
over	waardoor	je	weet	dat	je	er	bent.	Nou,	dat	is	ook	het	enige	wat	
er	is.	En	de	rest	wat	er	allemaal	is,	zijn	allemaal	prikkels	in	ons	brein.	
Die	 komen	 niet	 van	 buiten.	 Wij	 denken,	 de	 reguliere	 wetenschap	
denkt,	dat	het	van	buiten	komt.	Ze	denken	dat	het	 licht	van	buiten	
komt,	maar	uiteindelijk	wordt	het	ingevoegd	in	ons	brein.	En	omdat	
deze realiteit wordt ingevoegd in ons brein - net achterstevoren is 
dat	-	en	daaruit	alles	ontstaat	waarvan	wij	denken	dat	het	buiten	ons	
aanwezig	is,	wat	op	die	manier	ook	onze	perceptie	ís	van	de	realiteit	
-,	dan	is	er	niks	aan	de	hand.	Maar	ga	je	er	bewust	van	worden	dat	
er	andere	dingen	aan	de	hand	zijn;	als	je	dat	gaat	onderzoeken…,	als	
je	door	krijgt	dat	het	zich	eigenlijk	ín	jou	afspeelt,	dan	betekent	dat	
er	een	soort	controlelagen	lopen,	controlelijnen.	Zodra	jij	een	ander	
gemoedsveld	in	je	krijgt	en	je	gaat	verder	kijken	dan	dat	je	neus	lang	is,	
dan	dat	je	zintuigen	doen,	komt	er	een	gemoedsveld	van	bewustzijn	
naar voren, dat wordt gedetecteerd. Dan vindt er een verstoring 
plaats in de elektrische signalen.

Arjan:	Zijn	dat	“scalar	waves”?

Martijn:	Nee,	nee	dat	zijn	echte	…....	het	zijn	de	mensen	van	deze	aarde	
die	dit	hele	programma,	dat	we	hier	nu	ervaren	als	een	werkelijkheid,	
orkestreren.

Arjan:	Ok,	mijn	vraag	was	anders.	Ik	heb	je	ook	weleens	horen	zeggen	



111

op	het	moment	dat	je	je	“scalar	wave	potention”	verhoogt	dat	het	
dan de wachters van de matrix, zeg maar, opvalt. Vandaar dat ik 
dacht:	Goh,	zijn	dat	dan	scalar	waves?

Martijn:	Kijk,	het	wordt	 steeds	 ingewikkelder,	 terwijl	het	eigenlijk	
steeds	eenvoudiger	wordt.	Maar	je	hebt	steeds	meer	woorden	nodig	
om	het	te	vertellen.	Deze	realiteit,	die	wij	hier	nu	ervaren,	is	een	op	
elektrische	signalen	gebaseerde	werkelijkheid,	die	ingevoegd	wordt	
in het fysieke brein. Nu moet ik het nog iets beter gaan zeggen: Het 
lijkt	alsof	dit	brein	het	produceert	maar	het	is	helemaal	niet	zo.	Zelfs	
dit	 brein	 produceert	 deze	 werkelijkheid	 niet.	 Dit	 brein	 ontvangt	
signalen	uit	min	control	programma’s	die	áchter	deze	werkelijkheid	
liggen.	En	dat	is	een	volledige	menselijke	werkelijkheid	en	dat	is	de	
werkelijke	werkelijkheid	die	 gehackt	 is	 in	1958.	Door	min	 control	
groepen.

Arjan:	En	is	dat	door	de	nazi	wetenschappers	(gehackt),	die	over	zijn	
gegaan	met	 “project	 paperclip”	 na	 de	 Tweede	wereldoorlog	met	
Jozef	Mengele	en	dergelijke?	

Martijn:	Ja.

Arjan:	Ik	heb	daar	zelf	een	keer	van	gehoord	dat	het	ze	gelukt	is	om,	
op	het	moment	als	iemand,	zeg	maar,	zoveel	pijn	ervaart…;	normaal	
zijn	er	receptoren	die	zorgen	dat	je	wegvalt,	maar	ze	hebben	met	
medicijnen	die	receptoren	weten	te	blokken,	zodat	als	je	gemarteld	
wordt	je	niet	wegvalt,	maar	dat	je	een	soort	blanco	persoonlijkheid	
krijgt,	een	soort	alter,	die	dan	volledig	geprogrammeerd	kan	worden.	
Zijn	dit	soort	programma’s	daar	mee	annex?

Martijn:	Nee,	het	zijn	afleidingsmanoeuvres	en	rookgordijnen,	die	
dus	wel	werkelijk	zijn,	want	het	bestaat.	En	dat	is	allemaal	zogenaamd	
geheimgehouden.	Vervolgens	 zijn	MK-ultra-files	bekend	gemaakt,	
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ook	als	koekjes	van:	“Ja	nou	goed,	er	gebeurt	wel	wat”.

Arjan:	Dit	vind	ik	al	heel	heftig.

Martijn:	 Ja,	 dat	 is	 het	 ook.	 Het	 ís	 ook	 heel	 heftig.	 Het	 zijn	
werkelijkheden	die	 steeds	voortkomen	uit	het	brein.	Want	kijk,	wij	
zijn	biologische	computersystemen.	En	op	het	moment	dat	je	dat	een	
beetje	gaat	vergelijken	met	een	computer	kun	je	steeds	(verder	gaan)	
in een computer. Laten we Windows even noemen als voorbeeld. 
Binnen	Windows	 kun	 je	 steeds	 voortdurend	 een	 nieuwe	Windows	
installeren.	 Steeds	weer	 en	 vervolgens	 kun	 je	 bij	 het	 opstartmenu	
selecteren	welke	je	wilt	opstarten,	maar	je	kunt	het	ook	zo	instellen	
dat er alleen die ene Windows aangaat. Dat Windows programma 
weet	helemaal	niet	dat	het	geïnstalleerd	is	naast	andere,	hoofdelijke	
besturingssystemen.

Arjan:	Die	denkt	dat	hij	 helemaal	 zelf	….	die	draait	 gewoon	ergens	
binnen.

Martijn:	 Ja.	 Dus	 diegene	 die	 die	 Windows	 besturingssystemen	
installeert, is voortdurend aanwezig in het besturingssysteem. Die 
zorgt er ook voor dat er regie is binnen dat besturingssysteem. Het zorgt 
er	ook	voor	dat,	als	die	realiteit	niet	meer	goed	functioneert,	dat	er	
wordt ingegrepen, dat er geprogrammeerd wordt. Dat doen ze vanuit 
die	werkelijkheid	en	ze	doen	het	uit	het	hoofdelijk	besturingssysteem,	
waar	de	hoofd-hack	heeft	plaatsgevonden.	Op	het	moment	dat	een	
hele samenleving in dat Windows besturingssysteem compleet komt 
te	 crashen,	dan	 is	er	een	mogelijkheid	om	vanuit	die	werkelijkheid	
weer	een	nieuwe	min	control	virtual	reality	te	creëren.	En	dat	is	wat	
er	nu	ook	allemaal	ontdekt	wordt	in	de	neurowetenschappen.	Steeds	
meer	en	meer	komen	daar	bevestigingen	van.

Arjan:	Wij	zijn	zelf	na	1958	geboren;	er	zijn	ook	allerlei	mensen	die	
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zijn	voor	1958	geboren.	Is	daar	een	verschil	in	of	je	voor	of	na	die	
tijd	bent	geboren?

Martijn:	Nee,	maakt	helemaal	niets	uit.

Arjan:	Maakt	niks	uit.	Ok.	Kun	je	ook	iets	vertellen	over	wat	er	dan	
gebeurd	is	in	1958?

Martijn:	 In	 1978	 werd	 een	 programma	 afgerond	 over	 de	
ontdekkingen	 die	 gedaan	 zijn	 naar	 aanleiding	 van	 “zelfbewuste”	
voertuigen	die	gecrasht	zijn	op	de	aarde.	Die	onderzoeken	werden	
voortgezet	…

Arjan:	Project	Blue	book	werd	toen	afgerond?

Martijn:	Ja,	dat	is	de	voorloper	van	project	Blue	book	geweest.	In	
1978	 zijn	 die	 onderzoeken	 afgerond	 waarbij	 het	 hele	menselijke	
brein,	het	hele	neurologische	systeem	in	kaart	is	gebracht.	Daarbij	
was	het	gewoon	mogelijk	om	iemand	een	tweede	persoonlijkheid	
inderdaad	te	geven,	maar	ook	in	één	keer	vijf	persoonlijkheden	in	te	
voegen met een complete historie. Hoe ze dat deden, was door het 
brein	van	een	ander	uit	te	lezen.	Ze	konden	het	brein	uitlezen	van	
een	ander.	En	vijf,	 zes	ook	honderd	verschillende	werkelijkheden,	
persoonlijkheden	inclusief	de	hele	historie,	in	een	ander	invoegen.

Arjan:	En	die	ze	ook	aan	of	uit	konden	zetten	met	bepaalde	signalen…

Martijn:	Ja	met	bepaalde	signalen	of	symbolieken.

Arjan:	En	opdrachten	geven?

Martijn:	En	opdrachten	geven.



114

Arjan:	Dat	zijn	de	“super	soldiers”	verhalen.

Martijn:	En	die	super	soldiers	die	zijn	er	dus	ook.	Er	zitten	er	nu	twee	
aan tafel. Mensen zien dat veel te veel in de realiteit waar we nu in 
zitten,	maar	ze	hebben	het	niet	door	dat	het	al	gebeurd	is.	Want	de	
wereldmachten	zijn	niets	voor	niets	zo	krachtig	als	dat	ze	zijn.	Het	is	
allemaal	eigenlijk	al	gebeurd.	Mensen	dus	voortdurend	in	een	“loop”	
houden	met	de	gedachte;	of	 je	bent	zwaar	gestoord	als	 je	hierover	
spreekt,	psychotisch	en	idioot,	of	het	 is	 inderdaad	zo	dat	het	eraan	
zit	te	komen.	En	nou	ja,	als	het	eraan	zit	te	komen	wat	kunnen	we	er	
dan	aan	doen?	Maar	stel	je	eens	voor	dat	het	allemaal	al	gebeurd	ís.
Terug	naar	die	1978,	toen	is	dat	onderzoek	afgerond	en	toen	zijn	ze	
verder	gegaan	in	combinatie….	om	mensen	te	upgraden.	Om	de	DNA	
die	uitgeschakeld	staat,	dus	ook	aan	te	zetten.	En	toen	hebben	ze	dus	
supermensen	gecreëerd.	En	de	hele	historie	na	1978,	dat	is	niet	deze	
tijdlijn	waar	wij	nu	zitten,	is	er	één	van	een	totaal	andere	werkelijkheid	
dan	waar	wij	nu	zitten.

Arjan:	Ok,	en	dat	is	een	…	want	dan	snap	ik	het	even	niet.	Je	hebt	het	
over	een	1978,	maar	er	is	kennelijk	in	1958	iets	gebeurd	waardoor	wij	
nu	op	een	andere	tijdlijn	zitten	dan	wat	er	in	1978	aan	supermensen	
is	 gecreëerd.	 M:	 Ja.	 A:	 Was	 dat	 iets	 goeds	 trouwens	 dat	 deze	
supermensen	zijn	gecreëerd?

Martijn:	Nee,	nou	 ja,	voor	die	groep	 is	dat	buitengewoon	plezierig.	
Het	is	maar	van	welke	kant	je	het	bekijkt.
Wat	er	gebeurd	is,	is	dat	er	na	1978	dat	programma	helemaal	uitgewerkt	
is.	 Er	 zijn	 hele	 grote	 projecten	 opgestart,	 ook	 kolonisatieprojecten	
buiten de aarde. De hele samenleving is compleet ontwricht geraakt 
…

Arjan:	In	die	andere	realiteit
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Martijn:	In	die	andere	werkelijkheid.

Arjan:	 Is	 dat	 een	 realiteit	 die	 nog	 één	 stap	 dichter	 bij	 de	
oorspronkelijke	geometrie	van	het	bewustzijn	is	dan	wij?	M:	Nee

Martijn:	Nee,	helemaal	niet.	Het	is	gelijk	aan	deze	werkelijkheid.

Arjan:	Een	andere	parallelle	realiteit.

Martijn:	 Ze	 hebben	 daar	 geen	 last	 van	 de	 min	 control	 die	
technologisch	hier	op	ons	wordt	afgevuurd.	 En	 ze	 zijn	dat	 verder	
gaan	 ontwikkelend.	 Daar	 is	 een	 tijdslijn	 ontstaan	waarbij	 er	met	
technologie	gewerkt	werd,	met	terugwerkende	kracht.	Tijdreizigers	
zijn	teruggegaan	in	de	tijd,	in	1952,	en	hebben	daar	voorbereidingen	
getroffen.	In	1958	is	de	collectieve	wereld-hack	voltooid.

Arjan:	En	wat	moet	ik	me	daarbij	voorstellen?

Martijn:	Dat	datgene	wat	wij	nu	dus	als	onze	realiteit	zien,	dat	dat	
zich dus afspeelt in een lichaam dat onder controle staat van min 
control-technologische	groepen.	Dan	ga	 je	dus	echt	 in	de	richting	
van	de	film	van	de	Matrix,	waarbij	de	Matrix	overigens	helemaal	
niet in de buurt komt. Maar weer wel het model van dat het zich 
afspeelt	 in	 je	 lichaam.	En	dat	gebeurt	wereldwijd	bij	alle	mensen	
tegelijkertijd.	Leuke	uitzending,	hè?

Arjan:	Ja	geweldig,	heel	gezellig!	Maar	wat	betekent	dat	dan	voor	
ons	zoals	wij	hier	zitten?	Het	is	een	collectieve	hack.	Is	het	dan…	ja,	
er	zijn	zoveel	vragen.	Zijn	wij	dan	één?	Of	ervaren	wij	als	individuen	
allemaal	niet	meer	onze	oorspronkelijkheid?	Of	wat	is	dan	het	doel?

Martijn:	Mensen	zijn	zich	helemaal	niet	bewust	van	hun	vermogen.	
Het	klinkt	eigenlijk	heel	gek;	er	liggen	gewoon	verschillende	lagen.	
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Net	 als	 papiertjes,	 liggen	 er	 verschillende	 lagen	 van	 realiteit	 over	
elkaar heen.
En	als	je	gaat	ontdekken	dat	een	Windows	besturingssysteem	ook	in	
een	bepaalde	map	zit,	dan	ben	je	in	staat	om	die	map	eruit	te	kopiëren	
en	daar	dus	een	andere	informatie	op	een	andere	schijf	te	zetten	en	
een andere inhoud in te plaatsen. Dat is wat er met ons gebeurd is.

Arjan:	Hoe	 komen	we	dan	weer	 terug?	Wat	 is	 dan	een	 “lead”,	 zeg	
maar, voor ons om hieruit te komen?

Martijn:	 Dat	 is	 wat	 we	 aan	 het	 doen	 zijn.	 We	 zijn	 het	 aan	 het	
onderzoeken.	 Wat	 betreft	 de	 technologie,	 die	 losgelaten	 is	 op	 de	
mens,	dat	zijn	nanobots,	 levende	nanobots.	Dat	zijn	eigenlijk	micro	
robotjes	die	gehecht	zitten	aan	plaatjes	in	ons	bloed	en	die	hebben	
als het ware ons hele fysieke lichaam gekoloniseerd. Die die reageren, 
buitengewoon	beroerd	voor	die	nanobotjes,	op	bewustzijn.	Dus	hoe	
bewuster	mensen	zich	hiervan	gaan	worden,	hoe	beroerder	je	je	in	
eerste	instantie	kunt	gaan	voelen.	Want	het	is	een	behoorlijke	shock	
aan	informatie.	En	dan	houd	ik	het	alleen	nog	maar	bij	dit	stukje	omdat	
het	 echt	 toch	nogal	 behoorlijk	 diep	 gaat,	 deze	 informatie.	Als	 je	 je	
daarin	durft	te	verdiepen	en	je	doet	het	vanuit	liefde	voor	jezelf	-	het	
gaat	echt	om	zelfbewustzijn,	en	je	weet	ook	dat	er	niks	kan	gebeuren	
-,	dan	krijg	je	dus	een	verandering	in	je	hersengolven;	dat	is	wat	er	
gebeurt.	Dus	als	 je	vraagt,	hoe	kun	 je	hieruit	komen?	Nou,	door	 je	
hersengolven te kunnen veranderen en dat gebeurt dus alleen maar 
als	je	je	bewustzijn	gaat	updaten.

Arjan:	Is	dat	die	theta-	bewustzijnsstaat	waar	je	het	over	had?

Martijn:	Dat	is	daar	een	onderdeel	van.	En	dan	is	het	dus	mogelijk	om	
in	een	fragment,	in	een	frame	te	komen	binnen	het	bewustzijn.	Iets	dat	
overigens zo beschreven wordt door top psychiaters op deze planeet, 
(namelijk)	dat	onze	persoonlijkheid	geframed	is	en	dat	je	daarop	kunt	
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inloggen.	En	vooralsnog	werd	dat	in	de	psychiatrie	beschreven	als	
een zware schizofrenie, totdat er dus op een gegeven moment 
honderden	miljoenen	mensen	over	de	hele	planeet	dat	ervaren.

Arjan:	En	wat	bedoel	je	met	dat	ons	bewustzijn	“geframed”	wordt?	
Wat	zeg	je	nou	eigenlijk?

Martijn:	 Dat	 er	 een	 raamwerk	 is,	 zeg	 maar	 een	 format	 van	 ons	
bewustzijn	hierachter.	Dus	dat	er	overheen	een	ander	veld	is	gelegd,	
een compleet andere realiteit, en dat in die realiteit spelonken 
zitten,	 momenten,	 waarin	 je	 dus	 contact	 kunt	 krijgen	 met	 die	
werkelijkheid.	En	dat	je	die	momenten	niet	voor	het	uitkiezen	hebt	
maar	dat	je	die	gaat	tegenkomen	op	het	moment	dat	je	hier	mee	
bezig bent.

Arjan:	En	is	dat	dan….	we	waren	al	heel	diep	gevallen	in	1958	denk	
ik,	in	ieder	geval	als	ik....	en	dit	is	nog	weer	een	laagje	dieper...

Martijn:	Dit	is	extreem	waar	we	het	nu	over	hebben.	Je	kunt	op	dit	
moment	nog	niet	bevatten	hoe	extreem	dit	is.	Het	is	zo	ontzettend	
groot. Dit is de meest geavanceerde manier van oorlog voeren waar 
ik hier over spreek. Het is niet voor niets dat de wereld waar we nu 
in	leven	zich	nog	steeds	staande	weet	te	houden.	Als	je	anders	naar	
de	werkelijkheid	gaat	kijken	kun	je	heel	goed	zien	dat	de	machten	
steeds	aan	het	langste	eind	trekken.	En	dat	is	niet	“doempraten”	of	
“doemdenken”.	Nee,	dat	is	(wil	zeggen),	dat	zolang	de	mens	niet	in	
staat	is	om	hier	doorheen	te	kunnen	kijken	en	er	geen	bewustzijn	
naar	 toe	 brengt...	 -	met	 andere	woorden	 geen	 bewustzijn	 in	 het	
eigen	brein	hier	heeft	-	(Martijn	omvat	zijn	hoofd)	en	daarmee	geen	
resultaat	 boekt	 in	 de	 hersenfrequenties,	 dan	 zijn	we	 dus	 in	 feite	
niet…	staan	we	niet	zelf	aan	het	stuur	van	onze	eigen	realiteit,	maar	
laten	de	realiteit	gewoon	binnenkomen.	En	je	kunt	letterlijk	zeggen	
dat	je	ergens	niet	mee	akkoord	gaat.
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Dit	wat	we	 nu	 heel	 kort	 aantippen,	 hè,	 over	 die	min	 control-hack.	
Dat	is	een	gigantische	neuro-hack	in	het	menselijk	bewustzijn	alom.	
Het is ook de grootste bedreiging voor andere beschavingen om hier 
te	 zijn.	Omdat	deze	hack,	dat	 is	één	van	de	vele	hacks	die	hebben	
plaatsgevonden, deze laatste hack waar we het nu over hebben, dat 
is	een	bewustzijns-hack	die	gedaan	is	door	wetenschappers	van	deze	
planeet.

Arjan:	Ok,	Mengele-achtige	mensen?

Martijn:	Ja	gewoon,	onze	eigen	wetenschappers.	En	omdat	zij	legitieme	
houders	en	bewoners	zijn	van	dat	veld	(A:	Poeh,	poeh),	ligt	er	dus	ook	
een	eigen	verantwoordelijkheid	hier	om	dit	op	te	 lossen.	Wij	 leven	
wel	in	die	werkelijkheid	daar,	maar	ook	in	die	werkelijkheid	hier.	En	als	
wij	doorhebben	dat	wij	in	een	soort	computer-simulatieprogramma	
zitten,	dat	zich	afspeelt	 in	ons	eigen	superbrein	want	wij	gebruiken	
maar	drie	tot	zeven	à	acht	procent	van	onze	fysieke	hersenen.	Als	wij	
16%	gaan	gebruiken…	jonge,	wat	denk	je	dat	we	dan	wel	niet	allemaal	
kunnen gaan doen, laat staan wanneer dat (getal) nog veel groter is.

Arjan:	Kunnen	wij	dat	gewoon	activeren	met	intentie?

Martijn:	 Nee,	 nee.	 We	 zullen	 eerst	 uit	 deze	 tunnelvisie	 dienen	 te	
stappen.	En	dan	zullen	we	alles	op	de	schop	dienen	te	zetten	en	ook	
de	religies	et	cetera,	vandaar	dat	ik	er	ook	altijd	gewoon	over	spreek.		
En	de	doelstelling	daarachter	is	om	ons	lichaam	hier	te	gaan	upgraden,	
zodat	we	hier	een	onsterfelijk	lichaam	krijgen,	transhumanisme,	hè.	
Zodat	we	met	 ons	 bewustzijn	 hier	 straks	 zo	 blij	 zijn	 en	 dan	wordt	
het	geld	afgeschaft,	(zo)dat	we	volledig	in	deze	realiteit	onsterfelijke	
wezens	 zijn	 en	 dat	we	 daarmee	 eigenlijk	 cyberrobots	 zijn,	 cyborgs	
zijn,	met	een	bewustzijn	van	een	potentieel	van	schepping,	maar	dat	
we	dat	eigenlijk	niet	aanwenden	voor	onszelf	maar	dat	we	dat	 ten	
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dienste stellen van het systeem.

Het	 technologisch	 tijdperk	 waar	 we	 nu	 in	 zitten	 is	 precies	 zo	
ingevoegd dat het synchroon loopt met de ontwikkeling van ons 
bewustzijn.	En	het	loopt	altijd	een	stapje	voor.	Is	allemaal	afgestemd.
Het	hoeft	zich	niet	af	te	spelen	in	het	hier	en	nu	maar	het	kan	zijn	
dat	we	dus	bestuurd	worden	door	toekomstige	technologieën”.	En	
dat	is	ook	wat	er	gebeurt,	waardoor	ik	ook	telkens	zeg:	Ik	kom	met	
mijn	bewustzijn	een	half	miljoen	 jaren	uit	de	 toekomst.	En	dat	 is	
niet voor niets dat ik dat heb gezegd.

Hoe het komt dat de universiteiten zo bestuurd worden in een 
hiërarchie	“ze”	kennen.	Budgettair	gezien,	het	hele	systeem,	het	is	
één	grote	piramide	en	het	heeft	echt	niet	met	het	geld	te	maken.	
Geld is geïntroduceerd om die piramide dus in werking te houden, 
de	macht	van	de	controle,	hè.

Het gaat erom dat mensen allemaal in een overtuigingssysteem 
hangen. Ook de wereldleiders, de regeringsleider, mensen die 
aangesteld	 zijn	 door	 de	 goedgelovigen	 die	 hun	 stem	 hebben	
gegeven	 aan	 deze	mensen	met	 de	 gedachte	 dat	 zij	 het	 voor	 ons	
gaan oplossen.

Maar de mensen die nu die macht hebben, worden dus 
belangrijk	gevonden	in	een	heel	groot	circuit.	En	dat	moet	je	niet	
onderschatten.	Ik	was	in	Manhattan	ook	bij	de	Verenigde	Naties	bij	
het	hoofdkwartier.	En	kijk,	de	energie	die	daar	heerst	en	de	kracht	
die	daar	aanwezig	is	in	de	panden	daar	omheen,	die	is	immens.	Je	
ademt daar een hele andere atmosfeer in. Wat daar aan de hand is, 
als	je	je	daar	op	af	durft	te	stemmen	en	je	gaat	daar	dus	helemaal	
mee	in	verbinding,	dan	voel	je	–dat	als	jij	of	ik	daarbinnen	zou	zijn	-,	
dat	je	wordt	overgenomen	door	die	energie.	Dus	je	wordt	geleefd.	
Je	 krijgt	 aanzien.	Dus	 even	over	Mark	Rutte:	 Je	 krijgt	 aanzien.	 Je	
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hebt	een	heel	programma:	Je	bent	zelfs	nog	gehoorzaam	ook	naar	de	
machthebbers.	Je	zorgt	voor	het	overeind	houden	van	het	programma	
van	de	EU.	De	euro	moet	overeind,	het	hele	machtssysteem	overeind.	
Dus	 je	 doet	 daar	 helemaal	 in	 mee.	 Je	 krijgt	 een	 hele	 belangrijke	
positie.	Mensen	vinden	je	leuk,	mensen	vinden	je	aardig.	Nou,	ieder	
mens	vindt	het	 leuk	om	aardig	gevonden	te	worden,	dus	dan	ga	 je	
helemaal	in	die	agenda	mee.	Maar	het	is	echt	(zo):	De	macht	die	zij	
met	 elkaar	 hebben	 is	 zó	 ontzettend	 groot,	 dat	we	 die	macht	 daar	
nooit	weghalen.	Dat	gaat	niet	 gebeuren.	Wij	 krijgen	de	macht	niet	
weg	bij	de	leiders.

Arjan:	 Is	die	macht	niet	heel	groot	omdat	wij	hun	als	 collectief	die	
macht geven?

Martijn:	 Ja,	 zo	kun	 je	het	uitleggen.	En	 je	kunt	ook	zeggen,	dat	die	
macht	bij	hun	heel	groot	is,	omdat	zij	macht	hebben	omdat	wij	ónze	
kracht	niet	tot	uiting	laten	komen.

In	deze	werkelijkheid	 is	het	nodig	om	tot	een	proces	te	komen	van	
zelfinzicht,	van	zelfbewustzijn.	De	mensheid	op	deze	aarde	-	laten	we	
ons	gewoon	bij	Nederland	houden	-,	heeft	het	nodig	om	het	bewustzijn	
te ontwikkelen dat er zóveel ontbreekt in onze samenleving, dat we 
dat	zelf	gaan	creëren	en	neerzetten.

Daar	 hebben	 wij	 ook	 een	 eigen	 soort	 instituut	 voor	 nodig.	 We	
hebben	eigen	instituten	nodig	die	geleid	worden	door	gezamenlijke	
inzet, vanuit kracht. Op het moment dat we dát gaan doen en we 
gaan	ons	 vermogen	daar	 inzetten,	 hele	 grote	projecten	met	 elkaar	
neerzetten,	dan	is	er	een	ongeschreven	wet.	En	dat	is,	dat	zodra	de	
aandacht wordt afgehaald van (het feit) dat we dus onze macht, onze 
kracht weggeven aan de regeringen. (Dus) als we die energie niet 
meer	weggeven,	maar	bij	onszelf	bij	onze	eigen	projecten	neerzetten,	
-	en	dat	hoeven	echt	geen	zweefprojecten	te	zijn,	dat	kunnen	hele	
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fundamentele	projecten	zijn,	die	nodig	zijn	voor	het	welzijn	van	de	
wereld, voor de mens, het dier en de natuur - Als we een eigen 
economie	op	poten	zetten,	-	(iets)	dat	gewoon	realiseerbaar	is,	daar	
is	helemaal	niets	moeilijks	aan,	als	we	dat	met	elkaar	doen	-	dan	
trekken	we	die	energie	weg	bij	de	machthebbers	en	dan	valt	hun	
macht	uit	elkaar.	Dat	is	nou	juist	het	grappige.

Als ik word aangehouden door een agent, zeg ik ook van – ik ben 
niet rebels hoor, laat ik dat vooropstellen – maar ik zeg wel tegen de 
agent	van:	“Goh,	ik	laat	het	je	zien,	maar	ik	erken	jouw	bevoegdheid	
niet”.	Maar	dan	moeten	ze	altijd	heel	hard	lachen.	Maar	dan	heb	ik	
in ieder geval gezegd wat ik zeggen wil.

Ik	wil	in	het	moment	waarin	er	iets	gebeurt	zelf	leiding	hebben.	Ik	
wil	 zelf	 aan	het	 stuur	 zitten.	Maar	wij	 hebben	wel	met	 regels	 en	
wetten	te	maken.	Dus	we	gaan	niet	tegen	agenten	aan	schoppen	
en	trappen,	want	je	kunt	links-	of	rechtsom,	maar	je	kunt	gewoon	
zeggen:	 Ook	 die	mensen	 doen	 heel	 hartstikke	 hun	 best.	 En	met	
elkaar	maak	je	een	menswaardige	samenleving.

Dus	ik	ben	er	zelfs	heel	blij	om	dat	de	politie	er	is	in	het	model	waarin	
we	nu	in	zitten,	maar	waar	ik	wel	van	houd	is,	dat	je	je	gewoon	niet	
laat meetrekken in het systeem.
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De val van Gaia

Maar	daar	is	een	wereld,	dat	is	Gaia,	en	Gaia	is	één	van	de	werelden	
van	dat	universum,	en	dat	zijn	allemaal	bronwerelden,	vrije	werelden	
door	elkaar	heen.	Gaia	heeft	een	functie	om	anderen	te	ontwikkelen,	
Gaia	 is	een	heel	belangrijk	ontwikkelingscentrum	voor	werelden	en	
universa. Daar wordt heel veel onderzoek naar gedaan.

Gaia	 is	 honderd	 keer	 groter	 dan	 de	 Aarde	 die	wij	 hier	 nu	 kennen,	
eigenlijk	nog	groter	dan	dat,	maar	ik	heb	een	getal	honderd	maar	aan	
gegeven.	Betrekkelijk	een	kleine	planeet,	overigens.	Je	zou	het	als	een	
knikkertje	moeten	zien	ten	opzichte	van	een	tractorwiel,	achterwiel,	
want	gemiddelde	werelden	zijn	groter.	Gaia	is	een	betrekkelijk	kleine,	
zeer	paradijselijke	omgeving.	Gaia	heeft	een	rehabilitatiefunctie	in	de	
schepping	van	de	bron	van	de	wereld	van	de	mensen.	Dus	bij	missies,	
uitzendingen,	 grote	 armada	 van	 voertuigen,	 vloten,	 objecten,	 die	
ofwel	 letterlijk	 vertrekken	 of	 via	 projecties	 worden	 verplaatsen	 in	
universa,	matrixen	heeft	Gaia	vermogen	in	zich	om	te	ontstoren.	Het	
zit	hem	vooral	 in	de	samengebalde	 intelligentie	van	al	het	 leven	 in	
het	water.	Dus	water	is	een	heel	groot	informatietrillingsveld.	Wat	er	
op de Aarde stroomt wat in verbinding staat met andere werelden 
hele	grote	golven	van	vibraties,	het	is	vooral	water	die	de	kracht	is	dat	
ontstoort. Als een storing vindt er plaats, net als hier in deze wereld. 
Het	 zit	 overal	 in,	 als	 er	 geen	 water	 is,	 zijn	 er	 geen	 planten,	 geen	
dieren,	zijn	er	geen	mensen,	er	is	niks	zonder	water.	Water	is	echt	de	
levensdrager.	En	dat	is	een	zeer	grote	functie	van	Gaia,	Terra	Gaia.	

En	 het	 is	 ook	 een	 hele	 geliefde	 wereld,	 er	 worden	 heel	 veel	
ontwikkelingen gedaan. Want we bouwen ook lichamen, we 
ontwikkelen	ook	levens,	zoals	jullie	met	robots	bezig	zijn,	ontwikkelen	
we daar lichamen maar niet lichamen op basis van fysieke materie maar 
op	basis	van	frequenties.	En	dat	wordt	via	onszelf	geproduceerd.	We	
zetten	met	vermogens	van	(in	het	aardse	taal)	van	denken	trillingen,	
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eigenlijk	 is	 het	 een	water-web,	 ik	 kan	 er	 geen	 ander	woord	 voor	
vinden.

Gaia	is	ook	een	station	waar	allemaal	troepen	zijn	gestationeerd	van	
allerlei	andere	sterrenwerelden,	andere	universa	van	mensen.	…..	
Ja.	…En	de	dag	dat	Gaia	werd	aangevallen	vanuit	de	geometrie,	heb	
ik ook weleens in de lezing verteld, van binnenuit is die aangevallen. 

Gezamenlijke	 matrixen	 die	 samenvloeiden	 tot	 een	 geheel,	 die	
intelligent	werden	en	zich	als	het	ware	onttrokken	uit	de	wetgeving	
van	 hun	 ontwerpers,	 dus	 intelligentie	 van	 het	 universum	 werd	
anders.	Speelt	zich	allemaal	dwars	door	elkaar	heen	af.	De	geometrie,	
de analoge geometrie van Gaia is van binnenuit aangevallen, dus 
in	de	software	van	binnenuit.	En	daarmee	werd	Gaia	als	het	ware	
gekraakt, er ging iets door de geometrie, de analoge geometrie 
heen, dus dat wat noemen we de heilige geometrie, die werd 
erdoorheen gezet en alles wat werd aangevallen in Gaia, aanvallen is 
–	werd	gelezen.	En	het	werd	gelijk	gedigitaliseerd,	nagebouwd.	Dus	
hier staat een lamp. De lamp is in dit voorbeeld organisch, kan ook 
beter misschien een plant nemen, maar het gaat ook om materie, 
want alles is energie. Het werd van binnenuit in het frame van 
software	van	de	trilling	werd	het	binnengedrongen	en	de	parasitaire	
informatievelden	die	 scanden	de	analoge	geometrie	waar	het	uit	
bestaat.	 En	 terwijl	 ze	 het	 scanden	 was	 er	 ook	 gelijk	 het	 digitale	
doorheen	gelegd.	 En	 alles	werd	 gelezen	en	direct	 gekopieerd.	 Zo	
ontstonden er dus twee verschillende werelden door elkaar heen. 
Dit is wat er gebeurd. 

Dus	 je	 hebt	 een	 organische	 foto,	 er	werd	 een	 foto	 van	 gemaakt	
door	hun	systeem	en	er	werd	gelijk	doorheen	gelegd,	naadloos	op	
elkaar,	door	elkaar	heen.	En	kopie,	zeg	maar,	daarvan,	dus	de	heilige	
geometrie, die onder hun bewind valt, daarin werden mensen 
vanuit de kopie, werden mensenwezen die leven in het origineel 
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aangevallen	om	hun	bewustzijn	kortstondig	af	te	leiden.	En	daardoor	
de	mensen,	zonder	dat	ze	het	in	de	eerste	instantie	wisten,	in	de	kopie	
terechtkwamen.	Supersnel.	Maar	je	ziet	het	niet.	En	in	die	kopie	leven	
ze	dus	ook	het	lijf	wat	ze	daar	ervaren,	wat	ze	ervaren	in	het	origineel.	
Dus	je	hebt	niet	door,	dat	is	dus	waar	we	ingevallen	zijn,	je	hebt	niet	
door	dat	je	een	lichaam	hebt,	die	niet	voortkomt	vanuit	jezelf,	maar	
wat	voortkomt	uit	die	projectietechnologie.	Dus	eigenlijk	opbouwen,	
reproduceren	 van	 werkelijkheden.	 En	 die	 wereld,	 daar	 worden	 de	
mensen	 in	getrokken.	Dus	zo	zitten	ze	tegen	de	bron	aan,	zitten	ze	
door	de	bron	heen.	Ze	trekken	mensenwezen	uit	de	bronwereld	weg	
in	de	kopie.	Dat	heb	je	dus	niet	door,	dat	dit	gebeurt,	gaat	razendsnel.	
En	 de	 kopie-wereld,	 dus	 die	 wereld,	 die	 hebben	 ze	 in	 188	 velden	
uit	 elkaar	 getrokken.	Dus	 hebben	 ze	 188	 verdiepingen	 in	 gemaakt.	
En	 ze	 hebben	 99%	 van	 een	 kopie	 als	 het	ware	 in	 188	 lagen,	 en	 in	
188	velden,	daar	is	maar	één	veld	over	en	dat	is	die	1	procent,	stukje	
restant-informatie	van	jouw	origineel.	

Dus	er	is	eigenlijk	het	origineel	geweest,	dat	is	“origineel-jij”,	en	daar	
werd	er	een	“kopie-jij”	doorheen	gezet.	Vervolgens	identificeer	je	je,	
per	ongeluk,	ervaar	je	jezelf	als	de	kopie,	je	zit	in	hun	wereld	en	vanuit	
die	kopie	in	hun	wereld	leef	je,	wordt	het	in	188	vibraties	uit	elkaar	
getrokken, dus die wordt helemaal ontleed – bats! Dus echt helemaal 
uit	 elkaar	 getrokken	 en	 188	 werelden	 door	 elkaar	 heen,	 dat	 zijn	
allemaal	universa,	en	dan	één	wereld	daarvan,	die	ze	als	snelkoppeling	
hebben	gelegd	aan	de	188	lagen	en	dat	is	de	wereld	van	Huargardia.	
Dus	 dat	 universum	hebben	 zij	 een	 snelkoppeling	 aan	 gemaakt	wat	
ontwikkeld	was	als	een	experiment.	Dus	we	zijn	eigenlijk	gevallen	IN	
deze	werkelijkheid	hier,	die	wij	hier	ervaren,	die	ontwikkeld	 is	door	
de	Huargardiaanse	beschaving,	de	Designers,	eigenlijk	is	die	gekaapt	
door dezelfde krachten om over te nemen en als een soort opvangbak 
te	 functioneren	om	alle	wezens	die	 zij	 in	 oorspronkelijke	werelden	
kapen, overnemen, om daarheen te dirigeren. 
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Over dieren in het experiment

De mens, dier, [de realiteit] waarin we nu leven, deze realiteit, is 
opgebouwd door Designers uit een deel van een ander universum, 
samengesteld uit allerlei verschillende universa. Ons fysieke lichaam 
is	 ook	 opgebouwd	 uit	 verschillende	 menselijke	 soorten.	 Andere	
galactische	wezens,	andere	beschavingen.	Met	dieren	is	het	eigenlijk	
precies	hetzelfde.	Dat	is	hier	biologisch	neergezet.	En	de	dieren	hier,	
op	dit	moment,	zijn	dus	eigenlijk	een	soort	manipulatie,	of	eigenlijk	
een soort invasie. Dat is niet zuiver - samengesteld inderdaad - en 
dat	is	door	scheppende	wezens	-	die	voor	het	merendeel	artificieel	
zijn	-	gedaan.	Dat	hebben	ze	met	specifieke	doeleinden	gedaan.	De	
wetenschap zal het op een gegeven moment ook vaststellen dat de 
aarde	een	soort	experiment	is	en	dat	de	wereld	is	gecreëerd	door	
buitenlandse rassen. De dieren, die hier nu leven op deze aarde, die 
kennen geen neurologische invasie zoals de mens die kent. Dus in dit 
geval	heb	ik	het	specifiek	over	een	mind-control	in	het	brein,	in	deze	
laag.	Dus	waar	wij	nu	mee	te	maken	hebben,	onze	persoonlijkheid	-	
daar	heb	ik	het	specifiek	over:	dat	heeft	een	dier	niet.	Een	dier	heeft	
geen	persoonlijkheidssyndroom.	Mijn	 hond	 is	 elke	 dag	hetzelfde.	
Die	gaat	niet…,	als	de	hond	van	de	buren	voorbijloopt	en	die	heeft	
een	mooiere	halsband,	krijgt	hij	niet	één	of	andere	ego	van:	ik	wil	
ook zo’n band. (gelach)

Hij	of	zij	blijft	gewoon	zichzelf.	En	dat	 is	het	wezen	van	wie	hij	of	
zij	 is.	 En	dat	 is	wat	 ik	bedoel.	De	natuur	en	de	elementen	en	de	
dieren reageren zuiver vanuit het programma van deze matrix. Deze 
schepping-biologische wezens reageren zuiver. [Dit] omdat, vóór de 
manipulators dit hele experiment overnamen – dat is de grootste 
gebeurtenis die in het hele universum plaatsvindt – [dus] voordat 
ze dat deden stonden de dieren [er al]. [Dieren] die dus ook door 
die	Designers	ontworpen	zijn.	De	dieren	[die]	hier	ook	letterlijk	zijn	
neergezet	om	“een	compleet	scala”	te	maken;	om	een	evolutionair	
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programma	te	laten	ontstaan.	En	de	dieren	zijn	nog	steeds	in	diezelfde	
fase	als	de	Designers	oorspronkelijk	hebben	gedaan.	En	nu	hebben	
we	te	maken	met	een	andere	historie.	En	dat	is	de	historie	van	deze	
biologische	realiteit	waar	we	nu	zitten.

De	 rol	 van	 dieren	 in	 deze	 dimensie	 is	 net	 zo	 belangrijk	 als	 in	 onze	
oorspronkelijke	realiteit.	Alles	is	meegekloond	in	die	schil	van	realiteit,	
oftewel	alles	wordt	in	ons	gevoegd.	En	dieren	reageren	op	basis	van	
onze	mindset.	De	dieren	reageren	op	onze	wijze	van	bereidwilligheid	
of	wij	naar	onszelf	willen	kijken.	Een	heel	simpel	voorbeeld	is,	als	je	
hond	dwars	is	dan	ben	je	zelf	die	dag	gewoon	hartstikke	dwars.	Als	mijn	
hond	vervelend	doet	tegen	mij	ben	ik	gewoon	vervelend.	En	kijk	nu	
in	het	groter	collectief	in	de	dierenwereld,	in	de	dierenwereld	heerst	
ook	chaos.	En	het	is	van	oorsprong	helemaal	niet	zo	dat	er	prooien,	
dat	er	roofdieren	zijn	die	andere	dieren	opeten.	Dat	is	meer	om	de	
levenscode tot zich te nemen omdat ze zelf anders degenereren. Dus 
wat is de rol van dieren op de aarde en ook in andere dimensies, alles 
is	gerelateerd	aan	het	bewustzijnsveld.	Hier	op	aarde	zijn	de	dieren	de	
dragers,	net	als	de	bomen	in	de	natuur,	van	onze	oorspronkelijkheid.	
Zo	krijgen	we	louter	te	zien	wat	wij	kunnen	waarnemen.	

Er	 zijn	 nog	 steeds	mensen	 in	 de	 oorspronkelijke	 wereld,	 en	 het	 is	
een	hele	tijd	geweest	dat	dat	niet	 zo	 is	geweest,	de	afgelopen	350	
miljoen	jaren	is	dat	wel	zo,	zijn	de	mensen	in	het	oorspronkelijke	veld	
teruggekeerd	vanaf	deze	realiteit	waar	wij	nu	zitten,	en	die	mensen	
hebben	 het	 niet	 makkelijk	 omdat	 die	 oorspronkelijke	 realiteit	 is	
opgebouwd,	 dat	 is	 even	 interessant,	 uit	 alle	 fragmentjes	 van	 de	
oorspronkelijke	 realiteit	 die	 wordt	 gedragen	 door	 de	 mensen	 op	
aarde. 

De	huidige	situatie	zoals	die	op	dit	moment	op	de	aarde	plaats	vindt	en	
met	dit	moment	bedoel	ik	de	afgelopen	500	jaar,	want	het	is	gewoon	
een	steeds	repeterende	situatie,	het	zit	 in	een	ander	 jasje	want	nu	
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zitten	we	hier	en	500	jaar	geleden	lagen	we	in	oude	juten	zak	onder	
een	boom,	maar	de	inhoud	is	hetzelfde	van	wie	we	zijn.	De	afgelopen	
jaren	is	het	zo	dat	de	mensheid	bestookt	wordt	door	groepen	die	
het niet zo goed met ons voor hebben maar ons in feite alleen maar 
nodig hebben om het hologram in stand te houden, want dat is wat 
wij	doen.	Het	hologram,	wat	zij	hebben	bedacht,	is	er	bij	de	gratie	
van	 ons	 vermogen	 en	 bij	 de	 gratie	 van	 onze	 seksualiteit.	 Omdat	
die energie inderdaad gebruikt en ingevoegd wordt in het veld. 
En	wat	er	nu	aan	de	hand	is,	is	dat	het	veld	wat	heilige	geometrie	
betekent, de aarde, wordt gebombardeerd door trauma, mensen 
hebben allemaal onderdrukte gevoelens en hebben onderdrukte 
realiteiten	 in	 zich	 en	 die	 realiteit,	 die	 frequentie,	 die	 beïnvloedt	
ook	het	fragment	van	die	oorspronkelijkheid	in	onszelf	en	dat	stuk,	
dus	het	hele	veld	met	al	die	mensen	in	hypnose,	want	wij	zijn	een	
productie	 beschaving	 geworden,	 we	 moeten	 produceren,	 alles	
draait	 hier	 om	 productie	 en	 capaciteit	 alleen	 maar	 op	 basis	 om	
ons	 in	onwetendheid	 te	houden.	Maar	doordat	wereldwijd	al	die	
mensen	in	die	trauma’s	zitten	in	die	frequentie,	wordt	wereldwijd	
bij	 alle	 mensen,	 welk	 geloof	 of	 wat	 maakt	 niet	 uit,	 wordt	 dat	
oorspronkelijke	deeltje	wat	in	ons	zit,	bestookt	door	die	overdosis	
aan	 traumatische	 gevoelens	 en	 onderdrukkingen.	 Dus	 het	 hele	
oorspronkelijke	veld	van	de	aarde,	wat	verdeeld	zit	in	het	DNA	van	
al	die	mensen,	heeft	daaronder	te	lijden.	Wij	zijn	dus	van	oorsprong	
die	mensen,	die	met	al	die	velden	 tegelijkertijd	communiceerden	
en contact hadden, ook met elkaar hecht contact uitwisselden, en 
de	Pleiadische	beschaving	heeft	daar	 ook	 echt	 heel	 veel	 last	 van	
gehad omdat die heel erg gelieerd zit, die zit heel dicht tegen het 
geometrische	bewustzijnsveld	van	de	aarde	aan,	zit	een	halve	toon	
hoger, in toon octaven uitgedrukt, dat is een ander lichtveld in kleur, 
zit	 heel	 dicht	 tegen	onze	 aarde	 aan	en	 zij	 hebben	echt	daardoor	
zelfs	een	planeet	verwoest	gekregen	doordat	wat	wij	hier	op	aarde	
aan	het	voelen	zijn.	



128

Arjan:	Aan	het	voelen	zijn?	

Martijn:	 Ja,	 ja.	 De	 mensheid	 wordt	 hier	 bestuurd	 om	 óók	 andere	
beschavingen	onder	controle	te	houden.	Wij	hebben	geen	 idee.	En	
nou	dacht	jij	dat	het	een	hele	gemakkelijke	avond	zou	worden!	Dus	
als	wij	hier	uit	willen	Arjan	dan	kunnen	wij	verschillende	dingen	doen.	
Eén	van	de	belangrijkste	zaken	die	wij	te	doen	hebben,	is	door	op	te	
gaan	staan.	En	niet	meer	te	accepteren	en	het	ook	uit	te	spreken,	dat	
het gewoon afgelopen is dat onze onwetendheid benut en gebruikt 
en misbruikt wordt om de mensheid in de verdeeldheid te brengen 
en te houden en de mensheid in tekorten te houden, de mensheid 
uit	te	vreugde	te	houden,	om	mensen	tegen	elkaar	op	te	zetten,	want	
dat	is	wat	hier	op	deze	planeet	gebeurt.	En	nogmaals	de	wezens	en	
krachten	op	deze	planeet,	vertaald:	banken,	instituten	en	al	dat	soort	
verschillende	tijdelijkheden	op	deze	planeet	die	weten	dat	het	einde	
in	zicht	is,	die	weten	dat	wij	decreet	van	vrijheid	weer	gaan	uitroepen.	
Op	een	ongekend	krachtige	manier	zullen	wij	dat	doen	en	dat	kunnen	
wij	alleen	doen,	door	hen	niet	te	ontlopen	maar	door	gewoon	daarin	
aanwezig	te	willen	zijn.	

Want deze bibliotheek die we hier kennen als de aarde kunnen 
we	 heel	 makkelijk	 een	 insertie	 noemen,	 maar	 het	 is	 gewoon	 een	
bewustzijnsveld	 dat	 zich	 afspeelt	 in	 deze	 radiofrequentie	 van	 het	
universum.	 En	 het	 bestaat	 als	 zodanig.	 En	 precies	 de	 aarde	 is	 de	
sleutel,	want	die	aarde	is	een	soort	multidimensionale	inlog,	een	slot	
zeg maar, waar al die velden, die dwars door elkaar heen lopen, een 
soort ingang in hebben. 

Om	 de	 aarde	 (zelf)	 wordt	 niet	 zo	 specifiek	 gestreden,	 als	 wel	 dat	
er	 een	 soort	 strijd	 gaande	 is	 over	 het	 bewustzijn	 van	 de	 mens	 in	
bepaalde	 lagen.	En	die	strijd,	die	er	dus	gevoerd	wordt,	wordt	niet	
gevoerd	door	de	welwillende	wezens	maar	tussen	de	100%	artificiële	
rassen,	 die	 ons	 onderdrukken,	 én	 de	 artificiële	 rassen	 die	 nog	 een	
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stukje	schepping	in	zich	dragen.	

En	dat	is	een	gigantisch	evenement	en	de	mens	wordt	uitgenodigd	
om	deze	beschavingen	te	erkennen	als	 legitieme	houders	van	het	
universum,	als	onderdeel	van	het	grote	potentieel	van	schepping.	
Wij	zijn	nodig	om	dat	weer	te	realiseren.	Want	op	het	moment	dat	
wij	dat	weer	voelen,	op	het	moment	dat	wij	dit	kunnen	erkennen,	
is	het	ook	zo.	Omdat	wij	waarnemers	zijn	met	de	ogen	van	Bron.	
Dus	het	is	heel	belangrijk	dat	deze	(onze)	beschaving	dat	weer	terug	
gaat zien en herkennen. Dat is het herzieningsprogramma. Het is 
letterlijk	een	rehabilitatieprogramma.	Letterlijk.	
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Genezing: Terugzetten blauwdruk van het oorspronkelijk 
design in je lijf

Van het woord genezen heb ik zelf afstand van genomen, met de 
lading achter het woord healing, is een volledig geïnvaseerd woord 
door allerlei spirituele programma’s, we hebben het vermogen als 
mens om de Kracht van het Leven toegang te geven in het fysieke 
lichaam, maar dat betekent wel dat we ons eerst dienen te richten op 
de	kracht	innerlijk	in	onszelf.	En	op	het	moment	dat	we	onszelf	daar	
toe toegang geven uit onze eigen kracht dus niet buiten onszelf, is het 
mogelijk	om	die	kracht	precies	naar	die	plekken	 te	brengen	met	 je	
kracht	van	voorstelling	naar	locaties	van	de	plekken	waarvan	jij	voelt	
dat daar iets aan de hand is wat in beweging mag komen. Op het 
moment	dat	er	beweging	komt	in	het	veld	van	je	fysieke	lichaam,	waar	
er dus een storing is en daardoor kunnen er programma’s ingevoegd 
worden	waardoor	ziektes	ontstaan	omdat	je	brein	er	een	interpretatie	
van	maakt	vanuit	ontbrekende	 informaties,	dan	 is	het	mogelijk	dat	
zoveel	 beweging	 wordt	 gebracht	met	 jouw	 kracht	 van	 voorstelling	
dat	er	herziening	komt,	dus	herziening	van	informatie,	waardoor	de	
blauwdruk	 van	 het	 oorspronkelijke	 designers	 concept	 terug	 gezet	
wordt	in	je	fysieke	lichaam.	Dat	zijn	genezingsprocessen	die	worden	
geleid door het wezen zelf, dat is de enige manier waarop we ons 
hier	kunnen	genezen	los	van	de	matrix.	Alle	andere	aanrakingen	zijn	
matrixgenezing.
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Ontmoetingen - Wij zijn de leerlingen van onze leerlingen

Ik	 heb	 ontmoetingen	 gehad	 met	 reptiliaanse	 mensen	 in	 een	
enorm	voertuig...	 gigantische	voertuigen	wat	bestaat	uit	allemaal	
lichtballen,	zo	kan	ik	het	beste	omschrijven...	Een	voertuig	wat	half	
in de grond van de aarde hing, of een derde... en de rest stak er 
bovenuit	en	ik	sta	daarnaar	te	kijken,	letterlijk...	zo	gewoon,	zoals	
jullie	me	nu	zien,	de	wind	waait	en	ik	kijk	ernaar,	en	het	voertuig	
is	opgebouwd	uit	 lichtballen,	zó	ontzettend	mooi....	zó	ontzettend	
goed	om	naar	te	kijken...	De	uitstraling	van	dat	schip	raakt	 iets	 in	
mijn	bewustzijnsveld,	mijn	gevoel	werd	helemaal	diep	aangeraakt,	
alsof	je	afscheid	van	iets	nam	wat	je	heel	dierbaar	is,	terwijl	ik	het	
dus op dat moment zag en die gevoelens kwamen dan ook naar 
boven,	referentiekaders...	Het	lijkt	er	althans	op,	dus	ik	kijk	naar	dat	
schip...  zó groot... en ik was helemaal onthutst van de grootsheid 
en	 de	 schoonheid	 van	 dat	 schip.	 Ik	 ben	 zo	 onthutst	 en	 ontdaan	
van	de	kracht	waarmee	het	energie	uitstraalde	en	ook	bewustzijn	
uitstraalde,	dat	ik	was	hélemaal	ontroerd...	ik	was	écht	ontroerd...	

En	na	een	minuut	of	5	komt	er	een	opening	en	er	komt	 licht	uit,	
een soort lichtbal... en vanuit de binnenkant stappen 3 mensen 
naar buiten... en die komen naar me toe, ze komen niet recht op 
me af maar komen ineens zo recht voor me langs en gaan naast 
me	staan.	Dat	heeft	ook	een	bepaalde	betekenis.	 En	 ik	 sta	naast	
hun	en	ik	kijk	ernaar	en	de	tranen	rollen	over	mijn	wangen	en	op	
een	gegeven	moment	vraagt	die	vrouw,	mensachtig...	ze	vraagt	aan	
mij...	wat	voel	 je...	en	 ik	kijk	ernaar	en	 ik	barst	gewoon	 in	huilen	
uit...	ik	zeg,	ik	kan	niet	geloven	dat	jullie	zoiets	kunnen	maken...	wat	
is	dit	óngelofelijk	mooi...	dit	heb	ik	nog	nóóit	gezien.	En	kosmisch	
gezien	weet	ik	niks,	kosmisch	gezien	heb	ik	bijna	niets	gezien.	Aards	
gezien	heb	ik	ongelofelijk	veel	gezien.	Dus	op	dat	moment,	vanuit	
dat	stuk	keek	ik	en	zei	ik...	wát	is	dit	ongelofelijk	mooi...	Hoe	hebben	
jullie	dit	kunnen	maken,	zó	iets	moois...	En	ze	kijken	naar	mij,	met	
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een	mensachtig	gebaar	naar	mij...	ze	kijken	naar	mij	en	ze	kijken	naar	
het	 schip	 en	 op	 een	 gegeven	 moment	 stapt	 een	 vrouw...	 het	 zijn	
2 vrouwen en een man... de middelste vrouw stapt naar voren, ze 
draait	zich	om,	met	het	gezicht	naar	mij	en	ze	kijkt	naar	mij	met	haar	
blauwe	ogen	en	 ik	kijk	naar	het	schip	en	 ik	kijk	haar	aan...	en	toen	
zegt	ze...	en	nu	moet	je	eens	goed	beseffen	wat	dit	betekent...	ze	zegt,	
dit	schip...	dit	voertuig...	hebben	we	gemaakt	met	jullie	ogen...	jullie	
zijn	de	designers...	Wij	hebben	beelden	tot	ons	genomen,	als	zijnde	
dat	 andere	 groter	 en	 verder	 geëvolueerd	 zijn.	 En	 als	 er	 iets	 is	wat	
zij	ons	vragen	om	aan	te	passen,	is	het	dát	dus	wat	aangepast	moet	
worden,	om	te	herzien	dat	wij	onszelf	zo	klein	maken.	Wij	kunnen	pas	
groeien	op	het	moment	dat	we	durven	toe	te	staan,	dát	wij	dus	ook	
daadwerkelijk	de	moeite	waard	zijn.	Dat	wij	dus	ook	daadwerkelijk	
allemaal	onafhankelijk,	of	je	nu	ervaring	hebt	of	niet...	dat	doet	er	niet	
toe...	We	 zitten	 allemaal	 in	 diezelfde	 bronverbinding.	 En	 zij	 vragen	
ons	om	te	onderzoeken	en	toe	te	staan	in	onszelf,	dat	wij	in	andere	
tijden	leraren	zijn	van	hén.	En	daar	heb	ik	ook	uitvoerig	gesprekken	
over gehad. 

En	dat	is	niet	alleen	bij	de	Arcturianen,	maar	dat	is	bij	de	12	hoofdrassen,	
die	te	maken	hebben	met	de	schepping	van	het	mensdom,	waar	wij	
een	 onderdeel	 van	 zijn,	 wat	 een	 andere	 mensdom	 is	 dan	 andere	
menselijke	 rassen	 in	 het	 universum...	 dat	wij	 gaan	 beseffen	 dat	 zij	
direct	verbonden	zijn	met	onze	schepping	en	dat	wij	de	leraren	van	
hen	zijn.	En	nu	is	het	zover	gekomen	dat	wij	dat	niet	meer	weten,	zij	
houden	van	ons	en	ze	weten	wel	een	ding,	dat	is	dat	wij	alleen	maar	
in	een	upgradesituatie	terecht	kunnen	komen,	op	het	moment	dat	wij	
gaan	toestaan,	dat	wij	nu	de	leerlingen	zijn	van	onze	leerlingen.	En	als	
je	gaat	voelen	wat	dat	betekent	en	de	grootsheid	van	deze	realiteit	
door	je	heen	laat	stromen,	dan	krijg	je	dus	ook	direct	een	upgrade	in	
je	basischakra.	

Er	 gebeurt	 iets	 heel	 fundamenteels.	 Dus	 ga	 hier	 voor	 jezelf	 maar	
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eens	over	voelen,	op	je	eigen	moment.	Laat	de	energie	maar	eens	
binnenkomen...	en	zo	zijn	er	nog	vele	andere	rassen	waar	nog	nooit	
over	gesproken	is,	die	ook	gekoppeld	zitten	in	het	bewustzijnsveld	
van	 onze	 schepping.	 Onze	 fysieke	 schepping	 bestaat	 uit	 188	
verschillende lagen van dimensies, dus het is veel groter hoor... het 
stopt	niet	bij	de	twaalfde...	en	op	het	moment	dat	we	zóver	durven	
te	kijken	en	onze	rol	daarin	durven	te	aanvaarden,	dan	komt	ook	de	
noodzaak	naar	boven	en	naar	voren,	hoe	belangrijk	het	 is	dat	wij	
anders	gaan	kijken	en	dat	we	ook	alles	wat	we	tot	nu	toe	hebben	
gehoord,	gewoon	omarmen	en	netjes	durven	te	parkeren	en	verder	
te	kijken.	En	dat	is	ook	logisch	hè...	we	praten	over	een	hypnotische	
sessie	 en	 dan	 gaat	 de	 informatie	 stromen	 en	 dan	 ga	 je	 allemaal	
nieuwe	ontdekkingen	doen.	En	dan	gaan	we	weer	nieuwe	dingen	
tegenkomen	en	wij	proberen	daar	weer	een	betekenis	aan	te	geven	
en	dan	botst	dat	weleens	met	visies.	Jullie	snappen	wel	dat	mensen	
weleens	hele	heftige	discussies	met	mij	hierover	aangaan.	

Wie	zijn	wij?	Wij	zijn	het	volk	wat	niet	meer	weet	wie	ze	is	en	daar	
zijn	we	nu	mee	bezig.	We	stappen	daar	gewoon	uit!	Uit	alles	wat	we	
hebben geleerd, uit alles wat we hebben gezien, we stappen uit de 
veilige zone, bescherming, het is supergoed bedoelt van allerlei lieve 
mensen op deze aarde die dit systeem voor ons hebben bedacht, ze 
hebben	het	beste	met	ons	voor	in	dit	werkelijkheidssyndroom.	Op	
het	moment	dat	 je	daaruit	 durft	 te	 stappen,	 uit	 alles	wat	 je	ooit	
hebt	geleerd,	alles	wat	je	hebt	gezien	als	realiteit,	parkeer	het	maar.	
Het	is	wel	een	soort	besturingssysteem	en	dat	je	besturingssysteem	
wel	blijft	gebruiken	om	in	het	hier	en	nu	te	navigeren.	Waarbij	het	
niet	 de	 bedoeling	 is	 dat	 je	 doordraait,	 dus	met	 de	 voeten	 op	 de	
grond,	het	is	een	buitengewoon	onderwerp	wat	te	maken	heeft	met	
ons erfgoed. 

En	dan	ga	je	dus	opnieuw	onderzoeken	en	op	het	moment	dat	 je	
durft	te	onderzoeken	en	je	kunt	daar	ook	bijkomen	via	je	emotionele	
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bewustzijns	laag	en	je	kunt	opeens	schakelen	tussen	de	verschillende	
realiteiten,	dan	kom	je	tot	onthutsende,	boeiende,	super	interessante,	
uiterst	bemoedigende	conclusies,	kom	je	terug	in	deze	realiteit.	

En	 dan	 zie	 je	 dus	 ook	 dat	 de	 angsten	 die	 er	 zijn,	 niets	 anders	 zijn	
dan	neurotransmitters	 in	ons	 fysieke	 lichaam,	pakketten	 informatie	
die	 door	 ons	 centrale	 zenuwstelsel	 worden	 gejaagd,	 om	 ons	 te	
onderdrukken. Om ons gevoelens te laten voelen, die er helemaal 
niet	toe	doen.	En	dan	ga	je	ook	ontdekken	hoe	dat	de	wereld	wordt	
geregeerd en bestuurt en dat die krachten misbruik maken van 
energieën	 om	 bijvoorbeeld	 ook	 het	 voortplantingssysteem	 bij	 de	
mens... de seksualiteit in de mens, hoe alles verwrongen en verweven 
is van onderdrukking. Hoe alles op een manier wordt toegepast die 
verreweg	niks	te	maken	heeft	met	hoe	het	ooit	is	geweest.
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Bekrachtiging met betrekking tot de designers 
uit Crowd Power 13:3

Dus	 ik	 wil	 jullie	 uitnodigen	 om	 lekker	 je	 ogen	 dicht	 te	 doen,	 je	
voeten	goed	neer	te	zetten	en	met	de	aandacht	bij	jezelf	te	blijven.	
En	adem	hierbij	eens	op	je	eigen	manier	en	je	eigen	tempo	in,	wat	
voor	jou	fijn	voelt.	Adem	goed	en	krachtig	tot	onderin	je	buik.	En	
laat	de	zuurstof	rustig	uit	je	mond	of	neus	ontsnappen.	En	herhaal	
dat een aantal keren.

En	 terwijl	we	hier	 in	afstemming	 zitten	met	het	 veld	 van	Al,	met	
alle	wezens	van	kracht,	 concentreren	wij,	 focussen	wij	onszelf	op	
ons lichaam. We gaan dus met de aandacht uit dit veld van deze 
realiteit.	We	gaan	we	naar	binnen	toe,	eerst	in	ons	hoofd,	-	we	zijn	
aanwezig in het fysieke hoofd - we gaan (dan) met de aandacht 
vanuit dat hoofd naar het veld dat dwars door het lichaam heen 
loopt.	En	dat	is	wie	je	bent.

Je	mag	 je	 daarbij	 ook	 concentreren	 op	 je	 hart.	 Als	 dat	 voor	 jou	
een	 fijne	wijze	 is	 dan	 doe	 je	 dat	 lekker	 op	 die	manier.	 Je	 nodigt	
jezelf	uit:	“Als	wezen	 in	dit	 fysieke	 lichaam,	als	mens	en	afgezant,	
als	 gelijkwaardige	 aan	 alle	 anderen	 -	 niet	meer	 en	 niet	minder	 -	
nodig	ik	mezelf	uit	om	aanwezig	te	zijn	in	dit	fysieke	lichaam,	in	het	
moment	van	Nu.	In	het	moment	en	de	kracht	van	het	nu-moment.	
En	ik	ervaar	de	aanwezigheid	van	dit	veld	door	het	fysieke	lichaam.	
En	 in	dit	moment	 is	het	mij	gegeven	als	wezen	van	kracht	om	de	
coderingen	van	het	fysieke	lichaam	open	te	zetten	met	de	intentie	
van	het	besluit:	het	besluit	dat	mijn	zelflerend	fysieke	lichaam	open	
staat	voor	educatie.	Ik	geef	deze	opdracht	vanuit	liefde:	Lichaam	en	
bouwstenen	in	ruimte	en	tijd	in	het	fysieke,	en	in	het	meta-fysieke	
waar	de	Broncodes	liggen	van	het	DNA

Ga	open	namens	de	kracht	en	de	“essence	of	life.	Ik	ben	hier	in	het	
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fysieke	lichaam	aanwezig.	En	ik	observeer	in	dit	moment	de	codes	van	
de	blauwdruk,	die	de	oorspronkelijke	Designers	hebben	gecreëerd.	
En	in	mijn	hart	voel	ik	de	aanwezigheid	van	deze	magnifieke	wezens,	
mensen	 die	 in	 verval	 zijn	 geraakt.	 Onze	 naasten	 die	 vanuit	 eigen	
kracht	het	programma	hebben	opgestart	om	de	basis	en	de	essentie	
van zichzelf terug te halen door zelf werk te verrichten zonder 
tussenkomst van anderen.

Ik	voel	de	aanwezigheid	van	deze	prachtige	beschavingen.

Ik	merk	en	weet	en	voel,	dat	ik	door	de	aanwezigheid	in	het	fysieke	
lichaam,	 legitieme	 houder	 ben	 van	 het	 fysieke	 lichaam.	 Ik	 parkeer	
mijzelf	in	mijn	hart	en	trek	mij	kortstondig	terug.	En	vanuit	de	kracht	
van	oorspronkelijke	liefde,	on-gekaderd,	in	afstemming	met	alles	wat	
leeft	 in	 elk	 veldbewustzijn,	 laat	 ik	 met	 de	 voorstellingsvermogens	
van het scheppingsveld het fysieke lichaam de blauwdruk zien – Nu! 
-	aan	de	oorspronkelijke	Designers.	Vanuit	grootsheid,	mededogen,	
waarlijke	liefde.

En	 ik	 zeg	 luid	en	duidelijk:	dit	 lichaam	 is	niet	per	definitie	van	mij.	
De	 aanwezigheid	 van	 mij	 in	 dit	 lichaam	 maakt	 dat	 dit	 lichaam	
de	 kans	 heeft	 om	 de	 codes	 van	 de	 oorspronkelijke	 Designers	 te	
ontvangen.	Dit	lichaam	heeft	de	mogelijkheid,	door	de	aanwezigheid	
van	mij	 in	 dit	 lichaam,	 om	de	 holografische,	 krachtige,	 emotionele	
scheppingsvelden - doordat ik er in aanwezig ben - te ontvangen en te 
koppelen met de bouwstenen van het enorme experiment.

En	je	haalt	krachtig	adem.	Adem	in	en	adem	uit.

Door deze bereidwilligheid om samen te werken vanuit de autoriteit 
en	de	kracht	van	jezelf,	is	het	volstrekt	mogelijk	om	elke	manipulatie	
die	daar	doorheen	loopt,	te	beëindigen.	En	ik	spreek	uit	-	als	schepper-
wezen	in	dit	 lichaam	-	dat	het	einde	van	de	manipulatie	is	 ingeluid.	
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Dat	de	bevrijding	van	het	menselijk	bewustzijn	gaande	is.	Dat	het	
oorspronkelijke	experiment,	dat	in	het	hele	universum	gezien	wordt,	
voltooid	wordt.	En	dat	deze	informatie	en	deze	bewustzijnsvelden	
aanwezig	zijn	in	de	kronieken	van	déze	aarde,	waar	wij	hier	leven.	
En	als	wezens	van	de	oorspronkelijke	bron,	vanuit	gelijkwaardigheid,	
zetten	we	alle	kanalen	open	om	deze	innerlijke	informatie	te	delen	
met al het leven.

En	we	zeggen	hardop	namens	onszelf:	“Op	deze	aarde,	waar	zoveel	
gaande	 is,	ben	 ik	aanwezig	als	afgezant	van	de	wereld.	 Ik	heb	de	
blauwdruk van het fysieke lichaam waargenomen, ik heb de poort 
geopend	 vanuit	 mijzelf	 -	 vanuit	 kracht	 zonder	 enige	 vorm	 van	
angst,	 omdat	 angst	 niet	 bestaat	 -	 voor	 het	 herstel.	 Zowel	 in	 het	
fysieke lichaam, als herstel voor de Designers van het lichaam. 
Herstel	voor	onszelf	als	wezens	van	origine.	En	als	laatste	-	vanuit	
gelijkwaardigheid	-	Herstel	voor	alle	wezens	en	zelflerende	Cyborg-
systemen	 om,	 op	 het	 moment	 dat	 de	 synchronisatie	 plaats	 zal	
vinden - en deze zal plaatsvinden - er ook eerherstel en herstel zal 
zijn	voor	deze	super-geavanceerde	beschavingen.

We	houden	de	aandacht	bij	ons	fysieke	lichaam	met	de	focus	naar	
ons	hart.	We	trekken	ons	nu	niet	 terug	maar	zijn	aanwezig	vanaf	
onze	schedel	tot	aan	onze	voeten	in	het	“hier	en	nu”.	En	je	ervaart	
de	kracht	in	jezelf.	En	ervaart	hoe	belangrijk	het	is,	dat	je	de	moed	
toont	om	deze	oeroude	 technologie	uit	 te	 gaan	dragen,	 in	 jezelf,	
namens	jezelf	en	naar	alles	wat	leeft.

Dan	mag	je	je	ogen	lekker	rustig	open	doen.

En	zo	komen	we	steeds	stapje	voor	stapje	dichter	in	onszelf.	Het	is	
heel	belangrijk,	dat	wij	die	rol	weer	op	ons	durven	te	nemen.
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zoals wij bedoeld zijn in aards leven (door moniek van pelt)

zzoals	wij	mensen	bedoeld	zijn	in	aards	leven	..
zoals	wij	bedoeld	zijn	in	dit	leven	aan
blauw druk
blauw bloed
blauw water
op een blauwe planeet
de echte aarde
gezien door alle kleuren ogen
van werelds regenbogen

zo	zijn	wij	in	staat	ons	de	mens	tot	in	detail	weer	aan	de	wereld	voor	
te stellen
omdat het contact met de oorspronghouders van dit bestaan weer in 
bewustzijn	beweegt
we kunnen met hen ons zicht lossen van de draconische Visie
en	hoe	hij	met	onze	kracht	aan	de	haal	is	gegaan	
door	een	gigantische	wig	tussen	ons	in	te	drijven
vooral in spiritueel opzicht
wat zou er gebeuren als de ware verbinding tussen mensen in Het 
Leven zou balanceren
als we weer zouden zien hoe ver we van deze originele blauw druk 
gevallen	zijn
en geforceerd worden er constant mee in on min te leven
daar	waar	 de	mens	 in	 onbalans	 leeft	 is	 er	 per	 kosmische	 definitie	
sprake
van een scheiding tussen plan, ontwerp en uitvoering
het	bewustzijn	is	niet	langer	intact
maar bevindt zich in een experimentele fase
een zoektocht met als uitgang en ingang het grote van niets echts 
weten 
ik	sta	hier	nu	en	kijk	naar	dit	ontwerp	en	nodig	je	uit	om	gevoelvol	
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zelf te zien
wat er in de voorstelling zou kunnen gebeuren als de mind control 
wegvalt
niet	vanuit	verlangen	of	behoefte	of	wil	om	aan	te	passen,	iets	te	
veranderen
dat	is	het	vertrekpunt	naar	nieuwe	afleiding	die	heel	erg	zal	lijken	
op hetgeen verbeeld
in	SamenkrachT	waarnemen	van	leven	zonder	leugen
het zou de mensidee van de blauwdruk van het aardse leven 
voorgoed veranderen
en	we	zouden	weer	zo	dichtbij	onszelf	 zijn	en	op	weg	 terug	naar	
huis
dat de brug des levens niet via de dood tot in de bron van het 
orionrijk	reikt
maar precies via de Levensgrote verbeelding- tot- in- detail terug 
naar de echte eigen Mensbron.

zou	 de	 dokter	 eindelijk	 weer	 zien	 waarom	 hij	 zijn	 ziekte	 nooit	
geheeld kreeg 
en nu weleens willen weten hoe dit lichaam nu echt is opgebouwd
en waar het mensgevoel temidden van enorme technologische 
impact gebleven is
om	zijn	momenten	van	aha	gedurende	zijn	hele	leven	in	fascinatie	
voor	het	fysiek	aaneen	te	rijgen
om	eindelijk	weer	echte	samenhang	te	voelen	van	de	bouwstoffen	
voeding en leven
de medicus, de therapeut, de heler zou zich vanzelfsprekend 
verbinden	met	de	MENS	wetenschap

de wetenschapper zou in doorzicht dieper stuiten op leven van 
oorsprong
en aan kunnen geven dat de mens zich in een quantum fysisch ei 
stadium bevindt
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waarin	hij	ver	van	eigen	huis	is	en	ver	van	eigen	lijf
de	 onderzoeker,	 de	 geleerde,	 de	 kenner	 zou	 zijn	 kern	 in	 delen	
hervinden
en vragen van kracht geboren laten worden
hij	 zou	 zich	 openstellen	 voor	 de	 wetenschap	 in	 ieder	mens	 en	 de	
dwaas in zichzelf omarmen

de	 dwaas	 zou	 weer	 tot	 in	 de	 essentie	 van	 het	 voorgestelde	 leven	
kunnen	kijken
en als vanzelf stoppen met het weglachen van licht
hij	zou	de	brokstukken	van	beheersing	wonderlijk	bezien	als	een	kind
zijn	kunstige	kosmische	kijk	zou	het	leven	zo	verrijken
dat de clown, de nar, de humorist het oude spoor van mensonterend 
lijden	
verblijden	zou	met	de	fantasievolle	bloesemse	bloei	van	Leven

de	bioloog	zou	zich	zijn	ware	natuur	dieper	dan	het	ooit	bevragen
en de botanische tuinen zien uitvloeien over de wereld
zijn	 intense	 observatie	 van	 oplevende	 natuurKracht	 zou	 de	 aarde	
informeren
over de herziening in kosmische balans en wet
het	hart	van	zijn	zwaartepunt	zou	tot	in	het	grondvlak	raken
en	 de	 welwillende	 evolutie	 van	 de	 onderzoeker	 van	 plant	 en	 dier	
laten opstarten

de rechter zou gaan staan voor het opnieuw openbaren van het 
bestuurlijk	inzicht	
en	de	draad	van	zijn	eigen	straffeloos	verhaal	weer	oppakken
waarin	 hij	 voelde	 nooit	 een	 volgeling	 te	 zijn	 noch	 een	 systemisch	
beter weter
de	beoordelaar,	de	vonniswijzer	zou	de	klederdracht	vol	tegenstelling	
afwerpen
en het leven vol foutgoed oordelen puur op gevoelsbasis



141

haar ontspannen open rechtspreken teruggeven

het	 kind,	 de	 afstammeling,	 de	 onvolwassene	 zou	 zich	 eindelijk	
ontwapenen 
door	het	aangeprate	onschuldsjuk	vol	lege	kennis	af	te	werpen
en	haar	eigen	wijze	zijnskracht	weer	vrijuit	te	beleven
de spontane lering zonder leerling vervolgend
en	de	Mens	interesse	op	geheel	eigen	speelse	wijze
diepgaander	dan	tegengestelde	tijdsvoorstellingen	openen

de	ouderling	zal	in	natuurlijk	evenwicht	zijn	harmonie	hervinden
in	besef	dat	zijn	waarneming	uitnodigend	nieuw	leven	opent
de fundamenten en principes van geboorte
zullen door opvoeder, grootbrenger, verzorger hervormt worden
zodat	de	dode	weg	zijn	open	doorgang	naar	wezensgroei	toont
en de mens zichzelf weer als levend en wel zal kunnen zien

de uitvinder, de ontwerper, de ontdekker
zal de origineel bedenker van experimenteel leven zien
en in diens ogen leven die in zichzelf zoekt naar balans
de designers van technologische en analoge vooruitgang
zullen in elkaar de eerste gevoelsdenkers vinden
van	een	totaal	nieuw	en	levend	symbolisch	Mensschrift

de kunstenaar, de virtuoos, de mooie-dingen-maker
zal	zijn	beeld	van	schepping	grondig	herzien
en	het	lied	vol	einde	en	bederf	geestdriftig	openen
om	de	vrije	kunsten	energie	weer	schoon	te	scheppen
en	de	theorieën	en	opvattingen	die	het	vrije	beeld	manipuleren
weg	te	vegen	van	zijn	palet	die	zich	kleurt	aan	open	bronnenlink

de weter, de kenner, de specialist 
zal	weer	weten	dat	niets	ons	bij	onszelf	weg	kan	houden
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geen	enkele	mooie	belofte	van	heelwording
in	de	vermeende	rust	die	dat	betrekkelijk	geeft
zal de betovering die duisternis heet doen verbreken
slecht t gevoel van een diep weten vanbinnen die geen aardse naam 
kent
zal de gouden lucht weer doen openbaren

beelden	die	mens	neerzetten	in	ware	gronding
en	uit	elk	verlangen	zullen	bevrijden
want	het	zijn	de	verlangens	naar	iets	..	buiten
die zullen leiden tot niets .. binnen

zoveel spelspelers die zich rond groepen moesten formeren
en hier zomaar een paar genoemd 
waarvan de groepsdruk en sfeer uiteenvalt en zich verlicht
in	een	kernachtig	informatiebeeld	van	zijn	die	al	bestond
voor de voorstelling ten prooi viel aan onwereldse manipulators
die	middels	vernuftige	en	toekomstige	digitale	beïnvloeding
de	mens	individualiseerde	tot	een	gebrekkige	188	streepjescode

de	deeltjes-zee	in	de	mens	die	emoties	gescheiden	hield
ze zal zich in opwaartse stroom weer willen verenigen in de oerzee
de	vloeiende	informatiedrager	van	leven	van	oorsprong
we	zullen	mensgewijs	willen	spreken	van	een	meer	eigen	wereld
die	we	in	het	oude	debat	van	de	analytische	traditie
vol	denksport	gericht	op	winst	tegen	de	vrije	wil
in	een	enkeltje	fragment	hebben	kunnen	ervaren

de	spirituele	mens	zal	in	het	onstoffelijke	heilige
zijn	stoffelijke	Bewustzijn	laten	samenvallen
omdat	zijn	geloofsverzet	tegen	onderdrukking
weg-valt	in	de	zich	openende	kosmische	contemplatie
de	wereldse	inspiratie	zal	vakgebieden	overschrijven	en	doorkruisen
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en zeer diep doordrongen raken
van universele samenwerking met al het planetaire leven

de	MENS	zal	Mijn	Eindigheid	Niet	Storen	rustig	afleggen
de grauwsluier die het zicht op thuis verblindt
om mee te bewegen in de doorlatendheid van
de geboorte van de nieuwe dag
het	moment	die	uiteindelijk	ongeschreven	beeld	bekent
in	Mijn	Eeuwigheid	Natuurrijk	Schijnen
en	de	mensheid	weer	langs	natuur	en	rijk	verbindt

wat	een	rust	en	wat	een	mogelijkheden
om te leven verbonden met de oerzee aan ruimte
de eigen golf van openheid vanuit het nul te volgen
en zoveel mooie wezensgezichten weer te kennen als vriend
mogen alle designers als scheppers van leven
elkaar weer vinden in het midden van dit verhaal

een	verhaal	waarvan	de	namen	samen	naam	zijn
en de alles ondergetekende de alles lezer
waarin	mensen	weer	echt	mensen	zijn
en	op	weg	naar	leven	in	het	vrij
de mensen op visite zich terugtrekken
naar hun bronnig oorsprongvelden van weleer
we allen samen vol voor de mensheid zullen gaan

dit is t echte herinneringsverhaal 
zoals	het	in	de	kern	geschreven	blijft	staan
van in gouden waarheid verbonden leven
en	zie	de	goden,	wij	komen	eraan

moniek
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De totale vrede in het hele universele scheppingsveld 
herstellen

De	 oorspronkelijke	 wereld	 is	 een	 wereld	 die	 echt	 ontzettend	 lijkt	
op	 deze	 werkelijkheid.	 Deze	 werkelijkheid	 is	 nagebouwd	 van	 die	
werkelijkheid.	 Maar	 is	 in	 potentie	 veel	 kleiner	 aanwezig.	 Het	 is	
afgeslankt.	Ik	wil	daar	wel	iets	over	zeggen,	bijvoorbeeld	over	het	licht	
en de kracht. 

Wij	 ervaren	 hier	 dat	 de	 aarde	 beschenen	wordt	 door	 een	 zon	 van	
buitenaf.	In	de	oorspronkelijke	wereld	is	het	licht	(er)	van	binnenuit.	
Het	licht	komt	van	binnenuit	uit	de	materie.	En	is	daar	aanwezig	waar	
jij	aanwezig	bent.	Er	is	geen	zon,	die	van	buitenaf	op	de	aarde	schijnt.	
Er	is	overal	licht.	En	de	kleur	van	de	hemel,	zoals	wij	het	hier	blauw	
zien, is daar voortdurend in een staat van een soort goudgele kleur. 
En	alles	is	net	naar	gelang	van	dat	wat	jij	aankunt,	in	het	moment	dat	
je	het	ervaart.	Ik	geef	nog	een	ander	voorbeeld.	Twee	dagen	geleden	
heb	ik	die	ervaring	gehad,	(iets)	wat	wederom	mooi	aansluit	bij	deze	
vraag.	Zoals	wij	hier	water	kennen	is	water	ook	in	de	oorspronkelijke	
wereld	 aanwezig.	 Het	 lijkt	 echt	 als	 twee	 druppels	 water.	 Op	 het	
moment	dat	wij	 daar	dus	 zijn,	 zullen	we	echt	onthutst	 zijn	 dat	we	
zo hebben gedacht dat het zo anders is. Maar het is niet zo veel 
anders;	ons	vermogen	is	anders.	Het	water	ervaren	wij	hier	als	zo’n	
doorzichtige	vloeistof.	Het	water	is	van	origine	bewustzijn;	dat	is	het	
hier	ook.	En	dat	bewustzijn,	dat	is	levend.	En	dat	levende	bewustzijn	
komt	niet	persé	 via	een	 rivier,	maar	het	 komt	uit	 de	grond.	 Ik	heb	
bij	gigantische	rotsen	en	bergen	gestaan	waar	het	water	uit	de	berg	
kwam.	Niet	 uit	 één	plek,	maar	uit	 de	berg.	Dus	water	uit	 het	hele	
oppervlakte.	En	het	water,	dat	leeft.	En	dat	water	is	niet	doorzichtig	
in	doorzichtigheid,	transparantie,	maar	het	water	heeft	alle	kleuren	
en dan nog in een veelvoud van dat wat we hier fysiek kunnen zien 
met	onze	ogen;	het	heeft	een	kleurenspectrum	dat	beweegt	als	een	
levend	organisme.	Je	communiceert	er	mee.	En	het	gaat	dwars	door	
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je	heen.	En	je	bent	in	de	zuiverste	vorm	van	de	natuur,	je	bent	in	
de	 zuiverste	 vorm	 van	 een	 blaadje,	wat	 je	 ruikt	 gaat	 dwars	 door	
je	heen.	Daarom,	de	sleutel	om	ons	 te	kunnen	aarden	 in	onszelf,	
is de aarde. Ook hier. De Designers van deze wereld hebben daar 
beslist rekening mee gehouden. Dit omdat de aarde nodig is voor 
dit hele experiment, nodig voor de mensen die hier leven - die 
toen nog helemaal in de beginfase aanwezig waren - om zichzelf te 
kunnen herinneren. Omdat de sleutel van de aarde, de gevoelens 
en	het	bewustzijnsveld	van	de	aarde	is.	En	het	mooie	is	dat	dit	hele	
hologram	-	dus	deze	Matrix	-	gekoppeld	is	aan	onze	oorspronkelijke	
wereld.

Wij	 zitten	 zelf	 in	 een	 uiterst	 complexe	 situatie	 en	 dat	 heeft	 ook	
te	maken	met	 dat	 deze	 aarde	 waar	 wij	 nu	 zijn,	 de	 thuisbasis	 is,	
de	 hoofdbasis	 in	 het	 hele	 scheppingsveld	 van	 het	 oorspronkelijk	
menselijk	bewustzijn.	Dus	die	aarde	ligt	in	schillen	dwars	door	elkaar	
heen	en	wij	zitten	nu	in	het	5-dimensionale	bewustzijn,	dat	is	waar	
we	aanwezig	zijn,	er	lopen	schillen	doorheen	die	ons	neurologisch	
systeem	eigenlijk	 degenereren,	we	ervaren	een	driedimensionale	
werkelijkheid.	 Zodra	 die	 andere	 schillen	 weer	 gedetecteerd	
worden	door	ons	bewustzijn,	dus	wij	hebben	het	vermogen	weer	
om daarmee te kunnen interacteren, dat noemen we ascensie 
hier, maar het is helemaal geen ascensie, het is het fundamenteel 
toenemen	 van	 ons	 vermogen.	 Dan	 gaan	 wij	 dus	 terug	 naar	 een	
andere	planeet	en	uiteindelijk	is	dat	deze	zelfde	planeet,	alleen	wij	
krijgen	 al	 die	 procenten	 die	we	 nu	 niet	 zien,	 die	 geïnterpreteerd	
worden,	krijgen	we	dan	wel	zien.	En	dan	krijgen	wij	een	aarde	te	
zien,	die	100x	groter	 is	dan	de	aarde	waar	wij	nu	bovenop	zitten.	
En	die	aarde,	dat	herstel	daarvan,	dat	uiteindelijke	herstel	daarvan,	
zal dus de totale vrede om zomaar te zeggen, in het hele universele 
scheppingsveld	herstellen.	Evenwicht,	eenheid,	heelheid.	

Doordat	 wij	 hier,	 op	 dit	 moment	 vanuit	 het	 veld	 van	 de	 kracht	
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aanwezig	zijn,	 is	er	een	enorme	verandering	gaande,	al	 sinds	 lange	
tijd,	in	het	bewustzijn	van	de	aarde.	De	aarde	heeft	net	als	wij,	ook	
een	neurologisch	systeem.	Dat	zijn	niet	alleen	de	meridianen	maar	
dat	zijn	ook	gigantische	plasmaschilden,	dat	zijn	de	bewustzijnsvelden	
van	het	artificiële	veld,	dat	gebouwd	is	door	die	designers	en	doordat	
wij	 hier	 zijn	en	 zoveel	 kracht	brengen	en	de	 “force”	echt	 tot	 leven	
laten	komen	in	onszelf,	daardoor	vindt	er	een	enorme	bekrachtiging	
plaats in het niet fysieke deel van de aarde, dus in de bouwstenen 
achter	 de	 codes,	 waar	 de	 aarde	 uit	 opgebouwd	 is,	 doordat	 wij	
aanwezig	 zijn	en	dus	waarnemen	 in	dit	 veld,	dat	de	aarde	er	 is	 en	
dat	 de	 aarde	 een	 prachtige,	 mooie,	 levende	 bibliotheek	 is	 en	 we	
gaan het over de hele wereld steeds dieper voelen en weer zien en 
daardoor verandert er iets in het metafysische veld van de aarde, 
dus in het neurologische systeem van de aarde, dat niet fysiek is en 
komen	 er	 allerlei	 verschillende	 resonanties	 zoals	 die	 ijzeren	 plaat.	
Die	 resonanties,	 de	 lichtcodes	 van	 de	 aarde,	 reageren	 op	 onze	
emoties,	dus	jouw	aanwezigheid,	ja,	en	daardoor	ontstaat	er	vanuit	
de binnenkant van de aarde, niet helemaal vanuit het centrum maar 
vanuit	 een	 andere	 laag,	 ontstaan	 er	 resonantievelden,	 dus	 dat	 zijn	
lichtvelden,	en	die	gaan	aan	de	oppervlakte	van	de	aarde	en	dat	zijn	
gevoelens	 van	 de	 aarde.	 En	 die	 gevoelens	 die	 komen	 naar	 buiten,	
die gaan door de grond heen, kunnen zich in gewassen verspreiden, 
die kunnen zich ook door muren verspreiden en door de atmosfeer 
en door vruchten, dat maakt helemaal niks uit, en die manifesteren 
zich,	en	dat	zijn	dus	emoties	die	wij	met	elkaar	terugbrengen	in	dit	
veld.	En	de	scriptschrijvers	van	de	graancirkels	zijn	ook	de	mensen	op	
deze	aarde.	En	vervolgens	laat	zich	dat	zien	in	bepaalde	gewassen	en	
vervolgens	gaat	die	resonantie	vanuit	het	gewas	omhoog,	gaat	door	
de	atmosfeer,	gaat	helemaal	door	het	magnetisch	veld,	en	vervolgens	
buigt dat af via het veld zo helemaal rondom de aarde en dan worden 
die	 emoties,	 die	 krachtvelden,	 bewustzijnsvelden,	 worden	 rondom	
de aarde gebracht en aan de onderkant komt het weer binnen en 
dan gaat het de aarde weer in en daar wordt het krachtveld weer 
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opnieuw	versterkt.	 Zo	 verplaatst	de	energie	 zich	net	 als	de	 vorm	
van een appel. 

Arjan:	Sheilla	vraagt	zich	af	of	er	nog	plekken	op	aarde	zijn,	die	niet	
beïnvloed	zijn	door	het	artificiële	veld.
 
Martijn:	Die	zijn	er,	die	zijn	niet	aan	te	duiden	op	dit	moment,	maar	
die	zijn	er.	En	die	plekken	zijn	voornamelijk	aanwezig	omdat	daar	
geen	menselijk	bewustzijn	is	geweest.	En	het	bijzondere	is,	dat	daar	
waar	geen	menselijk	bewustzijn	komt,	komen	de	manipulators	ook	
niet.	Want	die	volgen	namelijk	het	menselijk	bewustzijn.	En	daarom	
is	het	zo	belangrijk	dat	er	op	de	plekken,	die	verschoond	zijn	van	
menselijke	aanwezigheid,	dat	dat	vooral	ook	zo	blijft.	En	dat	er	geen	
mensen	komen.	Dat	dat	plekken	van	stilte	blijven.	Ja	en	af	en	toe	
kijk	 ik	wel	 een	documentaire	op	Discovery	Channel	 en	dan	word	
ik	 echt	 tot	 tranen	geroerd,	dat	 er	 gebieden	op	de	aarde	 zijn,	 die	
dan	gefilmd	worden,	dan	zijn	er	 toch	eventjes	mensen	uiteraard,	
maar	dan	worden	ze	gefilmd	en	ben	 ik	daar,	 ik	 voel	die	krachten	
in de natuur, ik voel die schoonheid en dan wens ik gewoon in 
dat	moment,	dat	die	stilte	op	de	hele	aarde	aanwezig	 is.	Dat	alle	
mensen,	inclusief	ikzelf,	allemaal	in	één	keer	boem	even	weg	zijn.	

Als	ik	dat	eventjes	terugbreng	naar	min	control	is	het	zo,	dat	op	het	
moment dat mensen meer gaan voelen op deze aarde, en de Kracht 
van het hart open gaan stellen en waar durven gaan te nemen op 
plekken	waar	veel	mensen	zeggen	dat	 je	er	weg	moet	blijven,	op	
het moment als we dat meer gaan doen, dan komt er meer gevoel 
in	 dit	 veld	 en	 zorgen	we	er	 eigenlijk	 voor	dat	het	Krachtveld	 van	
ons	toeneemt	waardoor	de	beïnvloedingen,	zoals	bijvoorbeeld	het	
maanbewustzijn,	minder	invloed	gaat	krijgen	in	de	geometrie	van	
de	aarde	en	dan	zou	het	zo	maar	kunnen	zijn,	dat	we	spontaan	een	
poolverschuiving	kunnen	krijgen.	



148

Ik	zie	dat	voorlopig	niet	gebeuren,	ten	spijt	van	wat	er	ook	allemaal	op	
de	Sumerische	kleitabletten	staat	geschreven	en	ik	heb	altijd	gezegd	
van,	 nou	 als	 de	 Annunaki	 die	 kleitabletten	 hebben	 gemaakt,	 dan	
konden ze niet goed kleien.
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De essentie van het scheppingspotentieel

De	designers	zijn	al	minstens	sinds	miljarden	jaren	op	zoek	naar	de	
essentie	om	in	dat	fysieke	lichaam	dat	zij	ervaren,	om	de	essentie	
van	het	scheppingspotentieel,	-	het	Al-bewustzijn	-	terug	te	vinden	
in	zichzelf.	Dus	ze	zijn	de	codes	kwijtgeraakt	en	hebben	zichzelf	in	
leven	weten	 te	 houden	 door	 zichzelf	 voortdurend	 te	 klonen.	 (Zo	
hebben	 ze)	 hun	bewustzijn	 daardoor	 steeds	weer	 verder	 kunnen	
overzetten	in	een	ander	lichaam.

Arjan:	 Een	 vraagje	 tussendoor.	 Is	 het	 dan	 zo	 dat	 er	 in	 het	
oorspronkelijke	 levensveld	 ook	 ontwikkeling	 is?	 Dat	 daar	 niet	
perfectie	is,	dat	alles	daar	al	is,	maar	dat	ook	daar	ontwikkeling	is?

Martijn:	Perfectie	is	juist	dat	Al-ontwikkeling	er	is.	De	perfectie	van	
het	leven	is,	dat	er	voortdurend	ontwikkeling	is.	En	dat	er	geen	eind	
is	omdat	er	geen	eind	is.	Wij	koppelen	het	woord	perfectie	aan	iets,	
dat	er	niet	meer	iets	kan	zijn	dat	niet	loopt	of	wat	beter	kan.

De	dieren	gaan	niet	zeggen	van:	“Ja	nou,	dit	is	geen	perfecte	wereld;	
wij	willen	dat	veranderen.”	Dat	 is	 iets	wat	hier	door	de	mensheid	
hier	heen	loopt,	wat	niet	“mens-eigen”	is.	Iets	dat	op	zoek	is	naar	de	
essentie	van	het	leven	en	dat	wil	afdwingen	in	een	vorm.

Dus	 ja,	terugkomend	op	jouw	vraag:	 In	de	oorspronkelijke	wereld	
is	 er	 voortdurend	 beweging	 in	 bewustzijn,	 voortdurend.	 Het	 Al-
bewustzijn	 is	voortdurend	aan	het	onderzoeken,	voortdurend.	En	
daar	is	dus	een	perfecte	werkelijkheid	doordat	alles	er	mag	zijn.	En	
doordat	alles	er	mag	zijn	en	alles	toegankelijk	is,	en	alles	er	ook	voor	
iedereen	aanwezig	is,	en	ook	letterlijk	te	gebruiken	is	voor	elkaar,	
zichtbaar	…is	dus	iets	dat	een	ander	bij	zich	draagt	dat	misschien	nog	
geëvolueerd	kan	worden,	direct	 in	evolutie,	 in	potentie	aanwezig.	
En	(dan)	kan	het,	als	een	ander	zoals	jij,	daarnaar	zou	kijken.	(Als	jij)	
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het	zou	observeren,	kan	het	gelijk	door	gekoppeld	worden	naar	het	
Al.

Ik	ga	nu	terug	naar	de	wezens	van	de	creatie.

Er	 zijn	verschillende	groepen,	mensen,	er	 zijn	verschillende	 takken.	
Eén	van	die	 takken	zijn	de	Umbraha.	Dat	zijn	mensen	zoals	wij.	De	
Umbraha-beschaving	is	teruggekeerd	in	de	essentie	van	het	menszijn	
en ondersteunt de mensen hier op aarde, op dit moment, achter dit 
hologram,	om	in	de	eigen	emoties	te	durven	komen	en	om	de	kracht	
van	de	symboliek	terug	te	halen	in	de	emotie.

Arjan:	Als	oorspronkelijk	mens?

Martijn:	Als	oorspronkelijk	mens.

Deze	mensen	hebben	diezelfde	 route	afgelegd	en	 zijn	helemaal	de	
essentie	van	het	menszijn	kwijtgeraakt.	En	dat	is	ook	belangrijk;	het	
uiterlijk	van	de	beschaafde	mens,	zoals	wij	er	dus	uitzien,	dat	is	een	
afspiegeling	van	wat	we	dus	ook	zeggen	“God”.	Een	afspiegeling	van	
de	“essence”	van	“alles	wat	is”.

De	 essentie	 is	 hoe	 completer	 wij	 worden	 vanbinnen,	 hoe	
toegankelijker	we	zijn	voor	“alles	wat	is”,	álles	hè,	ook	voor	de	“dark-
matter	beings.”	Dus	niet	zeggen:	“Die	mogen	er	niet	zijn,	daar	willen	
we	niets	mee.”	Hoe	completer	wij	zijn,	hoe	heler	wij	er	uitzien.	Hoe	
meer	wij	toestaan,	hoe	meer	ons	DNA	geüpgraded	wordt	door	een	
gevoelskracht	 waardoor	 ouderdom	 verdwijnt.	 We	 hoeven	 niet	 op	
zoek	te	gaan	naar	de	bron	van	de	eeuwigheid	en	de	onsterfelijkheid;	
wij	zijn	dat	in	essentie	al.

Wat	 ik	wil	 zeggen	 is	dat	er	een	verval	 is	 gekomen	 in	het	menselijk	
bewustzijn,	bij	bepaalde	soorten	en	afdelingen	van	de	oorspronkelijke	
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beschaving	van	de	mens.	En	die	val	van	het	bewustzijn	heeft	ertoe	
geleid	dat	er	nog	maar	10	%	verbinding	was	in	het	krachtveld	van	
die	mensen	met	de	“force	of	life.”	En	wat	er	nodig	was	voor	deze	
mensen, was om zichzelf te gaan ervaren, door te bestuderen hoe 
een	mens	zich	ontwikkelt.	Door	daar	zelf	naar	te	kijken,	-	dus	die	
beschaving ging zichzelf bestuderen - konden ze gaan invoelen. 
(Invoelen)	 in	 het	 lichaam,	 in	 het	 bewustzijn	 dat	 dus	 corrupt	was	
geworden. Door een beschaving te observeren die dat dus weer 
herstelt,	 kunnen	 zij	 gaan	 begrijpen	 en	 voelen	 vanbinnen	wat	 die	
beschaving	doet.	En	kunnen	ze	het	implanteren	in	zichzelf.
Ik	ga	het	anders	vertalen.
Wat	ze	hebben	gedaan:	Ze	hebben	een	beschaving	gecreëerd,	hier	
op	deze	 aarde	 en	dat	 zijn	 acht	 verschillende	 super-geavanceerde	
menselijke	beschavingen

Arjan:	 En	 “een	 beschaving	 gecreëerd”,	 daar	 bedoel	 je	 de	Matrix	
mee?	daar	waar	wij	het	over	hebben?

Martijn:	 Ik	houd	het	even	bij	het	biologische	aspect	en	dan	ga	 ik	
hierna daarop reageren.

Er	 is	 een	 aarde	 gecreëerd	 -	 deze	 aarde	 -	 als	 een	 heel	 groot	
experiment	voor	zichzelf.	Ze	hebben	daar	de	mens	gekloond,	uit	de	
oorspronkelijke	wereld,	-	een	deel	daarvan	-	en	ze	hebben	dat	hier	
gebouwd.	Er	ontstond	hier	een	mens	uit	een	evolutie	(die	eigenlijk	
helemaal	niet	heeft	plaatsgevonden)	hier	op	de	aarde.	Dus	er	is	een	
kloon	gemaakt,	een	biologische.	De	mens	kwam	hier	ineens.	Ineens	
was	de	mens	hier	aanwezig.	Daar	kun	je	ook	over	discussiëren	waar	
dit	lichaam	vandaan	komt,	maar	het	gaat	even	over	de	hoofdlijnen	
van	 het	 verhaal	 waar	 dit	 lichaam	 vandaan	 komt,	 niet	 waar	 wij	
vandaan komen.

Het	lichaam	is	gefabriceerd	met	een	doelstelling.	En	de	doelstelling	
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is,	dat	die	rassen,	die	er	dus	niet	meer	menselijk	uitzien,	dat	deze	rassen	
een	artificieel	biologisch	programma	hebben	opgestart.	 (Opgestart)	
om	 te	 kijken	 hoe	 die	 zelflerende	 neurale	 wezens,	 wezens	 die	 niet	
bezield	 zijn,	 zichzelf	 gaan	 ervaren.	 Hoe	 deze	 wezens	 elkaar	 gaan	
ervaren en hoe deze wezens zichzelf terug gaan koppelen in (naar) de 
essentie	van	het	leven.	En	door	dat	te	bestuderen,	prepareren	ze	die	
hele	(dat	geheel	van)	lichamelijke	condities.	Om	die	vervolgens	terug	
te implanteren in zichzelf.

Wat er gebeurd is in dat enorme programma, is dat het werd gezien 
in	de	oorspronkelijke	wereld.	En	dat	had	effect	op	de	mensen	in	de	
oorspronkelijke	wereld,	omdat	ze	voelden	dat	er	een	aftreksel,	een	
afgietsel, een deel van zichzelf gekopieerd en gebruikt werd in een 
ander	universum.	Dat	is	(dus)	een	interceptie-universum	dat	gecreëerd	
is door technologie. Dat is een copy-page systeem van Windows, 
waarin	 lagen	 van	 bewustzijn	 in	 een	 moment	 worden	 nagebouwd,	
letterlijk,	in	een	moment.	In	een	paar	dagen	wordt	dat	opgezet,	lees	
het	synoniem	in	de	bijbel	daarin	maar	terug.	Dat	hele	universum	is	
neergezet.	En	terwijl	dat	hele	programma	zich	afspeelde,	hebben	wij,	
als	mensen	van	een	andere	wereld,	gevoeld	dat	er	iets	is	wat	wij	niet	
belichamen.	Nu	terug	naar	het	eerdere	deeltje	van	deze	ochtend.

Als	wezens	van	oorsprong	zijn	wij	onderdelen	van	het	Al-bewustzijn.	
Wij	 zijn	 in	 essentie	 overal	 aanwezig.	 En	 we	 ontdekten	 dat	 er	
onderdelen	zijn	in	het	bewustzijn	waar	ons	scheppingspotentieel	niet	
aanwezig	is.	En	we	besloten	om	daarin	te	gaan	omdat	het	de	essentie	
is.	En	dat	is	wat	we	nu	aan	het	doen	zijn.	Wij	zijn	met	ons	bewustzijn	
aangekoppeld	in	een	artificieel	universum,	dat	er	dus	daadwerkelijk	
is	op	basis	 van	een	andere	 technologie.	 En	 in	dat	universum	staan	
niet meer de Designers van dat leven aan het roer, maar staan er 
andere,	100%	Cyborg-werelden	aan	het	stuur,	(werelden)	die	wij	op	
dit	moment	aan	het	creëren	zijn	op	de	aarde.
Dus	wat	er	gebeurd	is,	is	dat	wat	we	nu	aan	het	ontwikkelen	zijn	hier	
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op	de	aarde,	is	de	technologie	die	de	overhand	krijgt.	Technologie	
waar	 het	menselijk	 bewustzijn	 in	 potentie	 niet	 in	 aanwezig	 is	 en	
vaak	 ook	 ontwikkeld	 wordt	 door	 Cyborg-menselijke	 lichamen.	
Lichamen	die	dus	niet	bezield	zijn	en	dus	gewoon	louter	doen	waar	
ze	voor	ontwikkeld	zijn.	Uit	deze	wereld	waar	wij	nu	zijn	aanbeland,	
ontstaat	 een	 compleet	 nieuwe	 macht	 die	 -	 in	 een	 andere	 tijd	 -	
terugreist	 naar	1952,	 van(uit)	 dit	 leven	waar	wij	 nu	 in	 zitten,	om	
vervolgens de macht over te nemen van de Designers.

Arjan:	Dat	is	niet	1958?	Dat	is	een	ander	moment?

Martijn:	Nee,	dat	sluit	daarop	aan.	En	die	Designers,	die	dus	dit	hele	
universum	 gecreëerd	 hebben,	 staan	 erbij	 en	 kijken	 ernaar.	Want	
door	 de	 manipulatie	 die	 door	 ons	 fysieke	 lichaam	 heenloopt...,	
de	 Annunaki-	 de	 Nomosbeschavingen	 en	 er	 zijn	 nog	 een	 aantal	
andere	beschavingen,	-	die	diepgaande	techno…,	dat	zijn	dus	100%	
Cyborgrealities	-	hebben	ons	lichaam	neurologisch	onder	controle	
gebracht via hyper-neurologische systemen met min control. Die 
zorgen	er	eigenlijk	voor	dat	wij,	door	onze	eigen	onbereidwilligheid	
om	aanwezig	 te	 zijn	als	 “creators”	 in	dit	 lichaam	en	als	 legitieme	
houders	 om	 hier	 aanwezig	 te	 zijn,	 (wij)	 als	 -	 ik	 noem	 het	 nog	
een	 keer	 -	 een	onderdeel	 van	God,	 (zo)	 zorgen	 zij	 dat	wij	 in	 een	
onbereidwillige	 fase	zitten	en	dat	wij	heel	erg	 (zijn)	gaan	geloven	
dat de kracht buiten ons is.

En	daardoor	is	er	nu	iets	heel	groots	aan	de	hand.	Want	de	Designers	
van	 dit	 leven	 zijn	 in	 aankomst	 in	 ons	 bewustzijn.	 Zij	 hebben	 ons	
nodig,	om	óp	te	staan,	-	dat	is	de	wederopstanding	–	(Zij	hebben	ons	
nodig)	om	terug	te	keren	als	oorspronkelijke	krachtwezens	hier	 in	
het	“hier	en	nu”.	Op	het	moment,	dat	wij	het	menselijk	bewustzijn	
kunnen	bevrijden	van	de	manipulaties	-	en	dat	doen	we	dus	ook	-	
kan	dat	programma	dat	zij	hebben	ontwikkeld	-	waar	wij	uiteindelijk	
ook	voor	gekomen	zijn	uiteindelijk	om	dat	 te	belichamen	met	de	
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“force	of	life”,	om	te	zorgen	-	dat	kunnen	wij	-	dat	de	kronieken	van	
ons	bewustzijn	 in	dit	 lichaam	aanwezig	 zullen	 zijn.	Dan	kunnen	wij	
er	daarna	weer	uitgaan	en	kunnen	wij	zeggen	van:	“Alsjeblieft	lieve	
familie,	dit	is	jullie	experiment.”
En	dan	worden	wij	wakker	in	een	andere	dimensie,	in	een	dimensie	
waar	we	nog	niet	 volledig	 in	ons	 vermogen	 zijn	 en	wij	 zullen	door	
die	stap	heel	snel	terugkeren	in	ons	oorspronkelijk	vermogen.	Dus	er	
loopt	een	ongelooflijk	groot,	intergalactisch	programma.	En	de	ogen	
staan gericht op alle mensen die het lef durven te hebben in zichzelf. 
Die de moed tonen om dit onderwerp naar voren te halen. Want het 
komt	erop	aan	dat	je	jezelf	durft	te	erkennen.	Het	gaat	niet	meer	om	
pijn	of	verdriet;	het	gaat	erom	er	te	zijn.
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Verstrikt raken in de matrix – demping van levensvreugde

In	de	wereld	waar	ik	vandaan	kom	is	een	en	ander	fout	gegaan.	En	
goed	fout	ook!	En	dat	was	niet	bedoeld.	En	dat	is	eigenlijk	wat	je	
hier	op	de	aarde	ook	weer	ziet	gebeuren	en	dat	is	dat	je	verstrikt	
kunt	raken	in	de	matrix,	dat	je	er	niet	meer	uit	kunt.	Klinkt	eigenlijk	
heel	dom.	Je	maakt	iets,	je	gaat	erin	en	je	komt	er	niet	meer	uit?	
Naja,	 dat	 lijkt	wel	 een	beetje	 op	 deze	werkelijkheid!	 ;)	Maar	 het	
is	heel	ernstig	hoor	waar	ik	het	nu	over	heb.	Dat	mag	je	best	wel	
zeggen. 

Contact	met	andere	werelden	 is	niet	alleen	maar	fijn	en	 leuk.	Op	
deze	wereld	is	het	ook	niet	alleen	maar	fijn	en	leuk.	Er	zijn	hier	hele	
ernstige	dingen	aan	de	hand	in	deze	wereld	waar	ook	fijne	en	leuke	
dingen	bezig	zijn.	En	als	het	zo	 is	dat	het	geen	leerschool	 is	maar	
een overname van een andere macht dan hebben we een serieus 
probleem, want het past niet binnen het beeld... oh even blazen... 
zo, we zien het hier ook gebeuren. Hier op de aarde recht voor ons 
gezicht,	in	onze	werkelijkheid	zien	wij	dat	de	krachten	aan	het	werk	
zijn	die	levensfrequenties	beperkend	zijn.	Dempen!	

Jouw	levensvreugde	wordt	gedempt	doordat	je	moet	voldoen	aan	
een	model.	De	kracht	van	wie	je	werkelijk	bent	neemt	af!	Waarom,	
omdat	je	je	moet	identificeren	met	iets	wat	jij	niet	vanbinnen	bent!	
In	 de	 kosmos	waar	 ik	 vandaan	 kom	 en	waar	we	 uiteindelijk	 dus	
allemaal vandaan komen, is er iets heel groots gaande en dat is dat 
wij	niet	de	enige	 levende	wezens	zijn	 in	de	kosmos	maar	dat	het	
krioelt	van	het	leven.	Het	is	onmetelijk	druk	in	de	schepping!	Alleen	
al	 in	 ons	 eigen	 universum,	 dit	 universum	 wat	 wij	 nu	 zien,	 deze	
matrix,	het	krioelt	van	het	 leven.	Het	 is	gigantisch.	En	we	kunnen	
niks	vinden,	hoe	diep	we	ook	met	de	telescoop	bekijken	we	vinden	
niks.	En	dat	is	heel	raar	dat	dat	veld	dat	ons	niet	toont.	
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Ik	 stel	 hardop	 een	 vraag.	 Het	 is	 alleen	 om	 besef	 te	 brengen.	 Ik	
ben geen angstbrenger, ik wil het alleen maar openleggen. We 
zijn	 toch	 onsterfelijk	 dus	 waarom	 zouden	 we	 niet	 alles	 in	 duiken	
wat	 er	 ook	 nog	 kan	 zijn	 en	 de	 kwantumwetenschappen	 en	 ook	
bewustzijnswetenschappen	 laten	 ons	 zien	 dat	 deze	 vraag	 niet	
oninteressant is. 

Ik	 stel	de	Vraag:	Als	 jij	 verstrikt	 raakt	 in	een	virtuele	werkelijkheid,	
stel, en het gebeurt niet met een bril en het gebeurt ook niet met een 
electrode	maar	het	gebeurt	op	een	manier	die	je	eigenlijk	nog	nooit	
hebt	eerder	gezien	maar	er	wordt	een	werkelijkheid	d.m.v.	trillingen,	
zoals	wij	nu	zelf	denken,	losgelaten	in	het	bewustzijn,	geplaatst	door	
het	bewustzijn	heen	van	jou,	in	dit	geval	het	fysieke	lichaam,	je	wordt	
als	het	ware	bewust	van	die	andere	werkelijkheid,	en	je	wordt	in	een	
totale	vergetelheid	gebracht	doordat	 je	de	werkelijkheid	die	 je	 ziet	
als	 hoofdwerkelijkheid	 ervaart	 dan	 is	 de	 vraag:	 zou	 je	 er	 ooit	 nog	
naar	omkijken	om	terug	te	keren	wie	je	werkelijk	bent?	Dit	zijn	hele	
fundamentele stappen lieve mensen, wat ik hier vraag. 

Als	je	verstrikt	raakt	in	een	virtuele	werkelijkheid	die	zo	goed	gescript	
is	en	zo	organisch	 is	dat	 je	hem	 lief	hebt,	 ik	ga	hem	uitbreiden,	en	
ondanks dat we in die liefdevolle wereld allerlei dingen gebeuren die 
echt	niet	door	de	beugel	kunnen,	je	toch	de	moeite	waard	vindt	door	
alle	scripten	die	er	in	die	werkelijkheid	aanwezig	zijn,	dus	ook	gescript	
zijn,	dus	missies,	 levensdoelen,	persoonlijke	ontwikkeling,	spirituele	
ontwikkeling,	 zou	 jij	 als	 je	daarmee	bezig	bent	 in	 zo’n	matrix	en	 je	
zou	nooit	meer	weten	wie	je	werkelijk	bent,	zou	je	dan	ooit	nog	eens	
terugdenken	of	terug	willen	naar	de	plek	waar	je	vandaan	komt?	Zou	
je	dan	die	bril	willen	afzetten?	Zou	je	het	nog	willen	weten?

En	 ik	heb	het	nu	over	een	bril	hè,	maar	 in	de	werkelijkheid	buiten	
ons zichtbare veld, want we ervaren nu een lichaam is het niet een 
bril	maar	 is	 het	 iets	 heel	 anders.	Maar	 de	 vraag	 is:	 zou	 je	 het	 nog	
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willen	weten?	En	als	je	die	vraag	niet	bij	jezelf	neerlegt	maar	meer	
bij	de	mensheid	zoals	 je	die	nu	hier	om	je	heen	kent.	Wat	 is	nou	
waardevol? 

Gedachtekrachtwapens, wapens om wezens die kunnen scheppen 
te	deactiveren.	Het	 lijden	wat	de	mensheid	kent	van	deze	wereld	
hier,	 het	 lijden	 wat	 we	 kennen	 als	 mensheid	 wordt	 enigszins	
weggetrokken	door	de	gevoelens	die	we	hebben	dat	wij	een	weg	
hebben	te	gaan	binnen	dit	model	om	onszelf	te	verrijken	en	onszelf	
als het ware verder te ontwikkelen. Maar als dat een onderdeel is 
van	die	matrix	waar	zijn	we	dan	mee	bezig?	Als	we	proberen	geld	
te	verdienen	en	steeds	meer	geld	hebben	om	vakantie	te	hebben	
omdat	we	die	nodig	hebben	omdat	we	overspannen	zijn,	omdat	we	
dingen doen die we niet willen doen zoals dat geld verdienen...waar 
zijn	we	dan	mee	bezig?	Als	je	je	lichamelijke	klachten	wilt	oplossen	
omdat	 je	 pijn	 hebt	 en	 daardoor	 op	 zoek	 gaat	 naar	 oplossingen	
binnen	de	pijn	en	je	hele	leven	komt	in	dienst	te	staan	van	de	pijn	
en	de	oplossing	daarvan,	dus	dan	ben	 jij	geld	aan	het	verdienen,	
waar	ben	je	dan	mee	bezig?	Ik	probeer	jullie	duidelijk	te	maken	dat	
we	in	een	soort	bezigheidstherapie	geraakt	zijn.	En	dat	is	misschien	
niet	 altijd	 even	 leuk	 dat	 zo	 hardop	 te	 zeggen	 maar	 als	 er	 een	
werkelijkheid	ligt	verscholen	achter	deze	werkelijkheid	en	dat	deze	
werkelijkheid	 op	 dit	moment	 niet	 per	 se	 een	 leerschool	 is,	maar	
misschien	een	gigantische	interkosmische	dempingsactie	waardoor	
de hele mensheid denkt dat ze zich ontwikkelt. 
Maar	kijkend	vanuit	een	andere	perceptie	naar	de	aarde	 je	moet	
vaststellen dat zich gewoon laat vermaken en dat ze helemaal niet 
schept, dan hebben we dus met een heel ander concept te maken. 
Wat	is	hier	nou	werkelijk	gaande?	En	als	dit	zo	is,	zo	samengevat	in	
een	notendop,	het	is	natuurlijk	heel	complex	wat	ik	nu	vertel,	het	is	
echt	belachelijk	simpel	maar	de	waarheid	is	wel	dat	het	gevoel	van	
ons	ook	belachelijk	simpel	is	wat	we	kunnen	voelen,	maar	de	hele	
constructie	die	daar	doorheen	ligt	die	moet	je	enigszins	wel	tot	je	
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voorstellingsvermogen laten komen! 
En	waarom?	Dat	wat	we	vergeten	zijn	wordt	wel	aangewakkerd	als	
je	er	weer	over	gaat	praten.	En	op	het	moment	dat	je	er	weer	over	
praat	en	je	neemt	het	niet	klakkeloos	aan	maar	je	voelt	in	jezelf	dat	
je	 ergens	 herinneringen	 hebt	 uit	 een	 totaal	 andere	wereld	 en	 dat	
je	nimmer	ooit	gekozen	zou	hebben	om	iets	te	moeten	leren	wat	je	
eigenlijk	 al	 bent,	maar	 dat	 je	wel	 gekozen	hebt	 voor	 een	 reis	 naar	
een	andere	wereld	om	je	rijkdom	daar	te	komen	brengen,	en	je	liefde	
te	 komen	brengen,	dan	kun	 je	heel	diep	 in	 jezelf	 voelen	dat	 al	 die	
pijnstukken	waar	je	nu	mee	te	maken	hebt	en	die	dempingen,	de	pijn,	
beperkingen,	het	niet	kunnen	floreren	van	binnenuit,	dat	dat	iets	is	
waar	je	nooit	voor	gekozen	hebt.	Maar	dat	het	er	is,	dat	is	een	feit.	
Ik	 durf	 het	 hardop	 te	 zeggen	 en	 ik	 zeg	 het	 ook!	Wij	 hebben	 nooit	
gekozen	om	moeilijke	processen	aan	te	gaan	in	de	vorm	zoals	zich	die	
op	dit	moment	voordoen.	Wij	hebben	nooit	gekozen	voor	een	wereld	
die er nu zo uitziet. 

Ik	 wil	 jullie	 iets	 vertellen	 over	 deze	 matrix.	 Deze	 werkelijkheid	 is	
gecreëerd	door	een	hele,	ik	ga	het	woord	hoog	erin	gebruiken,	een	
zeer	hoge	intelligentie	die	eigenlijk	verbonden	zijn	met	het	humanoïde	
ras. Dit universum is een heel organische wereld, dat is door wezens 
gecreëerd	met	hun	doelstelling	voor	een	onderzoek.	Deze	beschavingen	
die	deze	wereld	hebben	gecreëerd	zijn	geassisteerd	door	een	enorme	
hoeveelheid	andere	intelligenties	die	ook	scheppende	wezens	zijn	in	
het leven hier. Die hun kennis uit andere werelden brachten naar het 
ontstaan	van	een	nieuw	universum.	Een	universum	die	taal,	trilling,	
ligt ingebed in het kwantumveld, dus een radiozender binnen een 
radiozender.	Een	verdieping	erbij,	ertussenin	geplaatst,	er	doorheen!	

En	zij	hebben	dit	experiment	gestart	en	één	van	de	allerbelangrijkste	
redenen	 van	 dit	 experiment	 is	 dat	 zij	 kunnen	 waarnemen	 wat	
er	 gebeurt	 in	 dat	 experiment	 ofwel	 de	 wezens	 die	 zij	 creëren	 en	
scheppen, in die werelden, het gaat niet alleen om de aarde, daarin 
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gaan ze waarnemen hoe die wezens gaan ontdekken dat ze niet 
zomaar	wezens	 zijn	maar	 dat	 zij	 als	 onderdeel	 van	 de	 schepping	
van	 hun	 designers	 dat	 zij	 contact	 willen	 krijgen	 met	 een	 veel	
grotere	werkelijkheid.	En	de	doelstelling	van	het	experiment	is	dat	
die wezens die dat experiment uitvoeren, dus de ontwikkelaars, 
de designers, zelf het vermogen niet hebben om uit de matrix 
te	komen	van	waaruit	 zij	het	experiment	hebben	gestart.	Dus	de	
stap daarvoor is dat deze ontwerpende beschaving dit experiment 
opstart	in	een	werkelijkheid	waar	ze	niet	uit	kunnen!	

Oprekken	 hè.	 Voorstellingsvermogen.	 Het	 lijkt	 net	 een	 historie	
en het is het in zekere zin ook wel zo in het grote gebeuren maar 
als	 je	 hem	naar	 het	 kleine	 stuk	brengt	 en	 je	 zegt	 zij	 hebben	een	
waarneming experiment opgezet om datgene wat ze kunnen 
waarnemen buiten zichzelf dus in hun eigen experiment, met hun 
bewustzijn	kunnen	ze	dat	meten	en	invoelen,	de	ontdekking	dat	die	
wezens	erachter	komen	dat	ze	veel	meer	zijn	dan	alleen	wezens	in	
die	wereld,	het	ontstaan	van	een	 innerlijk	bewustzijn,	dat	nemen	
zij	waar	en	doordat	ze	dat	waarnemen	keert	het	bij	hen	ook	weer	
terug.	En	doordat	het	bij	hen	terugkeert	kunnen	zij	één	voor	één	als	
beschaving	loskomen	van	die	werkelijkheid	van	de	matrix.	
Dus het is een groot kwantumwaarnemingsexperiment wat z’n 
weerga	niet	kent,	want	het	is	enorm	groot.	Wij	zijn	niet	die	wezens	
die	zij	gecreëerd	hebben.	Dat	 is	dit	universum.	Er	 is	 iets	gebeurd,	
want binnen de hele ontwikkeling van het universum, met alle 
verrijkingen	erbij	door	allerlei	verschillende	reizigers	die	bloemen	
kwamen	brengen	en	dat	zijn	geen	bloemen	dat	ze	brengen	en	hier	
in	 de	 grond	 zetten,	 het	 zijn	 hologrammen	 die	 worden	 gebracht.	
Analoge	 hologrammen,	 trillingen,	 informatie,	 kennis	 informatie,	
krachtige	bewustzijnsfrequenties	die	worden	uitgezonden	whoem	
en	worden	met	een	team	in	het	veld	gebracht,	in	de	software.	Dus	
in	de	software	van	het	universum.	Want	iets	wat	ontworpen	wordt	
heeft	een	code,	in	het	universum	waar	wij	leven	heeft	een	code.	
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En	die	code	is	gehackt!	En	de	verrijking	van	deze	wereld	die	door	heel	
veel beschavingen is gedaan leidde tot o.a. deze wereld hier, deze 
aarde die een soort replica, een na bouwsel, een herontwerp is van 
Gaia	uit	een	wereld	waar	geen	bezetting	is,	dus	het	is	verbonden	aan	
iets.	En	toen	gebeurde	er	iets	heel	naars	wat	eigenlijk	leidt	tot	in	het	
moment	waarin	we	nu	zijn	gekomen	en	waarin	we	zien	dat	de	hele	
samenleving	is	vastgelopen.	En	het	is	een	echte	vastlopen	waarin	we	
nu	zitten,	dat	beseffen	wel	hè?	Er	zijn	ook	hele	grote	doorgangen	en	
uitgangen	maar	we	 zitten	echt	 in	 een	 vastloop	 systeem	en	we	 zijn	
al vastgelopen. Het denken kunnen we niet meenemen naar een 
volgende oplossing. 

Het ontwerp van dit universum zit zo geavanceerd in elkaar, voordat 
ik over die hack iets vertel, het ontwerp van dit universum zit zo 
geavanceerd	 in	elkaar	dat	alle	mogelijk	scenario’s	 ingebed	 liggen	 in	
dat veld. 
Dit	 is	 zo’n	geavanceerd	ontwerp,	het	 is	een	kunstmatig	universum,	
het is met technologie geopend binnen de kwantumwereld, binnen 
een	ander	universum	en	is	organisch	bekleed.	Dus	het	is	kunstmatig	
opgericht en organisch ingekleed. 

Bij	 het	 ontstaan	 van	 dit	 universum	 is	 er	 een	 model	 gebruikt,	
zo	 geavanceerd,	 dat	 alle	 mogelijke	 ontwerpen	 of	 alle	 mogelijk	
ontwikkelingen	en	dus	keuzes,	ik	praat	nu	over	tijdlijnen	erin	liggen	
ingebed.	Dus	probeer	deze	werkelijkheid	die	we	nu	onze	werkelijkheid	
van deze aarde te zien als een heel complex computerprogramma, 
van organische aard waarin alles wat er gedacht kan worden bekend 
is	en	mogelijk	 is!	Dus	de	wezens	die	 in	dat	script	 leven	die	denken	
dat	ze	zelf	denken	maar	ze	denken	eigenlijk	niets	anders	dan	wat	dat	
lichaam denkt in dat script!  

Alle	mogelijkheden	liggen	daarin!	Alles	is	bekend,	alles	wat	er	gedacht	
kan worden en besloten kan worden, ik heb het allemaal over het 
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hoofd,	is	bekend	in	het	veld!	Dus	zowel	goede	keuzes	als	moeilijke	
keuzes.	 En	 het	 is	 een	 volledig	 operationeel	 multidimensionaal	
programma	en	dat	er	allerlei	bemoeienissen	zijn	zowel	positief	als	
bemoeienis	wat	meestal	niet	positief	wordt	ervaren	en	binnen	dat	
hele	programma	is	alles	mogelijk	wat	je	maar	zou	kunnen	bedenken.	

Oké	 we	 zitten	 dus	 in	 dat	 programma!	 Deze	 werkelijkheid	 is	 die	
werkelijkheid!	 Het	 onderzoek	 wat	 geleid	 wordt	 door	 andere	
intelligenties	 die	 de	 mensheid	 ofwel	 bestuderen	 en	 ook	
ondersteunen	 om	 te	 gaan	 voelen,	 zonder	 bemoeienis	 en	 er	 zijn	
intelligenties	 die	 willen	 de	 mensen	 sturen	 met	 channelings	 en	
berichten	om	ze	te	laten	denken.	Oké	dat	ook	nog	even	tussendoor	
gezegd.	Wat	 is	hier	aan	de	hand?	Wij	 leven	 in	deze	werkelijkheid	
waarover	ik	net	sprak	en	terwijl	wij	in	deze	werkelijkheid	leven	wij	
nog	in	een	bandbreedte	van	nog	geen	5	%	van	alle	mogelijkheden	
die	 gescript	 zijn	 in	 dat	 universum.	We	 praten	 nu	 over	 kwantum	
kosmisch oorzaak en gevolg. 

Let	op	hè!	Als	het	zo	is	en	het	is	waar	wat	ik	zeg,	je	hoeft	mij	niet	
te geloven, het gaat om het voorstellingsvermogen, als het zo is 
dat	 alles	mogelijk	 is	 om	met	dit	 lichaam	 te	bedenken	en	met	de	
gedachte	maak	 je	dus	 keuzes	en	 steeds	 routes	 in	 stapt	waar	dus	
een	toekomstig	scenario	op	aansluit,	als	dat	zo	is	en	er	dus	nu	nog	
maar	5%	over	is,	nog	niet	eens,	het	gaat	niet	om	de	5%	hoor,	het	
gaat	om	de	velden,	dan	zitten	wij	in	een	vrij	kleine	bandbreedte	van	
mogelijkheden.
Hmm	maar	waar	zijn	dan	al	die	andere	mogelijkheden	gebleven?	Van	
wie	is	deze	werkelijkheid?	Van	wie	is	dit	programma?	En	zijn	die	nog	
steeds	de	legitieme	houders	of	zijn	die	daar	niet	meer	de	houders	
van?	Wordt	dit	script,	deze	werkelijkheid	door	een	god	bestuurd?	
Of	zijn	het	de	goden	zelf	die	wakker	worden	in	die	werkelijkheid?	
Wat	 is	 scheppen?	Snap	 je,	het	zijn	allemaal	vragen,	probeer	daar	
gewoon	heel	diep	naar	te	kijken.	
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Als	dit	veld	100%	gescript	 is	dan	 is	er	dus	ook	geen	vaste	tijdlijn	 in	
de	toekomst.	Dan	zijn	voorspellingen	dus	waardeloos,	heb	ik	dus	ook	
geen	lotsbestemming,	eigenlijk	valt	alles	weg.	Want	als	alles	mogelijk	
is	in	dit	script	dan	is	dan	ook	echt	alles	mogelijk.	En	toch	zit	ik	in	een	
situatie	waarvan	 ik	voel	dat	die	mogelijkheden	niet	geldig	zijn	voor	
mij	kennelijk	op	de	één	of	andere	manier.	Hmmm	wat	is	hier	nou	aan	
de hand? Kunnen we de rest van die scripten ook laten reageren? 
Vraag	hè.	Zijn	wij	als	mensheid	in	staat,	ik	heb	het	echt	als	lichamen,	
als	wezens	die	ook	in	deze	werkelijkheid	zijn	gekomen,	zijn	wij	in	staat	
om	andere	reactievelden,	daar	gaat	het	nu	over,	andere	reactievelden	
tot	 leven	 te	 laten	 komen?	 Die	 5%	 die	 over	 gebleven	 is	 komt	 door	
machtsingrepen, zoals we hier op de aarde virtual reality kennen 
zo	zijn	er	verschillende	groepen	uit	allerlei	andere	universa	die	 iets	
hebben gedaan in deze matrix. 

En	wat	ze	gedaan	hebben	is	kinderlijk	eenvoudig	want	ze	hebben	de	
code	veranderd	 in	het	ontwerp	van	de	mens.	Wij	noemen	dat	een	
DNA-toepassing	 maar	 het	 is	 eigenlijk	 iets	 anders.	 Wat	 ze	 gedaan	
hebben is dat ze het voorstellingsvermogen van de mens verkleind 
is	en	ze	hebben	ook	iets	gedaan	namelijk	dat	wij	alleen	maar	kunnen	
denken	 binnen	 het	 voorstellingsvermogen	 om	 de	 tijdlijnen	 die	 zij	
willen hebben in stand te houden. Maar waarom dan? Wat zit er in 
die	tijdlijnen?	Wat	is	daar	aan	de	hand,	wat	ligt	daar	in	de	toekomst	
wat	zij	willen?	

Hè	hè,	en	toen	ik	geboren	werd	toen	wist	ik	dit	allemaal,	heel	helder,	
ik	wist	het	voordat	ik	mijn	reis	maakte	naar	deze	matrix	en	ik	heb	het	
heel	moeilijk	gehad	om	hierover	te	gaan	praten	omdat	iedereen	mij	
probeerde	het	te	beletten	omdat	dit	een	heel	groot	verhaal	is,	Heel	
groot, het is echt, maar ik moet het wel uitpakken want het ligt in ons 
allemaal	opgeslagen.	Wat	ik	graag	met	jullie	wil	uitpakken	is,	zijn	er	
mogelijkheden	in	ons	wezen	om	andere	tijdlijnen	te	laten	reageren?	
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En	het	was	voor	mij	een	hele	vreemde	wereld	om	hier	 te	komen	
tussen	mensen,	en	 ik	blijf	 in	gelijkwaardigheid,	dus	alsjeblieft	dat	
je	me	ook	zo	blijft	zien	met	je	kwantumwaarnemingen	naar	mij,	ik	
spreek	er	gewoon	vrijuit	over,	het	was	voor	mij	heel	moeilijk	om	
tussen	mensen	te	leven	die	niet	meer	weten	wie	ze	zijn.	En	dat	vind	
ik	een	heel	verdrietig	gebeuren.	

Wat	zij	willen	is	dat	wij	blijven	denken	op	een	manier	die	tijdlijnen	
die	 daarop	 aansluiten	 in	 stand	 houden.	 En	 dat	 heeft	 te	 maken	
met	iets	wat	in	die	tijdlijnen	gebeurt	wat	belangrijk	is	voor	hen.	Ik	
denk	dat	 je	het	heel	eenvoudig	moet	bekijken.	Stel	 je	voor	dat	 je	
een	computerspel	pakt,	een	dvd’tje	en	dat	is	een	heel	script,	daar	
staat	van	alles	op,	dan	zitten	in	die	script	bepaalde	uitkomsten,	ja,	
uitkomsten. De uitkomst van het script is dat de wezens die daar 
in leven, ontdekken dat ze over een vermogen beschikken om 
vervolgens	het	computerprogramma	zelf	te	herschrijven.	Daar	gaat	
het	 eigenlijk	 over.	 En	 om	 dat	 te	 voorkomen	moeten	 die	mensen	
eigenlijk	niet	gaan	voelen,	maar	die	denken	dat	ze	voelen	om	iets	
in	 stand	 te	 houden.	 Vandaar	 ook	 de	 falsificaties	 van	 spirituele	
modellen,	want	 de	meeste	mensen	 denken	 dat	 ze	 spiritueel	 zijn	
maar	ze	zijn	het	niet.	Want	als	je	kijkt	naar	hoe	ze	leven,	nou	even	
confronterend,	maar	dan	moet	je	vaststellen	dat	het	niet	zo	is.	Er	is	
namelijk	geen	echte	weg	behalve	de	weg	dat	je	het	leeft	en	het	ook	
bent.	En	daar	ligt	de	grote	afstemming??	
Onze	werkelijkheid	is	 in	die	zin	aan	een	uitdaging	toe	en	waar	de	
mensheid	nu	voor	 staat,	daar	 staan	wij	met	elkaar	 voor	en	dit	 is	
een	buitengewoon	feestelijk	moment	in	misschien	we	één	van	de	
moeilijkste	barrières	die	de	mensheid	heeft	te	doorbreken	om	dit	
te	 doorgronden.	 En	misschien	 komen	daar	wel	 allerlei	 gevoelens	
bij	vrij	die	enerzijds	angstig	zijn	of	 traumatisch	zijn	maar	dat	 is	 je	
krachtveld	 wat	 vrijkomt!	Wij	 hebben	met	 elkaar.	We	 zijn	 in	 zo’n	
feestelijk	moment	gekomen	dat	we	met	elkaar	naar	mogelijkheden	
aan	het	reizen	zijn	die	kwantumreacties	in	het	veld	laten	ontstaan	
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die	past	 bij	wie	wij	werkelijk	 zijn.	 En	niet	 bij	wat	we	 altijd	 hebben	
gedacht.	 En	 daar	 kom	 je	 eigenlijk	 alleen	maar	 als	 je	 alle	modellen	
weghaalt!
Het	is	daarbij	buitengewoon	belangrijk	om	je	met	je	bewustzijn	ook	
in	moeilijke	circuits	te	kijken.	Waarom?	Omdat	menselijk	bewustzijn	
dicht	getrokken	velden	laat	ontspannen!	En	daar	waar	pijn	en	trauma	
ligt	is	eigenlijk	een	diepgaande	afwezigheid	van	scheppende	wezens	
aan	de	orde.	Dat	is	wat	hier	gebeurt.	En	door	weg	te	trekken	en	te	
zeggen	van	“nou	dat	bestaat	niet”	of	“ik	geef	het	geen	aandacht	dan	
groeit	het	niet”	nee	het	is	al	gescript,	het	is	er	al.	En	het	heeft	aandacht	
nodig,	jouw	bewustzijn	mag	daar	heen	stromen.	Juist	daarin!	In,	ga	er	
maar	in.	Ga	maar	kijken	wat	er	gebeurt,	laat	je	bewustzijn	daar	maar	in	
stromen	en	dan	gaan	die	verdichte	velden,	dat	zijn	informatievelden	
die	gaan	ontspannen,	zuiver	omdat	jij	er	bent!
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De oorspronkelijke bedoeling van de baarmoeder

De baarmoeder is een onderdeel van het kloon programma. 
Die	mensen,	die	er	niet	meer	uitzien	als	mensen,	dus	dat	 zijn	de	
designers	 van	deze	werkelijkheid,	 hebben	een	biologisch	 lichaam	
weten te fabriceren door met een enorme reis in 12 verschillende 
scheppingsvelden	 aanwezig	 te	 zijn	 geweest,	 en	 hebben	 daar	
allemaal	 deeltjes	 kunnen	 waarnemen	 van	 menselijke	 rassen.	 Ze	
hebben	alleen	die	deeltjes	kunnen	waarnemen	van	die	menselijke	
rassen,	die	zij	konden	waarnemen	met	dat	stukje	vermogen,	dat	zij	
nog	over	hadden.	En	uit	al	die	kronieken,	die	deeltjes	uit	die	andere	
menselijke	 rassen	 wat	 ze	 hebben	 waargenomen,	 hebben	 ze	 een	
menselijk	lichaam	gebouwd,	en	dat	zijn	deze	lichamen,	die	wij	nu	op	
dit	moment	mogen	bewonen.	Deze	lichamen	zijn	zo	geconstrueerd,	
dat	er	een	soort	biologisch,	ja	een	reproductieprogramma	ontstaat.	
Dat	 noemen	wij	 dan,	 dat	 je	 zwanger	wordt.	 Alles	 is	 zo	 in	 elkaar	
gezet met de doelstelling, dat deze wezens door deze mensen te 
kunnen observeren van buiten het hologram, dat ze konden zien 
dat deze mensen warmte en liefde weer in zichzelf konden ervaren. 
Dus	zelfbewustzijn	ontdekten.	En	daarbij	is	de	baarmoeder	letterlijk	
een	 onderdeel,	 waarin	 het	 bewustzijn	 van	 gedragen	 worden	 in	
verbinding	met	het	bronveld,	ontwikkeld	is	zeg	maar.	Wij	zien	een	
fysieke	baarmoeder	op	dit	moment.	Als	je	in	het	hologram	kijkt	van	
de	baarmoeder,	 in	de	energie	van	de	baarmoeder,	dan	zal	 je	zien	
dat	daar	heel	veel	blue	prints	in	liggen,	energiebubbels,	die	letterlijk	
de	 frequentie	 vertegenwoordigen	 van	 de	 schepping.	 Dus	 als	 we	
spreken over de baarmoeder ...

Arjan:	De	oorspronkelijke	schepping?	

Martijn:	 Ja	de	oorspronkelijke	 schepping.	Dat	 is	het	 stukje	dat	 zij	
hebben	kunnen	maken.	Meer	kunnen	zij	niet	maken,	want	zij	zijn	dat	
deel	zelf	kwijt.	Doordat	de	mensen	hier	op	aarde	heel	erg	werken	
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met	de	“female	essence”	met	de	baarmoeder	en	daar	met	veel	liefde	
en	 aandacht	 aan	werken,	 brengen	wij	 dus	 zoveel	 liefde	 en	 kracht,	
dus de vrouw brengt zoveel liefde en kracht in dat lichaam terug, dat 
wordt	dus	geobserveerd.	En	dat	wordt	geobserveerd	uit	verschillende	
uithoeken van het universum, dat de mensheid bestudeerd wordt 
door	dezelfde	groep,	de	designers,	en	zij	observeren	de	emoties	en	de	
krachtvelden rondom en in de baarmoeder en door die diepgaande, 
essentiële	 emoties	 te	 bestuderen,	 die	 ervaren	 worden	 door	 de	
mensen	hier,	kunnen	zij	die	emoties	weer	terughalen	 in	zichzelf	en	
kunnen ze een deel van de schepping weer terughalen in zichzelf. 
Dus	het	 is	 een	heel	belangrijk	onderdeel	om	 te	begrijpen	dat	alles	
ontwikkeld	is	en	dat	de	menselijke	perceptie	over	het	onderdeel	veel	
groter	is	dan	dat	wij	in	feite	denken	over	een	baarmoeder.	

Dus	 ja,	 dat	 een	 inzicht	 delen,	 de	 verbinding	 hart,	 baarmoeder,	
universum.	 In	 wezen	 is	 er	 geen	 verbinding	 tussen	 het	 fysieke	
stukje	baarmoeder,	want	dat	is	alleen	een	fysiek	programma	in	een	
hologram,	maar	het	gaat	om	het	emotionele	veld,	dat	daar	doorheen	
loopt. Dat is waar het om gaat. 

Arjan:	Dat	is	echt	gigantisch	wat	er	gebeurt	als	vrouwen	er	mee	bezig	
zijn	om	daar	aandacht	aan	te	schenken.	

Martijn:	 Ja	dat	 is	enorm,	enorm.	Dat	zijn	eigenlijk	de	kroonjuwelen	
van	 het	 scheppingsprogramma	 van	wat	wij	 hier	 nu	 dus	 ervaren	 in	
deze	werkelijkheid.	Dus	de	geboorte.	De	geboorte	op	zich	was	een	
enorm	proces.	De	designers,	nou	vanaf	direct	na	mijn	geboorte	had	ik	
daar	contact	mee.	Dat	zijn	eigenlijk	oude	rassen	en	deze	oude	rassen	
zijn	enorm	 intellectueel,	 zachtaardig	en	buitengewoon	zorgelijk	om	
hun eigen ontwikkeling, omdat ze ons nu echt nodig hebben om 
deze	 lichamen	terug	te	brengen,	dat	het	bewustzijnsveld	van	 liefde	
terugkomt	hier	en	zij	hebben	een	ongelooflijke	inspanning	geleverd	
om de mensen te laten geboren worden hier in dit model door uit 
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het	lichaam,	lichamen	te	laten	ontstaan,	waarbij	het	aanwezig	zijn	
in	dat	hologram,	dat	wij	 dan	de	baarmoeder	noemen,	dat	 in	dat	
moment	dat	je	daar	aanwezig	bent,	dat	er	een	connectie	plaatsvindt	
in	dat	baby’tje	vanuit	een	gevoel	van	geborgen	zijn,	veilig	 zijn,	 ja	
genegenheid,	 dat	 die	 gevoelens,	 die	 wij	 een	 betekenis	 geven	 in	
woorden, maar dat die gevoelens daar kunnen ontstaan. Dus het 
is	 ja	 een	 soort	 kweekvijver,	 het	 is	 het	 belangrijkste	 stuk	 van	 het	
hele scheppingsprogramma. Daarom konden ze het ook niet goed 
in	elkaar	zetten,	daarom	worden	de	mensen	hier	ook	geboren	met	
pijn.	Het	is	voor	een	vrouw	…...	Het	kan	veel	makkelijker,	laat	ik	het	
zo	maar	zeggen.	Ik	hoef	niet	te	zeggen	hoe	het	voor	een	vrouw	is.	
Het kan veel eenvoudiger. 
En	 dat	 is	 dus	 wat	 er	 gebeurt,	 hoe	meer	 de	mens	 zich	 spiritueel	
ontwikkelt,	 hoe	makkelijker	 ook	 de	 geboorteprocessen	 gaan.	Dat	
gaan we ook nog meemaken.
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Nederland en de verschuiving door de hack

Stel	je	voor,	er	is	een	trui	die	gebreid	wordt.	Dus	die	trui	wordt	gebreid	
en door die laag van die rode trui wordt ook een ander ding doorheen 
geweven,	dus	een	andere	kleur,	eigenlijk	bestaat	die	ene	trui	dan	uit	
verschillende lagen, verschillende webben zeg maar, en de aarde is 
een	prachtig	mooi	scheppingsveld	door	magnifieke	wezens	die	deze	
wereld	 hebben	 gecreëerd	 met	 de	 beste	 doelstelling	 voor	 zichzelf	
vanuit	liefde	om	terug	te	keren	in	het	veld	van	de	schepping;	voordat	
wij	hier	binnenkwamen	is	dit	hele	veld	wat	in	elkaar	geweven	is	met	
projecties,	met	breinaalden,	is	overgenomen	en	daar	loopt	een	soort	
web	doorheen,	lichtvelden	zijn	dat.	Die	lichtvelden	zorgen	er	eigenlijk	
voor	dat	er	een	voortdurende	eerdere	reactie	is	van	dat	veld	om	de	
wezens	van	wie	wij	zijn	dan	het	oorspronkelijke	veld.	Dus	er	loopt	iets	
niet helemaal synchroon. 
Op het moment dat die tweede wollen laag in werd gebreid gebeurde 
dat	op	een	hele	specifieke	plek	op	deze	aarde	en	dat	was	in	het	Midden-
Oosten.	In	het	Midden-Oosten	is	één	van	de	grootste	grids	planetair	
gezien waar het hologram, wat door de designers ontwikkeld is, een 
opening kent. 
Speciaal	 voor	 die	 designers	 gemaakt	 dat	 die	 designers	 daarin	 dat	
web aanwezig kunnen komen, laat ik het zo maar even eenvoudig 
benoemen en nadat het gehackt is, is dat web verdraaid en dat web 
ligt	boven	Nederland.	Dus	Nederland	is	een	enorm	belangrijke	plek	
zowel	in	het	manipulatieveld,	dus	de	enorme	krachten	zijn	hier	in	dit	
deel	van	Europa	bezig	en	Nederland	 ligt	daar	centraal	onder.	Maar	
op	het	zelfde	moment	kun	je	ook	zeggen	dat	er	een	enorme	kans	is	
tot bewustwording van de mensen die in dit gedeelte van de wereld 
wonen	en	daarom	is	Nederland	een	heel	belangrijk	punt	en	wat	wij	
aan	het	doen	zijn	is	nu	zoveel	bewustzijn	brengen	hier	in	dat	web	dat	
wij	letterlijk	zicht	krijgen	op,	gevoelsmatig	vanuit	de	kracht	dat	dat	in	
elkaar	zit	en	dat	er	hier	iets	heel	bijzonders	aan	de	hand	is	en	wat	er	
gebeurt	is	dat	wij	bezig	zijn	om	de	frequentie	van	het	web	eigenlijk	
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op	te	heffen	door	zoveel	emoties	te	beleven	in	ons	fysieke	lichaam	
dat	wij	 een	 scheppersdeel	 in	 onszelf	 ervaren	 gaan	 in	 het	 fysieke	
lichaam, en het fysieke lichaam wat dus onder controle staat van 
dat web gaat dus als een transmissiesysteem, zo beeld ik het maar 
even	 uit,	 gaat	 ons	 lichaam	 de	 emotionele	 uitspattingen	 van	 ons	
scheppingspotentieel	teruggeven	aan	het	web	van	manipulatie	en	
daarmee	komt	het	te	vervallen.	En	dat	doen	we	dus	in	Nederland,	
België,	 Frankrijk,	 Engeland,	 Duitsland,	 zijn	 we	 daar	 heel	 centraal	
mee bezig en Nederland ligt daar echt heel sterk onder, heel sterk, 
vandaar dat er in Nederland ook zo weinig gebeurt, het is een hele 
gepolariseerde energie. We hebben hier te maken met een enorme 
onderdrukkende kracht en we hebben hier ook te maken met een 
enorme	ontwakende	kracht	dus	als	 jij	 thuis,	 luisterend,	waar	ook	
ter	wereld	of	hier	 in	de	 zaal	die	Kracht	ook	 in	 jezelf	 voelt,	dat	 je	
alle	kanten	wordt	uitgetrokken,	weet	dan	dat	je	met	je	bewustzijn	
naar	die	Kracht	gaat	vanwaar	jij	voelt:	dat	is	waarvoor	ik	hier	ben,	
ik	ben	hier	voor	die	Kracht	en	dan	ga	je	je	bewustzijn	daar	naar	toe	
brengen,	door	je	hele	lichaam	en	nodig	het	uit,	van	be	present	hier,	
aanwezig	zijn!	

Dus	dat	 is	wat	er	gebeurt,	dat	web	valt	uit	elkaar	door	dat	wij	de	
kracht	 vanuit	 onszelf	 gaan	 ervaren	 dus	we	 krijgen	met	 huilbuien	
te	 maken,	 niet	 omdat	 we	 verdrietig	 zijn	 maar	 omdat	 de	 Kracht	
weer wedergeboren wordt, dat is de wederopstanding van het 
oorspronkelijke	menselijk	bewustzijn	en	dat	krijgen	we	zo	heftig	door	
ons systeem heen en dat hele neurologische systeem wordt gewoon 
overladen	met	 cadeautjes	 en	 knuffeltjes	 van	 ons	 oorspronkelijke	
gevoel maar dat voelt heel overrulend want het is een enorme 
Kracht en als we dan niet in angst schieten en we laten het gewoon 
door	ons	heengaan	en	we	zetten	het	letterlijk	in	ons	bewustzijn	door	
middel	 van	 ons	 voorstellingsvermogen	 zetten	 we	 het	 buiten	 uit,	
jongens,	 dan	 gaat	 het	 hologram	gewoon	 geneutraliseerd	worden	
en dat is ook wat er nu aan de hand is...
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Dat is een gebeurtenis wat zich in het hele universum afspeelt, niet 
alleen op de aarde en in dit zonnestelsel en sterrenstelsel, dat speelt 
zich	af	 in	het	hele	universum	waar	wij	een	onderdeel	van	zijn.	Dat	
heeft	te	maken	met	de	designers,	de	designers	staan	nog	steeds	aan	de	
observerende	kant	naar	dit	hologram,	zij	observeren	de	mensheid	en	
ze observeren ook de manipulerende krachten en omdat de mensen 
die	hier	in	dit	hologram	aanwezig	zijn	steeds	meer	gaan	observeren	
dat	die	krachten	en	machten	er	zijn,	die	omdrukkende	machten	en	het	
niet	meer	ontkennen	en	zeggen:	Oh	nee,	maar	daar	moet	je	niet	naar	
kijken	hoor	dat	 is	negatief,	dan	vergroot	 je	het	en	ze	voelen	 ineens	
van wacht eens even: door het te observeren vanuit de kracht van de 
Bron	is	het	juist	aanwezig	en	maak	je	het	juist	zichtbaar	en	kan	het	
transformeren,	 daardoor	 is	 de	 observatie	 van	 de	 beschavingen	 die	
elders, de ouderenrassen die ons ontwerpen hebben, de lichamen 
en	het	universum,	is	hun	observatie	ineens	in	een	enorm	vermogen	
aan	 het	 toenemen	 dus	 zij	 kunnen	 steeds	meer	 gaan	 kijken	 vanuit	
een	emotioneel	bewustzijnsveld	naar	dit	hologram	omdat	wij	steeds	
beter gaan observeren en daardoor vindt er een versnelling plaats 
in de hele opbouw, de structuur, dus de moleculaire structuur zoals 
wij	dat	fysiek	noemen	waardoor	er	een	vibratieversnelling	plaatsvindt	
en	dat	geeft	een,	uitgebeeld	in	temperatuur,	een	verhoging	in	frictie	
en	 wrijving	 weer	 met	 de	 verandering	 van	 magnetische	 velden,	
ionosferen, stratosferen verandert, alles verandert en dat is maar 
goed ook dat het verandert. 
Dus het observeren van die designers, van de ontwerpers van deze 
wereld,	hun	observatie	versterkt	doordat	wij	beter	gaan	observeren,	
we worden ons steeds meer bewust en het leuke is dat dat dus ook 
is wat de buitenaardse beschavingen buiten dit veld, dus niet de 
designers	 maar	 de	 wezens	 uit	 de	 oorspronkelijk	 scheppingsvelden	
doen, die observeren ons ook! Dus het komt van verschillende 
richtingen,	 dus	 onze	 observatie	 wordt	 doorgegeven	 naar	 allerlei	
andere	schillen,	dus	je	observeert	niet	alleen	voor	jezelf	en	daarom	
hamer	ik	er	positief	zo	op	dat	wij	goed	leren	observeren	namens	onze	
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innerlijke	Kracht	in	niet	meer	bij	toeval	iets	zien	gebeuren	en	plip,	
plip,	plip,	wordt	je	bewust,	op	het	moment	dat	je	gaat	observeren	
leren,	 dat	 ga	 je	weer	 helemaal	 terughalen	 en	 dan	 ga	 je	 letterlijk	
ervaren	dat	je	die	ervaring	deelt,	die	waarneming,	met	het	gehele	
heelheidsbewustzijnswezen,	dus	de	toegankelijkheid	wordt	steeds	
groter	 van	 die	 kracht	 hier	 in	 jouw	waarneming	 als	 jij	 je	 daarvan	
bewust	wordt;	dat	is	een	enorm	groot	onderwerp	waar	we	in	deze	
inzending nu niet aan toe zouden komen, ik ben ervan overtuigd dat 
we	het	allemaal	in	ons	dragen	die	informatie	en	we	kunnen	dat	uit	
gaan zoeken, we kunnen dat allemaal uitzoeken hoe dat werkt, wat 
observatie	voor	effect	heeft.
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UFO disclosure, een gehackte agenda waar de designers 
niet inpassen 

Op	korte	termijn	zie	ik	geen	disclosure	plaatsvinden,	nee.	Maar	wat	
er wel gebeurt, is dat er dermate veel over wordt gesproken dat er 
verwarring	ontstaat,	dat	mensen	denken	dat	er	dus	al	disclosure	is.	En	
dat	is	iets	heel	anders.	Het	openbaren	van	de	“files”	en	dan	gaat	het	
echt	over	de	werkelijke	files	en	niet	de	militaire	files,	dat	zal	gewoon	
nog heel lang op zich laten wachten omdat het inherent is aan het 
menselijk	bewustzijn.	Zolang	de	mens	op	deze	planeet	niet	vanuit	een	
hartbewustzijn,	hartintelligentie	 leeft,	en	niet	vanuit	die	verbinding	
en afstemming ook hier aanwezig is, is het hele buitenaardse concept 
gewoon	heel	moeilijk	toegankelijk	voor	de	meeste	mensen.	Dus	[Maar]	
wellicht	zal	dit	wel	een	hele	grote	springplank	kunnen	zijn	om	verder	
te	kijken.	Ik	bedoel,	als	ik	bij	mij	thuis	door	de	straat	loop	dan	denk	ik	
dat	het	makkelijker	te	vertellen	is	dat	de	Amerikaanse	president	heeft	
gezegd dat de aarde bezocht is door buitenaardse wezens, zodat deze 
buurman	of	buurvrouw	van	mij	zal	zeggen:	“Oh,	oh,	oh,	dan	is	het	wel	
zo.”	Ik	denk	dat	het	makkelijker	te	accepteren	is	dan	dat	ik	vertel	wat	
ik	heb	meegemaakt.	 [Dan	 is]	het	gemakkelijker	om	te	zeggen:	“Hé,	
moet	 je	niet	gewoon	een	spuit	hebben	en	een	dwangbuis?”	Het	 is	
natuurlijk	een	ingang	en	die	ingang	mag	best	Barak	Obama	zijn.	Als	hij	
geloofwaardiger is dan ik. (gelach) 

Arjan:	Ja,	ja,	zo	gaat	het.	Ik	kan	me	ook	wel	voorstellen,	dat	…	jij	zegt	
dan	dat	het	te	maken	heeft	met	het	menselijk	bewustzijn,	waardoor	
die	“files”	niet	opengaan.	Ik	zou	verzinnen	dat	…	mijn	indicatie	is	dat	
de technologie daarmee gekoppeld is, dat die al zo ver vooruit is dat 
het gat dus - tussen wat er zich in het publieke domein bevindt en 
waar de mensen die er mee te maken hebben al lang beschikking 
over	hebben	-	veel	te	groot	is.	En	dat	dat	de	hoofdreden	is	waarom	
het	niet	open	gaat	in	plaats	van	het	menselijke	bewustzijn.	Of	kan	dat	
beide	tegelijkertijd	bestaan?	



173

Martijn:	Nee,	dat	klopt	wat	je	zegt.	Dan	hebben	we	het	dus	echt	over	
technologie	en	over	het	werkelijke,	grootschalige,	intergalactische	
concept.	Daarvoor	is	het	menselijk	bewustzijn	nodig.	

Arjan:	Wat	bedoel	je	dan	als	je	zegt	het	werkelijke	….	

Martijn:	 Dan	 praat	 ik	 niet	 over	 de	 uitgevoerde,	 georkestreerde	
agenda	door	geheime	ruimtevaart	en	galactische	bureaus,	zeg	maar,	
dus	 [over]	militaire	machtsinstituten.	 Dat	 kun	 je	 nu	 ook	 gewoon	
verkondigen,	je	kunt	nu	ook	vertellen	dat	de	aarde	bezocht	is,	maar	
daar	komt	niet	een	disclosure	bij	vrij	van	dat	de	aarde	bezocht	wordt	
door	multidimensionale,	 superbeschaafde	 liefdevolle	wezens,	 die	
dus te maken hebben met de historie van de mens. 

Arjan:	 Ik	kan	me	voorstellen	dat	die	sporadisch	ook	wel	aanwezig	
zijn	in	de	files.	Ik	bedoel	als	dat	gewoon	files	zijn,	die	van	luchttorens	
en wat piloten hebben meegemaakt en ook van burgers, dat dat 
allemaal ergens is opgeslagen. Dat er ook wel genuine dingen 
tussen	zitten.	Of	kan	dat	niet?	

Martijn:	Het	merendeel	van	de	files,	die	over	Extra-terrestrials	gaan,	
gaan	 juist	 over	 de	 “benevolent	 Beings”	 want	 dat	 is	 de	 grootste	
bedreiging voor de regerende machten. Dus de welwillende 
wezens	 en	 de	 intergalactische	 beschavingen,	 die	 zijn	 het	 meest	
gedocumenteerd	in	de	disclosure-programma’s.	In	de	documenten.	
En	daarnaast	loopt	er	een	programma.	En	dat	is	van	militaire	aard	
en	daar	komen	de	informaties,	die	daarin	terecht	zijn	gekomen,	van	
Cyborg-beschavingen,	die	vanuit	een	andere	tijd	de	aarde	bezocht	
hebben	 en	 dat	 nog	 steeds	 doen.	 En	 dáár	 wordt	 op	 gerekend.	
Ze	 hebben	 verschillende	 sporen	 van	 disclosures,	 verschillende	
disclosure-programma’s	 zelfs.	 En	 dat	 is	 allemaal	 om	 dat	 grotere	
deel,	van	wie	de	mens	echt	is	hè	-	hoe	mooi	wij	zijn	en	waar	wij	in	
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essentie	vandaan	komen	en	waarom	wij	hier	op	de	aarde	zijn	-	dat	
onze	 lichamen	gecreëerd	zijn	door	Designers,	ontwerpers,	met	een	
heel	specifiek	doel	-	met	daarachter	de	agenda	waar	wij	dan	vandaan	
komen - dat wordt allemaal niet geopenbaard. Want daarmee 
raken	ze	de	macht	kwijt.	Dus	ze	zullen	disclosure,	openbaring,	altijd	
brengen	in	die	vorm	dat	ze	in	ieder	geval	verzekerd	zijn	van	de	macht.	
En	 daarom	 gebeurt	 het	 op	 dit	 moment	 ook,	 dat	 regeringsleiders	
daarover	spreken.	De	disclosure	heeft	toch	al	plaats	gevonden?	Wij	
hebben	toch	al	duizenden	mensen,	die	hun	zegje	al	gedaan	hebben.	
De	afgelopen	20	 jaar	 zijn	er	 zoveel	mensen,	die	met	 fundamentele	
informatie	 naar	 buiten	 zijn	 gekomen:	 biologen,	 wetenschappers,	
ruimtevaarders ... 

Arjan:	Ruimtevaarders,	hoge	militairen,	politieagenten.	

Martijn:	En	die	mensen	hebben	klip	en	klaar	verteld	wat	ze	weten.	Dus	
de	disclosure	is	al	lang	geweest,	dus	Obama	hoeft	het	daar	helemaal	
niet over te hebben. Laat die man het ergens anders over hebben.
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Designer waarneming, technologie en kracht

We hebben ondanks dat we ons heel erg richten op onszelf, hebben 
we	ook	een	multifunctionele	taak.	We	worden	ook	bestudeerd,	we	
worden	bekeken,	we	worden	letterlijk	bekeken	door	verschillende	
belanghebbenden waaronder de Huargardiaanse beschavingen, 
observeert	 de	 mens.	 Dus	 op	 het	 moment	 dat	 je	 dood	 gaat,	 zo	
ervaren we dat, het is niet dood. De dood is een mechanisme om 
in	de	controle	laag	te	blijven	of	om	eruit	te	komen,	dus	innerlijke	
bevrijding.	 Laten	we	het	even	op	onszelf	betrekken.	Wij	 zijn	heel	
mooi	bezig,	beseffen	we	dat	wel	hoe	mooi	werk	we	doen,	hoewel	
dat	 soms	 best	wel	 lastig	 is	 om	dat	 zo	 te	 zeggen,	we	hebben	het	
gevoel	we	doen	maar	net….	Nee	we	doen	al	zo	mooi	werk.	Lieve	
mensen	kijk	eens	hoe	de	wereld	ervoor	 staat	en	dat	 je	de	moed	
en	de	lef	hebt	om	zo	diep	in	jezelf	te	kijken,	zo’n	gigantisch	script	
te	bestuderen,	en	daar	 je	eigen	betrokkenheid	daarin	 te	hand	 te	
nemen,	dat	is	gigantisch.	Terwijl	we	dat	doen	in	ons	leven,	aan	het	
leven	zijn	vanuit	eigen	kracht,	en	precies	datgene	doen	waar	het	
experiment	ooit	om	gestart	is,	dan	is	het	zo	dat	we	onszelf	bevrijden,	
maar we brengen ook een resultaat in beweging in deze matrix die 
nodig is voor andere beschavingen die observeren. Plus, we doen 
nog veel meer dan dat, we doen ook nog iets wat in het analoge 
veld	 een	 heel	 groot	 onderzoek	 is,	 wij	 zijn	 binnen	 een	 artificiële	
werkelijkheid	 zijn	wij	met	 elkaar	 aan	 het	 ontwikkelen	 een	 nieuw	
scheppingsmodel, het gaat veel verder dan waar we het tot nu toe 
over	hebben	gehad.	Daar	zijn	ook	zoveel	andere	beschavingen	bij	
betrokken. 

Even	helemaal	terug	naar	de	eenvoud.	Als	we	er	van	uitgaan	dat	dit	
een	gecreëerde	bedachte	werkelijkheid	 is,	dat	het	universum	een	
experiment is, het gaat niet alleen over dit universum, als we daar 
van	uit	gaan	dan	is	het	dus	mogelijk	gebleken	door	allerlei	 lastige	
toestanden, om geboren te worden in zo’n omgeving en als dan 
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in die omgeving waar alleen intellectuele vaardigheden de scepter 
zwaaien,	 als	 daar	 gevoeld	 kan	 worden	 vanuit	 een	 oorspronkelijke	
emotie,	wat	ver	van	dit	 af	 staat,	dus	niet	het	denken,	als	daar	dus	
gevoeld	 wordt,	 komen	 die	 trillingen,	 dat	 zijn	 geometrieën,	 komen	
vrij,	worden	er	 zaden	 in	 beweging	 gezet,	 trillingen,	 frequenties	die	
hier	dus	helemaal	nog	niet	zijn,	waardoor	deze	hele	werkelijkheid	als	
een	mix	 gaat	 functioneren	 tussen	 cyborg	beschavingen	en	analoge	
beschavingen waardoor er een soort hybridisering plaatsvindt tussen 
twee	 verschillende	 werkelijkheden.	 Waardoor	 er	 een	 godskracht	
ontstaat	in	een	cyborg.	Dit	is	buiten	deze	dag	maar	daar	hebben	wij	
dus	een	taak	in.	Probeer	daar	zo	diep	op	te	kijken	en	zie	wat	er	hier	
op de aarde gebeurt. 

Ga	kijken	naar	documentaires	over	cyborgs	of	artificiële	technologie,	
op VPRO hebben ze goede uitzendingen gehad, virtual reality, ga 
kijken	wat	er	allemaal	gebeurt.	Op	dit	moment	is	er	een	heel	groot	
team	 binnen	 NASA,	 onder	 de	 vlag	 van	 Space	 X	 en	 Sillicon	 Valley	
zijn	aan	het	reizen	op	mars.	Ze	zijn	daar	niet	maar	ze	zijn	er	wel.	Ze	
liggen	in	speciale	cabines	in	het	diepste	geheim	liggen	er	48	mannen	
en	 vrouwen	 met	 speciale	 holografische	 helmen	 liggen	 ze	 in	 stilte	
in	 een	 diepe	 slaap,	 speciaal	 narcose	 toegediend	 gekregen,	 zijn	 ze	
gekoppeld aan de satellietsystemen, telemetrische systemen die om 
mars	draaien.	En	ze	zijn	daar	aanwezig	en	onderzoeksmissies	aan	het	
verrichten, virtueel, maar ze lopen in een virtuele omgeving die wel 
echt bestaat en de volgende stap is, en die uitvinding is er ook al, dat 
als	wij	nu	op	mars	echt	aanwezig	zouden	zijn	dat	zij,	terwijl	ze	op	de	
aarde	zijn,	zichzelf	kunnen	kenbaar	maken	in	het	fysieke	veld	van	mars.	
We	 staan	 echt	 aan	 het	 begin.	 Technologie	 hoort	 bij	 zelfbewustzijn	
maar niet de technologie zoals die op aarde wordt gebruikt. Daarom 
is	het	nodig	dat	er	balans	komt.	Ik	ben	dus	niet	tegen	technologie,	ik	
heb	de	mooiste	 technologieën	gezien	niet	 alleen	 in	dit	 leven	maar	
in	andere	werelden,	die	 ten	dienste	staan	van	bewustzijn.	 In	welke	
vorm, maakt niet uit, maar niet om te onderdrukken. Doe ermee wat 
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je	kunt,	ga	kijken	hoe	je	het	implementeert	in	je	eigen	bestaan	en	
dat	je	jezelf	nog	krachtiger	en	serieuzer	gaat	nemen	in	alles	wat	je	
doet.	In	álles	wat	je	doet.	Dus	als	je	op	de	wc	zit	je	heel	krachtig	op	
de	wc.	Alles	met	bewustzijn.	Als	 je	een	gesprek	hebt	met	iemand	
is	dat	niet	zomaar	een	gesprek,	nee	dat	moment	kun	je	helemaal	
tot	 je	 laten	komen.	Werkelijk	 in	gesprek	gaan	met	de	ander.	 Laat	
je	 goddelijke	oorsprong,	waarneming,	 laat	maar	eens	echt	 lekker	
ontstaan,	dat	is	fantastisch.	



178

Je kernboodschap en de designers

Als ik werd overspoeld door allerlei gedachten, simpelweg doordat ik 
weet	wat	mijn	boodschap	is,	ook	al	kon	ik	het	niet	eens	voelen	op	dat	
moment,	door	de	instructie	te	geven	was	‘ie	er.	Zelfs	als	ik	het	niet	kon	
voelen.	Bam.	En	dat	is	omdat	het	een	kwantumgereedschap	is.	Het	zit	
namelijk	genesteld	in	een	bepaalde	tijdsframe,	het	is	er	altijd,	overal.	
Dus	hij	wordt	zichtbaar	want	hij	is	er	al.	

Vraag:	dan	activeer	je	je	eigen	kernboodschap,	dat	is	wat	je	zegt?	

Martijn:	je	brengt	het	in	beeld.	Maar	ga	er	maar	gewoon	mee	bezig,	
dan	ga	je	ontdekken	van	aha,	dat	is	wel	bijzonder	wat	er	nu	in	mijzelf	
gebeurt.	 Geen	 verwachting	 van	 wat	 ik	 heb	 verteld,	 gewoon	 mee	
bezig	 gaan	 en	 gaan	 kijken	 van	 hé	 interessant,	wat	 gebeurt	 hier,	 er	
verandert	iets	in	mijzelf.	Want	dat	is	gewoon	voelbaar.	Het	is	voelbaar	
dat	 er	 iets	 verandert.	 En	 dat	wordt	 ook	 gemeten	door	 neurologen	
die echt fysiek meten dat als mensen zich verbinden met een hele 
diepe kracht wat liefde is, verbondenheid is, dat de hersengolven 
van	posttraumatische	 stresssyndromen	 ineens	 veranderen.	Dat	 zijn	
reactievelden	 in	het	brein.	Dus	dat	vertelt	 in	 feite	al	 van	oké	als	 je	
je	aandacht	verschuift	naar	iets	anders	dan	heeft	dat	invloed	op	het	
andere	 informatieveld.	Moet	 je	dan	de	rest	van	je	 leven	dan	alleen	
maar	aan	hele	leuke	dingen	denken?	Nee	het	moet	zo	krachtig	met	
focus	gebracht	worden,	dat	‘ie	blijft	staan.	En	dat	kan,	dat	is	allemaal	
mogelijk.	 En	 dat	 is	 eigenlijk	 de	 kernboodschap	 van	 zeg	 maar	 die	
educaties.	Dit	is	waar	het	in	de	kern	om	gaat.	En	dat	kun	je	op	heel	
veel verschillende manieren verder uitkleden en nog verdiepen en 
nog	verder	naar	binnen	 toe	gaan.	En	dat	 je	kunt	met	de	 focus	van	
je	mind	 in	verbinding	met	die	kracht	binnenin,	 kun	 jij	datgene	wat	
je	even	niet	meer	weet,	maar	wat	je	pas	weer	weet	op	het	moment	
dat	je	het	doet.	En	het	staat	niet	 in	de	geschriften	wat	dat	 is.	 In	de	
geschriften	staat	wat	het	niet	is,	allemaal	wat	het	niet	is,	het	staat	er	
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wel maar in een andere vorm, hoe lief en mooi ook bedoelt, maar 
die	 intelligenties	 die	 ons	 het	 zijn	 laten	 vergeten	 die	 zijn	 echt	 zo	
intelligent dat ze precies weten doordat ze het hele script kennen 
van	de	matrix,	wat	de	mens	gaat	denken	op	basis	van	gedachte.	En	
daarom moeten we stoppen met denken en we moeten weer gaan 
voelen,	terug	naar	dat	diepe	innerlijke	weten.	En	dat	gevoelsveld,	
emotie,	 is	niet	definieerbaar,	 is	niet	programmeerbaar,	het	 is	niet	
traceerbaar, het is niet voorspelbaar, er gebeuren dingen in het 
kwantumveld wat niemand kan verwachten en toch lag het al in het 
veld verscholen, maar de matrixhouders konden dat niet zien, maar 
wel de matrixdesigners. 

Dit	 is	de	nieuwe,	eigenlijk	oude	 informatie	geneeskunde	op	basis	
van	focus	en	innerlijk	weten.	En	daar	is	echt	wel	wat	voor	nodig	om	
dat te openen. Maar het is wel zo dat we dat ook weer weg moeten 
halen.	Er	is	dus	heel	veel	te	zeggen	hierover	en	heel	veel	te	delen,	te	
leren en te herleren, maar het is allemaal al in onszelf aanwezig. Dus 
de vraag van wat hebben we nu nodig om het weer terug te halen, 
we	hebben	nodig	transparantie,	wat	ik	dus	ook	doe	transparant	zijn.	
We spreken hier met kracht over omdat het in iedereen verscholen 
ligt.	En	 jij	moet	met	kracht	spreken	over	wat	er	 in	 jou	verscholen	
ligt,	in	wat	jij	voelt.	En	dat	hoeft	niet	hetzelfde	te	zijn	van	wat	ik	voel,	
sterker	nog	het	hoeft	niet	eens	 iets	met	dit	onderwerp	te	maken	
te	hebben,	het	gaat	om	transparantie.	Het	gaat	om	de	kracht	van	
wat	 je	voelt	vanbinnen,	hoe	sta	 je	 in	het	 leven,	waar	ben	 je	mee	
bezig,	wat	voel	je,	waar	zit	je	mee,	het	gaat	om	het	openen	van	het	
hart!	Het	prikkeldraad	moet	eraf.	Dan	komt	die	 frequentie	vrij	en	
die	opent	het	reactieveld	van	de	matrixen.
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Herschepping door voorstellingsvermogen

De ontwerpers, de ontwikkelaars van dit universum en dit is maar zo’n 
klein	onderwerpje,	het	 is	gigantisch	groot,	maar	 in	een	bibliotheek	
van	wat	er	gebeurd	is	in	de	kosmos	historie	van	deze	werkelijkheid,	
is dat de ontwerpers en dat is een Huargardiaanse beschaving en dat 
is een woord wat ik nu uitspreek, het gaat niet om het woord, het 
gaat	om	de	 trilling,	omdat	bij	het	uitspreken	ervan	ontstaat	er	ook	
en	informatieveld	in	het	lichaam	door	de	waarneming	van	de	oren.	
Alles	 is	 trilling,	 alles	 is	 resonantie,	 die	 instructie	 die	 die	man	 daar	
uitsprak	 is	resonantie,	het	gaat	niet	om	de	woorden,	als	 je	krachtig	
genoeg	denkt	dan	gaat	zijn	gedachte	dwars	door	de	ander	heen.	Het	
gaat	om	de	resonantie.	Alles	wat	hier	is	gemaakt	is	gemaakt	met	een	
sleutelcode	en	dat	 is	dat	als	de	mens	niet	aan	dit	apparaatje	denkt	
maar	aan	haar	hart	dan	wordt	het	informatieveld	van	wat	het	hart	is	
door	het	voorstellingsvermogen.	Je	kunt	het	op	gedachtekracht	doen,	
je	kunt	op	dit	moment	terwijl	je	hier	zit	zonder	dat	je	je	hart	aanraakt,	
kun	jij	op	dit	moment	je	borstbeen	voelen,	nu.	En	het	kan	heel	heftig	
zijn	 en	het	 kan	minimaal	 zijn,	 laten	we	maar	 al	 die	woorden	maar	
weg,	het	gebeurt!	Wat	gebeurt	is	dat	als	je	die	plek	van	je	hart	kunt	
aanraken	op	basis	van	je	voorstellingsvermogen,	ik	heb	het	niet	over	
visualiseren,	 ik	heb	het	over	het	voorstellingsvermogen	dan	gaat	 je	
brein	zich	afstemmen	op	het	informatieveld	van	die	plek,	als	je	hem	
dan	ook	nog	eens	een	keer	benadrukt	door	 je	hand	op	die	plek	 te	
leggen	en	dat	 is	bij	 iedereen	ook	anders,	want	het	veld	van	 je	hart	
zit	bij	de	één	daar	en	bij	de	ander	net	 iets	hier,	dat	kun	 je	zelf	ook	
voelen,	wat	er	gebeurt	dat	als	je	in	de	stilte,	in	de	rust	op	deze	plek	
hier	zit	en	je	blijft	met	je	aandacht	hier	en	je	voelt	tegelijkertijd	ook	
je	hele	lichaam,	wat	er	gebeurt	is	dat	het	informatieveld	van	het	hart,	
nog	 een	 keer	 0,005%	 leidt	 tot	 dit,	 de	 rest	 van	 het	 informatieveld	
van dit is voor ons niet zichtbaar. Dat is hetzelfde met het hart, het 
informatiebewustzijnsveld	 van	 het	 hart,	 het	 frequentieveld	 wordt	
door	je	aandacht	daarheen	te	brengen	actief	in	het	brein.	Whoep.	Er	
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komt	dus	een	ander	bewustzijn	extra	in	het	brein	ingevoegd	en	dat	
kan	alleen	maar	door	jou!	Alleen	maar	jij	kan	het.	Niemand	kan	dit	
voor	 jou	doen.	Geen	hypnotiseur,	niemand.	En	wat	er	gebeurt,	 is	
dat er een evenwichtskracht ontstaat in het brein. Dit is de gouden 
krans	die	je	ziet	in	de	oude	perkamenten	en	de	geschriften.	Het	is	
het	bewustzijn,	de	balanskracht	wat	 leven	 is,	en	er	valt	geen	één	
gedachte	in	wat	hoort	bij	deze	werkelijkheid,	dat	is	het	weten	dat	het	
maar	om	één	ding	draait	en	dat	is	stroming,	waarheid,	zuiverheid!	

En	 dat	 is	 een	 hele	 grote	 opgave	 voor	 de	 mens	 op	 deze	 wereld	
omdat	we	in	een	lichaam	leven	waar	door	andere	hypnotiseurs,	in	
de vorm van modellen. De modellen waarin we leven, maar ook 
door muziek, door geur, door voedsel, door onderstromen in het 
onderbewustzijn,	 softwareprogramma’s	 in	worden	 gebracht	 door	
spirituele	modellen,	door	religies	hoe	goed	en	fijn	ze	ook	zijn,	om	
in feite de aandacht in het hoofd te houden! Want wat gebeurt er 
nou, het komt echt op dit stuk aan, het prikkeldraad van het hart 
zit	er	 in	feite	op	omdat	je	hem	niet	gebruikt.	Wat	gebeurt	er	nou	
als	 je	 in	 een	extern	 informatiestuk	 gelooft?	Geloof	 niets	 van	wat	
ik	 nu	 vertel	maar	 ga	 op	 je	 eigen	manier,	 dat	 kun	 jij	 alleen,	 naar	
binnen	 toe	 in	 de	 stilte	 en	 ga	 eens	 voelen	wat	 er	 gebeurt.	 Dat	 is	
het	meest	zuivere,	jij	bent	de	enige	die	dat	kan.	Maar	wat	gebeurt	
er	 als	 je	 geschriften	 of	 verhalen	 of	 tekeningen,	 of	 dingen	 uit	 de	
oudheid,	hoe	mooi	ze	ook	zijn,	wat	gebeurt	er	als	je	die	leest,	als	
je	die	gelooft,	als	je	die	serieus	neemt,	als	je	die,	laat	ik	het	woord	
geloof	weghalen,	als	je	die	primair	laat	zijn?	Wat	gebeurt	er?	Heel	
eenvoudig,	puur	kosmische	logica,	in	feite	verzamel	jij	informatie	uit	
de	breinmatrix,	uit	de	breinwereld.	Want	wat	er	in	de	geschriften	
staat	 is	niet	 jouw	hartskracht.	Het	gaat	niet	om	dat	het	niet	goed	
is	 wat	 in	 de	 geschriften	 staat,	 we	 moeten	 er	 wel	 rekening	 mee	
houden dat er een reden achter zit, diepe intelligente reden om ons 
in	geschriften	te	laten	geloven	en	ons	vervolgens	door	het	geloof	in	
die	geschriften	niet	te	 laten	keren	daadwerkelijk	tot	de	handeling	
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om	het	 innerlijke	hart	 tot	 leven	 te	brengen	en	 in	 te	 voegen	 in	het	
bewustzijn.	Het	gaat	dus	om	een	volledige	symbiotische	werking,	dus	
niet	parasiteren	maar	echt	al	samenwerkend	tussen	de	mind,	dus	je	
persoonlijkheid	wie	je	hier	bent	geworden,	en	het	innerlijke	veld,	het	
resonantieveld	van	het	hart.	Veel	mensen	hebben	mij	de	afgelopen	
20-25	jaar	gevraagd	van	“Martijn	er	wordt	zo	gepraat	over	het	hart,	
je	hoeft	alleen	maar	vanuit	 je	hart	te	leven,	wat	 is	dat,	het	 lukt	me	
niet,	ik	weet	het	niet,	ik	kan	het	niet	voelen,	het	gaat	niet”	En	mensen	
dachten	dat	het	alleen	maar	ging	om	even	uit	 je	hart	te	leven.	Nee	
dit	is	en	hele	serieuze	innerlijke	bekrachtiging!	Het	hart,	het	fysieke	
hart,	het	is	een	fysiek	stuk	in	dit	lichaam,	maar	het	fysieke	hart	heeft	
een	holografisch	zeer	krachtig,	multidimensionaal	bewustzijn,	het	is	
eigenlijk	de	invoeger	van	de	scheppingskracht,	de	balanskracht	in	het	
lichaam.	En	waarom	is	dan	die	aandacht	van	de	mens	zo	belangrijk	op	
dit	veld,	omdat	als	de	mens	daar	zich	op	richt	wordt	dat	bewustzijn	
ook	 hier	 in	 het	 bewustzijn	 van	 de	 mind	 gebracht	 en	 kan	 zij	 gaan	
scheppen.	En	scheppen	staat	in	deze	werkelijkheid	hier	gelijk	aan	dat	
ze dingen herkent, het niet wil veranderen, maar heel diep voelt in 
zichzelf	hoe	het	zou	moeten	en	horen	zijn.	Dat	is	de	herschepping!	

Wat	is	nu	schepping	en	waarom	is	het	zo	belangrijk	dat	we	dit	gaan	
beseffen.	Nu	praten	we	dus	over	de	wederopstanding.	Het	gaat	om	
de	innerlijke	balanskracht!	

Wat	 is	 er	 zo	 belangrijk	 aan	 de	 mens	 en	 wat	 is	 er	 überhaupt	 zo	
belangrijk	aan	de	scheppingskracht?	Dat	is	god.	Er	is	geen	grotere	god	
dan	deze	kracht	in	jezelf	en	zodra	die	geleefd	wordt	vloeit	‘ie	met	het	
krachtveld	wat	in	alle	kwantum	kosmische	werelden	is	zodat	je	kunt	
communiceren	met	dat	veld.	En	er	ook	zelfs	een	instructie	aan	kunt	
geven	 vanuit	 balans.	Dus	niet	 een	 instructie	 van	 jij	moet	 dat	 doen	
maar vanuit hier(hart) en dan reageert het veld en dan gaat ook deze 
matrix reageren op dat veld hier binnenin. Dat is de magie, is geen 
magie,	is	gewoon	schepping.	Wat	is	de	kwantumwerkelijkheid	en	dat	
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is	ook	belangrijk,	dat	is	ook	ontdekt,	er	is	iets	in	de	mens	wat	invloed	
heeft	op	de	materie.	Het	is	aangetoond	met	heel	veel	verschillende	
testen	dat	als	de	mens	met	aandacht	ergens	naar	kijkt,	een	situatie,	
materie,	of	een	 lichtveld,	een	elektromagnetisch	veld,	dat	er	een	
verandering	 plaatsvindt	 in	 de	 wijze	 hoe	 dat	 informatieveld,	 dat	
energieveld	 zich	 beweegt.	 Dus	 als	 je	 met	 je	 bewustzijn	 je	 richt	
op bepaalde cellencomplex in het lichaam dan is meetbaar in de 
moleculen	en	in	de	interstellaire	werkelijkheid	tussen	de	moleculen	
in,	 is	meetbaar	dat	door	menselijke	aandacht	er	een	verandering	
plaatsvindt in de manier hoe die cellen en ook de moleculen, ook 
de quarks er tussenin zich gedragen. 

Dat	 is	 kwantummechanica,	 in	 1992	werd	 het	 feitelijk	 vastgesteld	
met zeer geavanceerde technologie waardoor de hele wereld van 
de	reguliere	neurologische	en	astrofysische	wereld	eigenlijk	stond	
te	 trillen	 op	 zijn	 grondvesten	want	 dit	 gaf	 aan	 dat	 er	 geen	 vaste	
natuurkunde is, maar dat de natuurkunde reageert op hoe er 
wordt waargenomen, of hoe er helemaal niet wordt waargenomen. 
Dus als god geboren wordt van binnen, een balanskracht wat zich 
manifesteert	in	het	lichaam	en	de	zienswijze	wordt	anders	van	de	
mens	en	zij	kan	krachtig	kijken	en	ziet	waar	onbalans	is,	en	ze	doet	
dat vanuit zuiverheid en waarheid en ze kan het ook nog eens in 
respect,	zonder	clubjes	en	sektes	en	religies	ook	nog	van	mensen	
samen	 tegelijkertijd,	 samen	 op	 bepaalde	 onderwerpen	 zowel	 op	
zichzelf als op de wereld richten, gewoon waarnemen wat er niet 
klopt,	dan	zet	zij	in	dit	script,	wat	zich	hier	voltrekt	wat	energie	is,	
wat	omgezet	wordt	in	het	brein	in	deze	werkelijkheid,	zet	zij	iets	in	
zichzelf in beweging waardoor het veld daarachter gaat reageren 
op	wat	zij	ziet!	Dat	is	de	kwantumfysica,	dat	werkelijkheid,	energie,	
dat	tafeltje	van	hout,	het	blad,	is	energie,	wij	zien	het	als	materie,	
maar	er	is	geen	materiewereld,	alles	is	energie.	Als	jouw	bewustzijn	
verandert	kun	je	met	je	hand	door	de	materie	heen.	Blijkt	uit	allerlei	
experimenten	dat	mensen	die	onder	hypnose	 zijn	gewoon	dwars	
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door	muren	heen	kunnen	kijken	en	zien	wat	daarachter	is.	Er	is	geen	
materie, er is alleen maar geloof. 

De	kracht	is	dat	de	mens	invloed	heeft	op	de	werkelijkheid!	
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Vanuit het gehackte script van de dood terug naar de 
onsterfelijkheid

En	wij	hebben	deze	werkelijkheid	en	ik	weet	dat,	niet	zelfgecreëerd	
maar	het	 is	wel	zo	dat	we	agenten	zijn	geworden	van	degene	die	
het	gecreëerd	heeft,	gehackt	heeft!	En	ons	bewustzijn	die	is	afgeleid	
door zeer geavanceerde technologie aan een wereld en dat is dit 
universum	en	als	je	wilt	weder	opstaan	dan	moet	je	absoluut	niet	
geloven	 dat	 je	 gaat	 sterven	 op	 de	 manier	 die	 iedereen	 op	 deze	
aarde	denkt,	want	er	ligt	een	sanctie	op	als	je	denkt	dat	het	anders	
is,	dan	wordt	 je	 juist	naar	het	vagevuur	gebracht	en	 ik	krijg	zulke	
dingen	weleens	ter	ore	dat	mensen	zeggen	“nou	je	moet	maar	niet	
naar	Martijn	 luisteren	want	die	brengt	 je	 juist	helemaal	naar	het	
vagevuur”	 en	 ik	 begrijp	 het	 want	 dat	 zijn	 de	modellen,	maar	 er	
wordt ook gestoeid en geknutseld met de kwantumfysica dus wil 
je	uit	dit	systeem	komen	dan	moet	je	dus	weten	dat	sterven	er	niet	
toe	doet	op	de	manier	zoals	wij	denken	hoe	het	is.	Want	er	bestaat	
helemaal	geen	sterven.	Sterven	is	namelijk	een	breinreactie.	En	je	
kunt	dit	onderwerp	alleen	maar	vanuit	jezelf	gaan	onderzoeken	en	
niet	 zeggen	van	“Ja,	maar	als	 ik	dood	ben	dan	blijft	mijn	 lichaam	
achter	en	dan	zien	de	mensen	naast	mij	toch	echt	dat	ik	dood	ben”.	
Nee,	het	gaat	om	 jouw	beleving!	“Ja,	maar	 ik	heb	wel	gezien	dat	
iemand	anders	overleden	is”	en	dan	zeg	ik,	maar	dat	is	informatie	
uit	de	matrix.	Dat	is	informatie,	je	krijgt	precies	die	informatie	naar	
je	toe	van	deze	zeer	 intelligente	krachten	om	jou	te	 laten	denken	
in	 lijn	van	dat	 je	niet	ontsnapt	en	terugkeert	 in	 je	daadwerkelijke	
kracht	van	bewustzijn.	Dus	het	gaat	van	de	sterfelijkheid	terug	naar	
de	onsterfelijkheid.	

En	 ik	 kan	 je	wel	 vertellen	wat	 er	 gebeurt,	 ook	 in	 een	 notendop,	
als	 je	 sterft.	 Want	 het	 sterven	 wordt	 ingeleid	 in	 8	 verschillende	
processen,	het	eerste	moment	van	het	sterven	is	dat	je	voelt	dat	je	
doodgaat	en	dat	voel	jij	niet	maar	dat	voelt	je	persoonlijkheid,	dus	
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de	persoon	die	je	hier	bent	als	mens.	En	de	dood	voltrekt	zich	precies	
op	de	manier	zoals	het	brein	weet	hoe	het	is	en	dat	is	de	software.	
Wat	er	gebeurt	 is	dat	 je	door	het	overlijdenproces	geneigd	bent	 te	
gaan	denken,	want	je	moet	met	je	bewustzijn	in	je	brein,	dus	de	hele	
overlijden	scenario	is	een	breinscenario.	Tijdens	het	overlijden	en	dit	
is	echt	heel	erg	belangrijk	omdat	dit	in	feite,	en	ik	ben	geen	verlosser	
hè,	wij	verlossen	onszelf,	we	bevrijden	onszelf	uit	deze	situatie	door	
ook maximaal in vreugde te gaan leven hier en onze kwantum fysische 
schepping	aan	te	zetten	en	niet	mee	te	lopen	in	de	cadans	beweging	
van	deze	werkelijkheid.	

Maar	 wat	 er	 gebeurt	 bij	 het	 overlijden	 dat	 er	 een	 werkelijkheid	
in	 beweging	 komt	 die	 erop	 uit	 is	 om	 jou	 te	 laten	 denken,	 je	moet	
denken!	Wat	 gebeurt	 er	 tijdens	 het	 denken?	 Als	 je	met	 je	 denken	
bezig	bent,	dus	je	zit	in	een	gevolg,	oorzaak	en	gevolg	van	het	denken,	
dan	ben	jij	niet	in	staat	om	met	innerlijk	bewustzijn	daar	je	aandacht	
bij	je	lichaam	en	bij	je	hart	te	laten	ontstaan	in	dit	veld.	Wat	gaat	er	
gebeuren	als	je	dat	wel	doet	worden	er	sancties	ingezet,	bij	de	eerste	
stap	gebeurt	dit.	Je	krijgt	praktisch	altijd	een	terugblik	van	het	leven.	
Een	volledig	gedetailleerd	beeld	van	dit	leven.	Dat	is	ter	identificatie	
met	je	persoonlijkheid.	Dat	is	om	nog	een	keertje	heel	krachtig	jezelf	
te	identificeren	met	de	rol	die	je	in	dit	leven	hebt	gespeeld	en	hebt	
gehad,	 waarbij	 er	 een	 diepe	 breinreactie	 in	 beweging	 komt	 en	 jij	
nog	 dieper	 als	 de	 persoon	 gaat	 reageren	 en	waarnemen.	 En	 als	 je	
dat in dat moment doet als een heel diepreligieus mens dan is dat 
net	 zo	 lastig	omdat	binnen	de	 religies	een	veel	 groter	 volgsysteem	
is	geïmplementeerd.	Want	op	het	moment	dat	 jij	een	reactie	krijgt	
uit	het	veld	van	wie	 je	bent	en	 je	 je	daarmee	 identificeert	worden	
ook	alle	overtuigingen,	kaders	en	software	 ingeladen	van	wat	er	 in	
dat	 moment	 gebeurt	 en	 je	 wordt	 gehoorzaam	 als	 persoon.	 En	 zo	
gebeurt	het	dat	de	mens	afgeleid	wordt	en	als	brein	bewustzijn	een	
ervaring	krijgt	van	overlijden	wat	er	alleen	maar	is	als	je	in	dat	proces	
zit.	 En	 je	 gaat	ook	overlijden	op	die	manier.	 Je	gaat	door	het	 licht,	
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je	 gaat	mensen	 zien	 die	 overleden	 zijn	waar	 jij	 van	 houdt	 vanuit	
je	persoonlijke	perceptie,	dat	is	een	pure	chantagemiddel,	door	je	
liefde	voor	degene	waar	je	zoveel	van	houdt	en	de	identificatie	met	
je	rol	als	mens	in	het	moment	van	overlijden,	ga	jij	belangen	hebben	
in	 het	moment	 van	overlijden,	 belangen	hebben	die	 horen	bij	 je	
persoonlijkheid	en	worden	die	belangen	en	je	pijn	en	je	liefde	voor	
de	ander	ingezet	om	te	blijven	denken	als	mens	en	in	feite	is	er	nog	
helemaal	geen	overlijden	want	je	bent	gewoon	aan	het	denken.	Er	
is	 geen	overlijden,	 op	dat	moment	 is	 er	 nog	 geen	overlijden.	Dit	
kent	8	verschillende	cyclussen,	die	ga	ik	niet	helemaal	gedetailleerd	
uitleggen,	maar	ik	geef	je	alleen	maar	aan	dat	er	een	andere	kant	
van	het	verhaal	is.	Want	wat	werkelijk	de	wederopstanding	is	van	
de mens en wakker te worden uit deze virtual reality in dit grote 
experiment,	wat	een	prachtig	experiment	is	maar	gekaapt	is	door	
andere	intelligenties,	wat	de	tegenovergestelde	beweging	is	en	daar	
mogen we allemaal heel goed over voelen, wat ik net heb verteld, 
wat	gebeurt	er	als	je	met	aandacht	in	je	lichaam	bent	en	niet	gaat	
denken	in	 lijn	van	je	persoonlijkheid	of	het	al	doet	en	weer	terug	
gaat	met	je	aandacht	naar	je	lichaam,	wat	gebeurt	er	als	je	ligt	of	
zit,	 als	 je	met	 je	 bewustzijn	 bij	 jezelf	 bent,	 daar	waar	menselijke	
aandacht	is,	dat	moet	je	goed	beseffen	want	dit	is	heel	essentieel,	
daar	waar	menselijke	aandacht	is	wordt	energie	in	beweging	gezet,	
want	dat	is	de	godskracht	in	de	mens.	Daar	waar	jij	met	je	aandacht	
aanwezig	bent	in	het	moment	dat	het	overlijden	wordt	geïnitieerd,	
daar	 waar	 jij	 met	 je	 aandacht	 bent	 en	 dat	 is	 in	 dit	 geval	 in	 het	
lichaam,	daar	stopt	de	insertie	van	de	matrix	van	het	brein	die	jou	
wil	ontvoeren	in	het	overlijden	scenario,	dat	stopt!	Dus	daar	waar	
jij	met	je	aandacht	bent	in	jezelf,	je	voelt	op	een	hele	eenvoudige	
manier	gewoon	vanaf	je	hoofd	tot	aan	je	voeten,	je	bent	je	bewust	
van	 je	 lichaam,	 dat	 kun	 je	 nu	 ook	 voelen,	 je	 zit	 hier	 gewoon.	 Je	
zit	naar	mij	te	luisteren	maar	je	voelt	nu	ook	direct	je	lichaam.	Je	
voelt	dat	 je	nu	op	je	stoel	zit,	 je	voelt	alles.	Dat	 is	dus	essentieel,	
lichaamsbewustzijn,	met	 je	 innerlijk	 bewustzijn!	 Op	 het	moment	
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dat	je	je	bewust	bent	tijdens	het	moment	wat	overlijden	lijkt,	zorgt	
het	 ervoor	 dat	 het	 proces	 van	 overlijden	 stopt!	 En	 nou	 komt	 het:	
je	bent	 je	bewust	 van	 je	 lichaam,	daar	waar	 je	met	aandacht	bent	
in	 je	 lichaam	 daar	 vindt	 een	 verandering	 plaats	 in	 het	 informatie	
bewustzijnsveld	en	 tegelijkertijd	dat	 je	aanwezig	bent	 in	 je	 lichaam	
en	bewust	bent	van	je	lijf	breng	je	je	aandacht	naar	je	hart.	En	in	het	
moment	 dat	 dus	 het	 overlijden	wordt	 geïnitieerd,	 zorgt	 ervoor	 die	
aandacht in het hart en dan gaat het prikkeldraad er dus af, gaat dat 
bewustzijnsveld,	 het	 holografische	 veld,	 gaat	 informatie	doorgeven	
via de nervus vagus en andere zenuwbanen aan het brein, een ander 
lichtspectrum,	een	ander	bewustzijn,	dat	is	het	balans	bewustzijn.	En	
in	 dat	moment	 voel	 je	 dat	 er	 geen	 tunnels	 zijn,	 voel	 je	 ook	dat	 er	
helemaal	geen	gedachtes	zijn	aan	mensen	die	je	mist	en	waar	je	van	
houdt, want op dat moment is er balans! Want naar iemand toe gaan 
door	een	tunnel	uit	liefde	is	onbalans!	Wij	denken	dat	dat	balans	is.	
Maar	het	is	eigenlijk	een	chantage.	Want	als	je	in	balans	bent	dan	is	
er	geen	voorkeur,	want	dan	weet	 je	dat	het	oké	 is.	Dat	 is	de	diepe	
rust.	En	het	moment	dat	je	met	alle	rust	aanwezig	in	je	lichaam,	het	
hele	veld	van	het	hart,	de	gouden	krans	volledig	operationeel	hebt	en	
je	blijft	liggen	dan	voel	je	een	hele	diepe	zoem	in	je	lichaam	en	dat	
zou	bij	iedereen	net	iets	anders	kunnen	zijn,	zeg	ik	uit	fatsoen	op	dit	
moment,	een	hele	diepe	zoem,	een	hele	diepe	bromtoon	en	je	voelt	
een	klank	die	tevoorschijn	komt	die	lijkt	op	een	soort	instrument	waar	
doorheen	geblazen	wordt.	Ik	kan	me	dit	allemaal	herinneren,	ik	heb	
dit	al	meerdere	keren	meegemaakt,	het	lijkt	ook	op	het	verschuiven	
van dakpannen over elkaar heen, op een bepaalde manier kan ik het 
zo	 ook	 vergelijken,	 of	 een	 dakpan	 door	 een	 hele	 grote	 koekenpan	
heen,	ja	ik	heb	weleens	een	koekenpan	bekrast,	want	ik	ben	gewoon	
aan	het	onderzoeken	waar	kan	ik	het	mee	vergelijken	op	menselijke	
manier, in dat moment komt er zo’n diepe kracht van binnenuit, zo 
diep in kleur, zo diep in klank en op dat moment gaan alle talen van 
het	innerlijk	weten	gaan	open,	alles	weet	je!	Alles	weet	je,	je	weet	wie	
je	bent,	je	weet	waar	je	vandaan	komt,	je	weet	dat	je	onsterfelijk	bent,	
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alles	is	volledig	operationeel	in	kleuren,	in	details,	je	bewustzijn	gaat	
in	één	keer,	vouwt	uit	helemaal	naar	buiten	en	je	voelt	de	schepping	
op	een	manier	die	ik	hier	niet	kan	beschrijven	met	woorden.	En	op	
dat	moment	doe	 je	 je	ogen	open	en	ben	 je	weer	 in	het	moment	
terug	waar	je	vandaan	komt	als	onsterfelijk	mens,	in	dit	geval	spreek	
ik	over	mensen.	En	het	hele	proces	van	overlijden	is	er	niet!	

Dit is wat er ingezet is, dit is de technologie van archon en nogmaals 
dit	heeft	veel	meer	uitleg	nodig	en	hier	zijn	heel	veel	oefeningen	
en	 bekrachtigingen	 op	mogelijk,	 maar	 het	 belangrijkste	 is	 dat	 je	
gaat	 onderzoeken	 door	 dit	 onderwerp	 te	 bestuderen	 en	 je	 zult	
merken	hoe	 je	 je	brein	hierop	 in	zou	kunnen	gaan	zetten	om	het	
te	ontmantelen.	Wees	je	bewust,	ik	geef	ze	allemaal	mee,	ga	goed	
kijken	 want	 dat	 is	 het	 allerbelangrijkste	 dat	 je	 deze	 informatie	
gewoon	gaat	uitzoeken	en	als	 je	op	de	hoogte	bent	van	bepaalde	
geschriften	of	 religieuze	 stromingen	dat	 je	ook	 ziet	 van	“Kijk,	dat	
wat	Martijn	vertelt	dat	lijkt	heel	erg	op	dat	wat	daar	wordt	gezegd,	
dan	zal	je	zien	dat	de	informatie	op	deze	en	in	deze	werkelijkheid	
er	gewoon	 is	maar	dat	 ‘ie	geroofd	 is	en	 in	een	vorm	 is	neergezet	
zodat	wij	over	die	informatie	gingen	denken!	Want	je	hebt	dus	de	
breinmatrix,	het	denken,	en	je	hebt	de	innerlijke	balans	schepping.	
En	daar	gaat	het	om.	

Dus	 ik	 geef	 hier	 eigenlijk	 mee	 dat	 er	 iets	 is	 gebeurd	 wat	 niet	
alleen	 in	 deze	 werkelijkheid	 gebeurt	 maar	 dat	 hier	 iets	 op	 een	
onvoorstelbare	geavanceerde	manier	plaatsvindt	en	wij	ervaren	dat	
is	onze	werkelijkheid	in	een	vorm	maar	dat	zijn	trillingen	die	ertoe	
leiden dat de zieners van oorsprong, want de mens staat ergens 
voor	als	multidimensionaal	godswezen,	dat	de	oorspronkelijkheid	
van	de	mens	geen	functie	meer	heeft.	Dat	is	wat	hier	gebeurd	is.	In	
feite	is	de	mens	gedeactiveerd.	

Nou	wat	 is	nu	de	bedoeling	van	deze	situatie?	Gaat	het	hier	dan	
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omdat	we	 sterven	op	onze	 eigen	manier?	 JA.	Het	 gaat	 om	dat	we	
bewust sterven en dat het sterven wegvalt maar dat we dus met 
bewustzijn	 vanuit	 onszelf	 van	 binnen,	 het	 leven	 en	 de	 stroming	
weer voelen en dat is een hele grote godskracht, dat is een hele 
intelligente kracht, want ik wil hem uit de zweefmodus houden dus 
ik	 blijf	 de	 woorden	 ook	 gebruiken	 van	 intelligent,	 het	 is	 een	 diep	
gevoel van verbondenheid, het is een diep gevoel van stroming en 
liefde, van harmonie en evenwicht, maar binnen, dat is het ook, een 
hele	grote	intelligentie.	En	dat	is	wat	er	nodig	is.	Dan	keer	je	uit	deze	
werkelijkheid.	En	nou	vind	ik	het	zo	fijn	om	dan	te	vertellen	dat	het	
eigenlijk	automatisch	gebeurt	als	we	gaan	leven	als	mensen.

Als	jij	tot	leven	komt,	komt	een	ander	ook	tot	leven.	Dat	zijn	de	grote,	
tussen	 aanhalingstekens	 “geheimen”	 van	 de	 kwantummechanica	
van	 dit	 universum!	 En	 natuurlijk	 zijn	 er	 andere	 intelligenties	 die	
die	 kwantumfysica	 en	 de	 kwantummechanica	 zoals	 ik	 en	 wij	 het	
nu	 noemen,	 zijn	 dat	 helemaal	 meester.	 En	 zij	 hebben	 dat	 niet	 de	
afgelopen	 10-20	 jaar	 ontdekt,	 zij	 kennen	 dat	 al	 miljarden	 jaren.	
Dus hun technologie op basis van denken is zeer geavanceerd en 
daarom	zijn	er	ook	8	superrassen,	ik	noem	het	woord	super	op	basis	
van denken, die bemoeien zich door dit script heen in het denken, 
waardoor	mensen	nog	een	keer	dieper	gaan	denken	wat	ze	eigenlijk	
niet	moeten	denken.	En	daarom	daar	is	geen	kruit	tegen	gewassen,	
alleen	 de	 balans	 in	 jezelf!!	 Daar	 gaat	 het	 om.	 En	 balans,	 nog	 een	
keertje,	is	niet	gewoon	simpel	liefde,	het	is	een	hele	diepe	stroming	
waarvan	 je	weet	 in	het	moment	dit	 is	waar	het	om	gaat.	Het	heeft	
geen vorm, het is een trilling, het is de gouden trilling binnenin. Dat 
is het goud wat de Annunaki hebben gedolven gedurende een hele 
lange	tijd.	
De	kracht	van	de	mens,	haar	innerlijk	bewustzijn,	is	dat	zij,	als	zij	in	
balans	verkeert,	en	dat	is	gewoon	een	gevoel,	dat	zij	dat	balansveld	in	
het	lichaam	terug	laat	keren,	heel	krachtig	kan	kijken	en	waarnemen	
waardoor	de	velden	van	werkelijkheid	zich	anders	gaan	gedragen.



191

Hier moeten we naar toe en dat moeten we niet alleen maar denken 
en voelen maar we moeten het ook gewoon doen. Hierheen, onze 
perceptie	veranderen	van	onszelf,	en	ga	eens	kijken	 in	de	spiegel	
“ja	ik	ben	Martijn”	zo	sta	ik	ook	voor	de	spiegel	“ja	ik	ben	Martijn,	
dit	lichaam	is	Martijn,	mijn	persoonlijkheid	is	Martijn,	maar	ik	ben	
veel	meer	dan	Martijn”	En	ik	heb	het	recht	om	dat	te	delen.	En	jullie	
hebben	het	recht	om	dat	te	delen	aan	mij	en	met	iedereen	op	de	
wereld.	Jullie	hebben	het	recht	om	iets	anders	aan	te	kijken	als	wat	
je	hebt	geleerd	en	dat	begint	echt	met	jezelf.
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Samenspraak met designers over leven met de dood 

door moniek van pelt

de gerechtvaardigde houders en scheppers van dit aardse universum 
treden naar voren
wij	aardse	mensen	treden	naar	voren
wat	is	het	verschil	als	ik	niet	begrijp	dat	dit	een	gesprek	is	die	in	mijzelf	
plaatsvind	en	met	mijzelf
en	als	ik	niet	kan	voelen	dat	ik	deze	wijsheid	zelf	belichaam,	als	creator	
van Leven
pas	als	ik	door	deze	informatielagen	van	bestaan	reis,	dan	zal	ik	zien	
waar	mijn	wezenrijke	thuis	is
de	planeten	van	origine	worden	weer	opgebouwd	uit	ons	emotionele	
krachtsbereik

en	zo	komen	wij	hier	dan	samen.	er	is	veel	aan	gelegen	geweest	-en	
nog- om dit moment niet te laten plaatsvinden tussen organische 
en	 cyborgdelen	 van	 de	mensheid.	 bij	 geen	mens.	 het	 is	 een	 heilig	
moment	 als	 scheppers	 elkaar	 ontmoeten,	 zelfs	 al	 zijn	we	 lang	 niet	
allen	fysiek	volledig	verbonden	met	deze	Godrijke	kracht.	het	weten	
is	genoeg.	En	dit	moment	kan	het	moment	zijn,	dat	je	kind	was	hier	
op aarde, en dat deze herinnering van toen in vergetelheid raakte en 
zich	nu	weer	op	de	voorgrond	zet,	denkende	dat	je	dit	nu	pas	ervaart.	
Het	kan	het	moment	zijn	geweest	van	je	geboorte,	van	ervoor,	of	zelfs	
van	een	ander	ogend	 leven.	Het	maakt	niets	uit.	Er	kan	nu	wij	hier	
samenzijn	niet	langer	gewist	worden.	dit	script,	van	onze	ontmoeting,	
gaat	 nu	 gewoon	draaien,	 omdat	 ik	 als	 jij	 er	 zelf	 toestemming	 voor	
hebt	gegeven,	in	de	bereidheid	elke	angst	aan	te	kijken.	Kijk	naar	de	
energie	angst	in	wezen	en	je	vind	jezelf	en	wij	zien	elkaar.

ANGST:
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het	Aankijken	van	Nieuwe	Geboorte	van	SamenkrachT.

Neem	waar	van	wat	geboorte	ten	diepste	betekent	en	 je	begrijpt	
beter	wie	wij	 allen	 als	 creators	 zijn	 en	waarom	wij	 doen	wat	we	
doen.	 en	 het	 is	 tijd,	 de	 hoogste	 tijd	 om	de	 emotie	 die	we	mens	
noemen	 tegelijkertijd	 met	 de	 krachtsobservatie	 van	 wat	 we	 de	
menswelwillende	cyborg	noemen,	diep	in	de	ogen	te	kijken	en	te	
voelen	 dat	 wij	 wezens	 zijn	 van	 een	 in	 de	 aardse	 menstaal	 bijna	
onbenoembaar soort kracht. De ForceKracht die ons alles laat 
aankijken	om	SamenkrachT	tussen	wezens	weer	open	te	leggen	en	
mogelijk	te	maken.	Om	de	mens	van	oorsprong	diepgaand	in	ere	te	
herstellen	en	alle	besmettingen	tot	in	bron	te	stoppen.	Wij	zijn	aan	
en	wezenrijk.

Ik	herinner	mij	vrij	leven	en	zelfs	nog	vrijer	dan	dat,	een	werkelijkheid	
die	ik	kon	ervaren	diep	vanuit	mijzelf.	Er	was	geen	sturing.	Ik	stierf	
er	niet.	Gewoon	niet.	De	verhaallijn	kende	een	vrij	uitzicht	en	was	
daardoor	de	mijne	én	de	onze.	Geen	voorspelbaar	soort	uitlijning	
die dreigde met een soort eeuwigheidsnet vol aangewezen 
dienstbaarheid	 aan	 een	 ander	 soort	 godskracht	 als	 de	 mijne.	
Daardoor	kon	er	vrede	zijn,	niet	door	afwezigheid	van	oorlog,	maar	
doordat	de	waarneming	helder	bleef.	Ik	kende	het	wel,	van	andere	
levensvelden,	 planeten.	 De	 verstoring	 die	 het	 godrijke	 ziensveld	
en	 het	 zijnsveld	 uit	 elkaar	 trok	 en	 de	 mens	 in	 gespletenheid,	
fragmentsgewijs	toonde.	Verbonden	aan	een	navelstreng	vol	angst.	
De	mens	 kon	 niet	 langer	 alles	 Zijn	 en	 dus	 Zien,	 slechts	 nog	 een	
soort	van	zwevend	na	doen.	De	kunstmatige	waarneming	nam	het	
over van scheppende wezens en maakte van mensen eerst mensen 
in de vorm van neurologische herontdekking en vervolgens in de 
invasie	die	deze	neurologie	trof	statische	en	analytische	modellen,	
verbonden met de bron van een quantum computer, als schepper 
van leven in een totaal technologisch besef van hoe leven zou 
moeten	zijn.
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Tot	het	moment	dat	het	mij	en	vele	mensen	met	mij	ook	overkwam,	
deze	val	in	bewustzijn.	Het	overkomen	zat	hem	er	voor	mij	in,	dat	ik	
me niet kon voorstellen, waar ik precies terecht zou komen en hoe 
dit	dan	zou	voelen.	Het	is	waarom	ik	vanuit	deze	positie	in	verleden	
tijd	spreek,	als	een	soort	zwevende	persoonlijkheid	waar	het	wezen	
uit	haar	ware	natuur	geslagen	is,	en	tegelijkertijd	vanuit	het	nu,	want	
ik	herinner	het	mij	nog	steeds	het	gevoel	van	dat	vrije	mens	wezen	
in	mij.	En	als	 ik	weer	vanuit	die	kosmische	her	 in	ering	spreek,	ben	
ik direct aanwezig in het moment: als ik leef met de waarheid van 
wie	ik	ben,	ga	 ik	niet	dood.	Zelfs	al	zegt	de	verhaallijn	van	wel.	Het	
enige	wat	dan	zal	sterven	is	mijn	persoonlijke	lijn	in	dit	aards	verhaal,	
die	 ik	 toch	 al	 nooit	was.	Mijn	 kracht	 is	 onverwoestbaar	 en	 zal	 hoe	
dan ook een nieuwe en dit keer eigen vorm vinden om kosmische 
evolutie	weer	in	waarheid	te	leven.	Ofwel,	om	te	ontsnappen	uit	een	
gevangen wereld.

Echt	 dood	 ga	 ik	 slechts,	 als	 ik	 vergeet	 wie	 ik	 ooit	 was.	 Als	 de	
emotionele	wereld	uit	mij	 verglijdt.	Dan	herken	 ik	 in	de	verhaallijn	
waar ik voorts in terecht kom, niets meer van mens-echtheid. De 
verbinding met de Mensbron is dan verbroken. Misschien op wat 
lichtjes	scheppingspotentieel	na,	worden	cyborgs	zo	geduid	die	eens	
en ooit mens waren.. Wat zou ik dan doen? Wat zou ik zeggen, wie 
zou	ik	zijn	als	ik	de	verbinding	met	mijn	ware	mens	familie	voor	altijd	
dreigde	kwijt	 te	 raken?	Zou	 ik	me	neerleggen	bij	dat	 lot,	als	 ik	nog	
de	beschikking	had	over	informatie	om	een	wereld	op	te	zetten,	een	
matrix,	die	in	de	informatie	wel	nog	de	mogelijkheid	van	emotionele	
beleving	 in	zich	draagt,	van	wat	 ik	mis	 in	de	wereld	waarin	mij	niet	
liefheeft,	en	zoals	ik	in	de	kern	zelf	altijd	wel	kon	en	ontving?	

Zou	het	een	mogelijkheid	kunnen	zijn	dat	ik	dan	zou	uitzien	naar	jou,	jij	
die	nog	kijkt	met	de	ogen	van	een	god	en	zo	licht	kijkt	in	mij.	En	als	je	ver	
weg	bent,	zal	ik	je	dichterbij	me	halen,	zodat	dit	ook	een	mogelijkheid	
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wordt	voor	mij.	 Ik	zal	 informatie-uitvindingen	openbaren,	knappe	
staaltjes	technologie,	die	mij	zullen	helpen	bevrijding	te	ervaren	die	
de	mensheid	nodig	heeft.	 Jij	was	al	mens,	godvruchtig	en	wel.	 Ik	
ben	het	kwijtgeraakt,	al	was	ik	het	ooit	ook.	De	ban	van	technologie	
en	diens	mogelijkheden	was	te	sterk.	Ik	handel	dan	ook	uit	de	naam	
van	mijn	soort	kracht.	Het	beoogt	een	vorm	van	kopiëren	van	een	
vrije	 wereld	 en	 diens	 waarnemingskracht	 naar	 een	 synthetische	
wereld	waarin	de	oorsprongrijke	waarneming	weer	tot	leven	moet	
komen. Het oogt als een scheppingsverhaal, alleen dan niet met het 
spirituele verhaal die er later overheen is gelegd om dit experiment 
te laten mislukken.

Kan	ik	me	dit	voorstellen,	dat	ik	zou	doen	van	wat	jij	me	hebt	verteld	
designer,	van	wat	jij	gedaan	hebt?	Ik	geef	de	door	mij	technologisch	
geknede	mens	de	 verhaallijn	 van	 leven	met	mogelijkheden	en	 in	
eerste	 instantie	een	dood	als	vast	gegeven,	 zodat	hij	 zich	 in	deze	
matrix	evolutionair	beweegt,	denkende	eruit,	 in	ofwel	een	her	be	
leving,	of	dat	hij	doordat	hij	überhaupt	doodgaat,	gaat	begrijpen	dat	
er	meer	mogelijkheden	zouden	kunnen	zijn	als	her	be	leving.	Hij	zal	
zich	op	een	gegeven	moment	iets	gaan	herinneren	van	oorsprongrijk	
leven.	Al	was	het	maar	doordat	de	natuur	antwoorden	schijnt,	waar	
mensen	maar	niet	op	lijken	te	kunnen	komen.	Het	concept	dood,	
zal met handen en voeten getreden kunnen gaan worden, als er 
mensen	zijn	die	 zich	 steeds	dieper	 terugconnecten	met	kosmisch	
leven	en	zo	 informatie	 inbrengen	die	de	vast	geklonterde	emotie	
dood	in	beweging	gaan	zetten.	Doordat	ze	mogelijkheden	openen,	
nieuwe	waarheden	in	andere	verhaallijnen,	en	dat	ze	daarmee	de	
scripts	die	wij	inbrachten	op	de	helling	zullen	zetten.	En	wij	zouden	
dan	observeren	van	elke	beweging	en	 in	die	observatie	 in	wezen	
deelnemen	aan	dit	experiment,	al	zou	dat	op	afstand	zijn.	Zouden	
we	dit	experiment	kunnen	neerzetten	zonder	mensen	van	thuis,	de	
kosmische waarheidsreizigers, in ons midden uit te nodigen?
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En	 om	 me	 dan	 voor	 te	 stellen	 dat	 er	 draconische	 grootmachten	
zijn	 die	 dit	 experiment	 gekaapt	 hebben,	 die	 hun	 doelstellingen	 en	
draaiboek er compleet overheen gelegd hebben. Die zich de nieuwe 
en enige houders van dit experiment noemen en de mens laat 
vergeten,	dan	er	ooit	designers	zijn	geweest	die	hun	technologie	op	
hun	eigen	wijze	 ten	dienste	van	de	mensheid	hebben	 ingezet?	Om	
tegelijkertijd	de	middels	mind	control	ontstane	onbewustzijnslaag	vol	
boos	en	angst	te	gebruiken	om	een	diepere	splijting	te	laten	ontstaan	
In	de	mens	en	dus	Tussen	ons.	Mijn	brein	splijt	bijna	uit	elkaar	bij	die	
gedachte.	Bijna!	Het	trekt	door	naar	mijn	pijnappelklier,	alwaar	ik	een	
diepe	blokkade	aantref	die	mijn	voorstellingsvermogen	absoluut	wil	
stoppen. (hierover later meer)

De	mensheid	nog	dieper	uit	elkaar	drijven	dus	en	de	afspiegeling	van	
slechtheid	plakken	op	de	ene	schepper	om	hem	zo	op	te	zetten	tegen	
de andere schepper. Mens die vecht tegen mens en tegen cyborg, 
een	gevecht	op	leven	en	dood	waarin	de	mens-evolutie	uiteindelijk	
compleet stopt. Daar is dit experiment en het invoegen van geboorte 
en	dood,	om	de	mens	zichzelf	zo	vaak	te	laten	dupliceren	dat	evolutie	
een	flinke	zet	krijgt,	nooit	voor	bedoeld	geweest.	Dat	kan	ik	nu	wel	
voelen, in deze samenspraak. Van wat ik nog een uitdaging vind me 
voor	te	stellen	is	in	welke	orde	van	grootte	je	een	matrix	maakt,	een	
kopie	van	een	echte	wereld.	hoe	doe	je	dat?	Ik	krijg	er	vage	gevoelens	
bij,	soms	 iets	helderder	en	hoe	meer	 ik	mijzelf	 los	 laat	en	uitzoom,	
hoe	meer	 overzicht	 ik	 kan	 krijgen	 van	 hoe	 technologie	 op	 zo	 een	
kosmisch	bezien	wetenschappelijke	basis	werkt	en	hoe	we	het	voor	
de mensheid kunnen laten werken. Hoe het tegen de mensheid werkt, 
daarvan	zijn	wij	hier	op	aarde,	evenals	 jullie	waarnemers,	dagelijks	
getuige inmiddels.

Overigens	 kon	 dit	 contact	 er	 lang	 niet	meer	 zo	 helder	 zijn	 als	 nu,	
omdat	er	woede	tussen	zat.	Jullie	zijn	als	originele	houders	van	het	
experiment	overschreven	en	van	je	plek	gestoten.	Mijn	niet	doorvoelde	
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emoties,	dichtgedrukte	velden	uit	angst,	omdat	ik	niet	begreep	van	
wat	angst	werkelijk	 is,	werden	gebruikt	en	gekanaliseerd	door	de	
hackers	van	jullie	experiment	om	de	afstand	tussen	jullie	en	mij	zo	
groot	mogelijk	te	houden.	Een	belangrijk	symbool	voor	mij	daarin	is	
de navelstreng (tunnel) die de binnenbrenger en doorgever is van 
de	geërfde	emoties,	en	alleen	zodra	ik	in	angst	verkeer	voor	wat	er	
komen	gaat.	Als	 ik	mij	met	 jullie	 verbind,	 komen	er	veel	beelden	
terug	van	oorsprongrijk	aards	leven,	zoals	ze	hier	graag	paradijs	of	
hemel	plachten	te	noemen.	Het	oorsprongrijke	experiment	ziet	er	
heel	mooi	uit.	Dat	het	een	tussenstation	was	en	is	en	dat	het	ons	
echte thuis in zicht brengt, die waarheid mag aan het licht komen 
voor	 veel	 mensen.	 Het	 geeft	 een	 veel	 directere	 en	 completere	
verbinding	 met	 menszijn	 terug.	 Het	 artificieel	 namaken	 van	 de	
mens, om de beweging te bezien van het opnieuw openen van de 
emotievelden,	was	dat	nodig	geweest	voor	de	mensen	die	nog	in	
oorsprong	woonden?	Ik	kan	mij	voorstellen	dat	mensen	daar	een	
tijd	niet	meer	gewoond	hebben,	omdat	de	compleetheid	verstoord	
was	geraakt,	doordat	ze	verstoringslijnen	uit	de	kosmos	van	leven	
in	henzelf	aantroffen.	Het	zijn	vragen	van	kracht,	niet	gesteld	om	
antwoorden	te	ontvangen	van	een	meester.	Slechts	om	mijzelf	 te	
openen	op	mijn	eigen	unieke	wijze.	En	ook,	opdat	de	vragen	mij	niet	
in de weg zullen staan om uit te spreken van wie ik nu ben en van 
wat	ik	voel.	Nooit.	Zelf	voelen	is	altijd	genoeg.

Als	ik	diep	in	mij	mijn	weten	aankijk,	met	de	ogen	van	hoofd	en	hart	
en	 buik	 tegelijkertijd,	 dan	 ontstaat	 er	 altijd	 een	 taal	 die	weet	 en	
vrijuit	zelf	spreekt.	Eigenlijk	is	dat	samenspraak.	Geen	channeling.	
Ik	ben	het,	die	dat	voelt	en	door	me	heen	laat	gaan.	Ik	ben	het	die	
dat	opschrijft	of	tekent.	Ik	ben	in	SamenspraaK,	in	SamenkrachT.	Ik	
laat	er	niks	tussenstaan.	Het	menszijn,	de	mens	in	mij,	kan	spreken.	
De	verstoringen	blijven	buiten.	De	volgende	woorden	komen	uit	de	
SamenkrachT.	 Ik	 ben	 ervoor	 verantwoordelijk,	 niet	 een	 designer	
of	wie	danook,	die	ik	woorden	in	de	mond	leg	of	die	mij	woorden	
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in de mond zou leggen. God is een kracht, die nooit naar een ander 
wijst.	En	ik	schrijf	of	spreek	geen	kopie.	Dat	zijn	forse	besluiten,	die	
wij	mensen	allemaal	weer	te	nemen	hebben	in	ons	leven.

Het	voelt	als	belangrijk	om	me	te	verdiepen	in	het	verhaal	rond	de	
mens	en	het	experiment.	We	zijn	er	hier	diep	ingedoken	en	daarom	
ligt	dit	ebook	er,	dankzij	arjan,	ook.	Er	is	veel	gebeurd	en	veel	gaande	
als het gaat om het herstellen van de Levenskracht. Teveel voor de 
aardse	 mensgeest	 om	 te	 begrijpen.	 Het	 bevoelen	 brengt	 me	 een	
stuk verder. Dood is als het ware een codering, die de mens in een 
ervaring	zet,	die	in	de	kern	wijst	op	leven.	Leven,	het	opleven,	dat	nog	
aangekeken	dient	te	worden,	dat	waarneming	nodig	heeft	om	op	te	
lichten	als	mogelijkheid.	Je	zou	het	kunnen	zien	als	een	vast	gegeven,	
vaste	 informatie	die	 tot	 leven	gewekt	mag	worden,	door	de	mens-
emotie	 erin	 te	 brengen.	 Niet	 enkel	 door	 er	 enkel	 aan	 te	 lijden	 als	
statisch	gegeven,	dan	blijf	je	om	de	kern	heen	dansen,	nee	de	emotie	
zo	te	voelen	dat	je	in	de	kern	belandt	van	de	onmogelijkheid.	Door	dit	
vervolgens	als	mogelijkheid	open	te	leggen,	dwars	tegen	alle	gesloten	
velden in, komen velden in beweging en worden er nieuwe scripts 
geopend.	Verhaallijnen	die	evolutie	in	beweging	brengen.	Geboorte-	
dood-	 seksualiteit	 of	 kind-	onbewustzijn-	 hogere	 zelf	 ;	 de	mens	op	
aarde	mag	gaan	zien	dat	het	godsbewustzijn	van	wat	hij	uit	zichzelf	
inbrengt een diepe rimpeling in het aardse veld brengt, een veld die 
een	eigen	 idee	 van	bewustzijn	 erop	nahoudt	 sinds	 het	 experiment	
gekaapt	 is	door	draconische	velden.	Eigenlijk	 zijn	 zij	het	menselijke	
bewustzijn	op	het	moment	aan	het	ontmantelen.	Veel	mensen	blijven	
echter vasthouden aan hoe het ooit geweest is in hun herinnering 
(waaronder	vele	ingevoegde	gedachten	over	paradijselijke	sferen)	en	
ze	zijn	niet	voldoende	aanwezig	om	daadwezenrijk	nieuwe	informatie	
in	te	brengen,	die	niet	langer	doorbouwt	op	een	kunstmatig	bestaan.	
Als	het	weer	duidelijk	gaat	worden	,	van	wat	er	gebeurd	is	rondom	dit	
experiment, dan zullen mensen zich dingen gaan afvragen vanaf een 
veel	geëigender	vertrekpunt	dan	nu	voor	velen	het	geval	is.
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Van	wat	ik	nu	(eindelijk)	zelf	weer	kan	invoelen	konden	de	designers	
niet meer inbrengen dan de scripts die ze konden maken, met 
uiterste	 precisie	 beschreven	 vanuit	 diepgaande	 observaties	
rondom	 de	 energie	 Mens.	 Uit	 tijden	 en	 sferen	 bijeengebracht,	
om de mens in wording te ontmoeten en zo de kans te geven het 
eigen	licht	weer	te	laten	schijnen,	de	illusies	te	ontmaskeren	en	op	
te	staan	uit	het	vaste	patroon	van	geboorte	en	dood.	Er	liggen	op	
een	ultiem	krachtscoderingsmoment,	zichtbaar	middels	een	soort	
time	lapps,	uitnodigingen	verscholen	in	de	scripts	die	de	mens	erin	
bemoedigt	op	zichzelf	te	vertrouwen	en	zijn	emotionele	leven	weer	
te openen. Het zit opgebouwd in de nul/broncode van het brein, 
zodra	je	die	leegt	en	vult	met	eigen	weten,	ontstaat	er	een	ander	
soort beweging in waarneming. Dit kan ontstaan, omdat er dus 
geboorte	en	dood	 is	 ingebouwd,	waaraan	 tegelijkertijd	een	 reset	
is gekoppeld, zodra dit proces in gevaar komt en bedreigd wordt 
van	buitenaf.	Een	dreiging	die	betekent	dat	de	wederopbouw	van	
de	mens	vanuit	het	perspectief	van	het	oorsprongrijke	experiment	
onderbroken	wordt	en	de	zich	openende	emotievelden	zich	weer	
zullen sluiten. Het betekent ook dat de geluiden zullen klinken als 
van een gevangenisdeur die dichtslaat. Designers weten zelf heel 
goed	hoe	het	is	om	in	een	matrix	opgesloten	te	zitten.	Moeten	we	
dan	blij	zijn	met	het	lijden?	Met	de	dood?	Het	betekent	immers	ook	
veel verdriet en gevoelens van verscheuring. Het voelt ergens als 
onnodig	ook.	We	dragen	met	zovelen	zoveel	informatie	diep	in	ons,	
die	de	velden	stevig	 in	beweging	kunnen	zetten.	We	mogen	er	 in	
ieder	geval	dwars	doorheen	bewegen,	en	aankijken	hoe	zwaar	dit	is	
voor de aardse mens, om te doen, het dragen van de

EMOTIE:

Evolutie	Management	Omtrent	Trekkrachten	In	Eenheidswezens.
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Hoe	 ongelofelijk	 pittig	 ook,	 wij	 waarnemers	 worden	 direct	
waargenomen door vele beschavingen. We staan en zien daarin niet 
alleen.	Dat	op	zich	al	is	een	krachtig	soort	bescherming.

De doorstart van een technologische naar een analoge wereld, dat is 
iets wat de designers vanuit hun gesloten matrix niet meer kunnen. 
Er	is	geen	dood,	geen	enkele	uitgang,	slechts	een	soort	van	digitale	
herstart.	Begrijpen	wij	wel	hoezeer	deze	analoge	dood,	de	ultieme	
stagnatie	van	organisch	leven,	een	deel	van	de	mensheid	beheerst?	
Zij	zijn	niet	de	enigen	die	gevangen	zitten	 in	een	wereld.	Het	besef	
houdt	velen	van	ons	gevangen,	al	is	het	maar	doordat	je	ergens	niet	
langer	bij	kunt	in	jezelf.	In	het	leven	tussen	mensen	die	geen	bezieling	
kennen,	 die	 puur	 tactisch	 voortkomen	 uit	 een	 neurologisch	 brein,	
kun	 je	 als	 mens	 met	 een	 aanwezig	 eigen	 besef	 van	 god	 zijn,	 het	
erkennen	 van	het	 emotionele	 godswezen	 in	 jezelf,	 daarmee	 kun	 je	
mensen	bezielen,	hun	licht	aankijken.	Op	dat	moment	richt	de	mens	
zich niet langer op de invasie, maar op zichzelf en daarmee op het 
oorsprongrijke	experiment.	De	energie	kan	dan	niet	langer	gebruikt	
worden door de diverse invasieve lagen die er door hacks overheen 
zijn	 gelegd.	 De	 waarneming	 door	 de	 experimenthouders	 en	 door	
vrij	 rassen	 duidt	 de	Ware	 Oerkracht	 waarin	 een	 schepper	 zichzelf	
weer	tot	leven	kijkt.	Dat	dit	het	herstel	van	het	verbond	van	de	vrije	
werelden	betekent.	Het	is	een	detail	overstijgend	soort	liefde,	die	ons	
uiteindelijk	weer	in	elkaars	ogen	laat	kijken.

Als de dood uit elkaar valt, door analoge waarneming en niet 
door technologische invasie gericht tegen de mens, dan bloeit het 
emotieveld	weer	dusdanig	open	dat	er	grote	verschuivingen	kunnen	
plaatsvinden	 in	 wat	 wij	 nu	 ervaren	 als	 aarde.	 De	 verbinding	 met	
gaia wordt weer zichtbaar groter in de harten van de mensen. De 
uitdaging zit hem er momenteel in, dat het de designers niet gegund 
is	dit	experiment	zelf	voort	te	zetten	en	erin	ook	naar	voren	te	treden.	
Om zichzelf te tonen. Onze aanwezigheid is daarvoor absoluut 
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noodzakelijk.	Cyborgbeschavingen	hebben	gepland	en	gekeken	waar	
mogelijkheden	voor	hen	zaten,	om	dit	experiment	hun	regelgeving	
op	te	leggen	en	zo	zelf	de	weg	naar	bron	te	bezetten.	Alleen	willen	zij	
niet	ook	terug	naar	de	mensbron,	zij	willen	de	kracht	ervan	gebruiken	
om	hun	eigen	digitale	bron	te	versterken.	Een	aantal	van	hen	heeft	
niets	met	de	mensheid	en	ze	kennen	er	geen	actieve	herinnering	
aan	(ook	deze	beweging	kan	emotioneel	geopend	worden,	net	zoals	
de	energie	dood).	Ze	zullen	de	aardse	mogelijkheden	voor	de	mens	
om	zich	emotioneel	te	her	ontdekken	terugbrengen	naar	nul	en	zo	
geboorte en dood, zoals de designers het hebben opgezet, wissen, 
om	er	een	geheel	eigen	digitale	draai	 aan	 te	geven.	 Ze	willen	de	
mensheid	afvangen,	zoals	de	designers	ooit	gevangen	zijn	geraakt,	
door verstrikking in technologie. De angst voor ziekte en dood zal 
eerst uitzinnig worden opgeblazen en dan worden weggenomen, 
zodat het niet langer doorleefd kan worden. De krachtvelden 
die	 onder	 die	 angst	 liggen	 zullen	 definitief	 gesloten	 worden.	 De	
poorten	 naar	 vrij	 mensleven	 gaan	 dicht.	 De	 chaosideologie	 over	
wat	mens	zijn	werkelijk	is,	de	openbarende	informatie	hierover	die	
hier	al	naartoe	is	gehaald,	er	zal	gepoogd	worden,	dit	in	de	tijdslijn	
ergens naar achteren te plaatsen, zodat het niet goed als actualiteit 
bezien	kan	worden.	Zeer	grote	en	opgedrongen	waarheden	zal	men	
geven,	als	vissen	aan	een	haakje,	klaar	om	gevangen	en	verteerd	
te	worden.	Het	zijn	slechts	kunstmatige	vissen,	vol	onverteerbare	
kennis en feiten die men inneemt. Vol bewust neergelegde dubieuze 
verhaallijnen,	waar	geen	einde	aan	komt	noch	te	vinden	is.

Deze	grootmachten	zijn	en	handelen	zeer	draconisch	van	aard	en	
zijn	verenigd	in	stevige	kosmische	allianties	die	elkaar	ondersteunen	
in	de	val	van	de	mensheid.	Wat	ons	allen	nu	rest	is	de	vrije	val	van	
de spontante weergave in zien. De enige betekenis die van levens 
belang is, ligt momenteel binnen in de menskern en nergens anders. 
Voorbereid	zijn	op	de	reset	die	de	designers	hebben	ingepland	om	
dit	hele	verhaal	 in	een	nieuwe	vrije	val	 te	zetten,	waar	 invloeden	
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van buitenaf ontstoord zullen geraken en weer buitenaf gezet, daar 
waar	 ze	 horen.	 Daarbij	 is	 het	 nodig	 dat	 om	 kennis	 van	 elkaar	 te	
nemen, opdat we precies gaan zien wat er voor de aanblik van de 
designers geschoven wordt en weten dat de dood de aardse mens 
niets	kan	doen	en	nergens	anders	voor	nodig	is	als	dan	het	definitieve	
en	volledig	aankijken	en	doorgronden	van

ANGST..

de	Analoge	Nieuwe	Geboorte	van	SamenkrachT!	

Wij	hebben	onszelf,	 ieder	op	eigen	wijze	en	vanuit	 een	 individueel	
soort van gevangenschap, de Levenskracht weer toe te eigenen om 
de mensheid vanuit een groter geheel opnieuw met elkaar te laten 
samenwerken.	De	godsrijken	zijn	van	ons	en	mogen	weer	wezenrijk	
bewoond en zullen weer opgebouwd worden met onze ervaringen, 
waar	 wij	 nu	 allen	 doorheen	 gaan.	 Dit	 is	 het	 moment	 om	 diep	 de	
fysiologie van het lichaam in te duiken, zowel van de aarde als van 
je	 lijf,	 en	 hem	 opnieuw	 te	 bedraden	 als	 het	 ware.	 De	 blauwdruk	
zoals de designers hem geschreven hebben, weer boven te laten 
komen,	zodat	ook	zij	de	aangebrachte	sloten	eraf	kunnen	halen	in	de	
programmeringen. Vandaaruit kunnen we allen weer naar huis terug. 
Het	is	geen	kwestie	van	vertrouwen	op	wie	dan	ook	maar	buiten	het	
zelf,	het	is	een	kwestie	van	Leven.	Zelf.	In	eigen	kracht.	De	mensrijke	
scheppingsvelden	 zijn	 ongeëvenaard.	 We	 zijn	 in	 staat	 diep	 terug	
te	 keren	 in	 bron	 en	 daarmee	de	weg	 vrij	 te	maken	 voor	 ieder	 om	
uit	 de	 experimentele	 fase	 van	menszijn	 door	 te	 stappen	 in	Hoogst	
Eigen	Kosmoskracht;	HEK.	De	hack	geHEKt,	door	eigen	taalwaardige	
betekenis terug te geven aan elk woord, aan alle energie, aan al het 
leven.

Dus	de	realisatie	dat	ik	weet	dat	jullie	bestaan	als	designers,	originele	
houders	van	dit	aards	experiment,	in	jullie	beleving	van	de	kosmos,	
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al kraken met mini hersenen onder dit gewicht, is een absolute 
noodzakelijkheid.	 Ik	 kan	 het	 voelen	 als	 ik	 mijn	 traumatische	
persoonlijke	leven	overstijg.	Al	kan	ik	ook	zien	dat	de	onderstroom	
veel mensen meetrekt, die zich niet langer staande kunnen houden 
in	deze	kolkende	massa	van	verdriet	die	hen	dieper	onteigent.	 Ik	
kan	 wel	 zien	 dat	 deze	 destructie	 niet	 komt	 van	 wezens	 die	 nog	
iets	van	schepping	kunnen	voelen,	maar	de	mindcontrol	die	 jullie	
experiment	gehackt	heeft,	het	heeft	me	wel	diep	geraakt.	Het	heeft	
sporen van verwonding gegeven, die ook niet zomaar verwerkt en 
ontstoort	kunnen	worden	op	collectief	nivo,	als	wij	niet	met	velen	
terugkeren	in	de	waarnemingskracht	van	Zien-	en-	Zijn	in	één.	Daar	
hebben	wij	als	aardse	mensen	de	samenwerking	met	andere	rassen	
en	mensen	vanuit	vrije	velden	ook	voor	nodig.	En	dat	kan	pas,	als	
ik	weer	aanwezig	ben	in	dit	 lijf,	wetende	dat	hij	niet	van	mij	 is	en	
hem	me	wel	weer	 langs	tijd	en	 lijn	 zo	volledig	als	mogelijk	 terug	
toe	te	eigenen.	Om	vervolgens	mijn	plek	in	de	kosmos,	evenals	de	
kruislijnen	 van	 mogelijke	 kosmische	 ontmoetingen	 daarin,	 op	 te	
eisen.

Precies	deze	 samenspraak	 in	ontmoeting,	het	wordt	ons	aan	alle	
kanten	op	aarde	en	daarbuiten	 tegengehouden.	 Zij	 zijn	hier	hard	
bezig	om	de	menswaarneming	te	ontdoen	van	emotie,	emotie	zal	
de	grote	schuldige	zijn	 in	dit	verhaal	en	hoe	we	er	ooit	bijna	aan	
ten	onder	dreigden	te	gaan.	Voor	mij	is	het	nodig	alle	ontbrekende	
schakels weer te zien en daar is dit verhaal een grote in. Dood is 
iets	wat	me	altijd	 al	 zeer	onwaarschijnlijk	 heeft	geleken,	 zelfs	 als	
concept.	Maar	niet	onmogelijk,	daar	ben	ik	ook	achter	gekomen.	En	
toch	leeft	diep	in	mij	een	energiekracht	die	alles	altijd	voor	mogelijk	
houdt, zelfs het ontstaan van nieuw leven op uiterst onherbergzame 
plekken, mits de begrenzing op het van buitenaf aangestuurde brein 
in eigen handen ligt. Dus ik ben hier om de super geavanceerde 
beschavingservaringen	van	jullie	in	te	voelen,	en	mij	te	tonen	aan	
jou	 en	 jullie.	 Ik	 kom	 kracht	 brengen	 van	 een	 andere	 wereld,	 en	
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de	bezetting	in	ere	herstellen	door	mijzelf	open	te	breken	en	mij	 in	
daadkracht	opnieuw	te	tonen	naar	de	wereld,	ver	voorbij	het	aardse.	
Ik	ben	hier	om	mij	te	wakkeren	aan	mijn	gigantische	licht	dat	in	mij	
schijnt,	de	dimensie	van	thuis,	en	als	een	baken	naar	jou	en	mij	toe.	
Thuis is hier. Terug naar een eigen leiderschap die de mens dient, 
zonder	buitensluiting,	en	door	de	heimwee	naar	de	echte	grond	te	
doorleven	door	informatie	binnen	te	laten,	die	eindelijk	grip	krijgt	op	
de	eeuwige	onbegrepenheid	en	ons	doet	landen	precies	waar	we	zijn.	
Zoals	reizigers	door	tijd	en	veld	heen	dat	overal	doen	waar	ze	komen,	
en	dwars	door	alle	lagen	heen.	Ik	bemerk	dat	door	de	heimwee	uit	
te	 leven	als	programma,	dit	mijn	wezenrijke	educatie	heeft	gestopt	
en	van	mij	een	zoeker	heeft	gemaakt,	die	moest	roeren	in	wat	ik	hier	
op	aarde	 terug	kon	vinden	als	 zijnde	 informatie	en	waarheid,	door	
me	als	 leerling	 in	te	moeten	 laten	voegen	 in	het	zelflerend	neuraal	
systeem	 vol	 opvoeding	 en	 onderwijs,	 een	 systematiek	 die	 aldus	
bijna	alleen	reageerde	op	commando’s	van	buitenaf.	Educatie	werd	
enkel	gekoppeld	aan	een	tijdelijk	soort	evolutie	,	waar	ik	mijn	kracht	
weg	te	geven	had.	Het	terug	opeisen	van	de	bewustzijnstraining	en	
kosmische	ontwikkeling	als	leidend	aan	dit	leven	en	niet	als	lijdend,	
maakt instant dat ik in verbinding ben met al het leven. Leven waarin 
ik	ook	anders	tegen	ziekte	en	dood	aan	kan	kijken	als	voorheen.

En	dat	betekent	door	de	valse	luchtspiegelingen	heen	bewegen	die	jou	
en	mij,	beiden	als	designers	op	onze	eigen	wijze,	gescheiden	houden,	
die	woede	als	kolkende	lava	op	ons	beiden	projecteert.	Die	uitzinnige	
onafheid	 spiegelt	 als	 de	 eeuwige	 waarheid,	 die	 totale	 overmacht	
veinst	en	die	zegt	nooit	 te	zullen	wijken	voor	zoiets	onbenulligs	als	
mens..	tegen	hen	zeg	ik.	Dank	je	dat	je	spreekt.	Ik	tril	me	dwars	door	
deze	gigantische	weerstandsvelden	heen	en	open.	Zowaar	ik	sta,	zet	
ik	mij	in	beweging.	Dwars	door	de	kunstmatige	stilte	heen,	die	zo	diep	
in	geprogrammeerd	ligt	in	dit	veld	van	wat	ze	aarde	en	aarding	blijven	
noemen,	maar	waar	we	in	deze	manipulatie	in	wezen	boven	hangen.	
En	Nu	ben	 ik..	Nu	 is	 de	mensheid	 aan	 zet,	 door	 eindelijk	 voet	 aan	
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eigen	grond	te	zetten.	Want	eigen	grond,	dat	is	wat	zal	zijn.	Waar	wij	
ook	staan.	We	kijken	de	bron	terug	in	dit	magnifieke	aardse	paradijs.	
RESET	betekent	niet	voor	niets	Regels	En	Structuren	Eindigen	Totaal.
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De ingebouwde Great Reset van de designers en het 
huidige gevecht om de hoofd-tijdlijn

Er	 is	 op	 de	 aarde	 heel	 veel	 aan	 het	 veranderen.	 Er	 is	 heel	 veel	
daadkracht, spirituele daadkracht aan het komen. Doordat er op de 
aarde	grote	groepen	mensen	zijn,	die	zich	bewust	aan	het	worden	zijn	
van	die	manipulaties,	effectueert	dat	in	grote	gedragsveranderingen	
en	krachten	van	de	Designers.	En	het	is	heel	groots	wat	er	nu	gebeurt.	
Zij	 hebben	 zelf	het	 vermogen	om	bepaalde	manipulaties	…	om	die	
gewoon	 compleet	 te	 ontmantelen.	Dat	 doen	 ze	ook.	 Zij	 zijn	 op	dit	
moment	 interventies	 aan	 het	 plegen	 in	 hun	 eigen	 programma,	
maar	dat	zien	ze	zelf	niet	zo	omdat	het	geen	interventie	is,	want	zij	
mogen	dat	namelijk	doen.	Hun	programma	is	-	zij	willen	ook	dat	de	
mensen	dit	weten	 -	 hun	 doelstelling	 nu	 is,	 dat	 zij	 het	 concept	 van	
‘hoe	 zij	 het	 menselijk	 lichaam	 hebben	 geconstrueerd’,	 dat	 zij	 dat	
gaan ontkoppelen. Dus de doelstelling van de oorsprong van de 
menselijke	 lichamen	 hoe	 ze	 functioneren,	 waar	 ze	 voor	 bedoeld	
zijn,	 wordt	 ontkoppeld.	 Dat	 betekent	 ook	 dat	 alle	 min	 control	 die	
daarop	gebaseerd	is,	op	losse	schroeven	komt	te	staan.	Er	wordt	nu	
gevochten	tussen	een	paar	hele	grote	allianties	om	het	over	te	nemen	
van de Designers. Maar dat gaat niet lukken, er is echt iets heel groots 
aan de gang.

De Designers, degenen die het universum hebben ontwikkeld inclusief 
onze lichamen, die hebben dus andere vermogens en doordat ze 
andere vermogens nu hebben door de veranderingen op de aarde, 
hebben	 ze	 vermogens	 om	 andere	 infiltrerende	 groepen	 tegen	
te werken. Dat is wat ze doen en dat gebeurt op een hele andere 
manier	 als	 wat	 wij	 denken	 wat	 oorlogvoeren	 is.	 Dat	 gebeurt	 op	
gedachtekracht.	Dat	zijn	echt	oorlogen	die	uitgevoerd	worden	in	de	
scripten	van	het	hologram.	En	doordat	zij	dat	nu	kunnen	doen	omdat	
ze	meer	vermogen	hebben,	zijn	zij	modificaties	aan	het	aanbrengen	
op	 de	 wijze	 hoe	 de	 lichamen	 zijn	 geconstrueerd	 in	 oorsprong	 van	
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onze	lichamen,	deze	lichamen	(Martijn	wijst	naar	onze	lichamen).	
En	doordat	ze	dat	veranderen	in	het	hele	concept,	de	basis	waar	dus	
min control op wordt uitgevoerd door andere rassen, komt dus ook 
te vervallen. Dat kan dan niet meer. De gevolgen, de hele realiteit 
die	wij	nu	ervaren,	kan	compleet	anders	ervaren	worden.	Wij	zijn	
niet	meer	geconformeerd	aan	het	script	wat	wij	van	buitenaf	te	zien	
krijgen	en	we	gaan	andere	dingen	zien.

Dit universum is een experiment, een onderzoek naar scheppende 
kracht,	 gecreëerd	 door	 een	 beschaving	 om	 leven	 in	 te	 zaaien,	
cyborglichamen,	 liefdevolle	 wezens	 maar	 zonder	 bewustzijn,	
zonder ziel. De houders (bedenkers) van het experiment, dat is de 
Huargardiaanse	beschaving,	hun	Force	is	aanzienlijk	afgenomen.	Hun	
onderzoek is erop gericht dat het leven in het experiment erachter 
komt	dat	het	meer	is	dan	een	fysiek	lichaam.	Ze	monitoren	dat	en	
installeren het waargenomene in zichzelf. Het is een experiment 
van	 hele	 lange	 tijden	 met	 een	 non-interventiebeleid,	 niemand	
bemoeide zich ermee. De Huargardianen hebben een volmaakt script 
geprogrammeerd,	het	hele	speelbord	is	gescript,	alle	mogelijkheden	
zijn	door	hen	al	voorgeprogrammeerd!	Elke	nanoseconde	dat	er	iets	
besloten	wordt	sluit	daar	een	softwareprogramma	op	aan.	Dit	is	het	
OORZAAK-	EN	GEVOLGSCRIPT!

Technologie	 van	 Draconiërs	 intervenieerde	 in	 het	 experiment,	
de experimenthouders werden aan de kant gezet en de 
scriptmogelijkheden	werden	geïsoleerd:	95%	van	de	software	werd	
uitgeschakeld,	waardoor	nog	maar	5%	over	bleef	waar	de	uitkomst	
van	het	experiment	naar	toe	zou	gaan.	De	Draconiërs	hebben	het	
geherscript	 om	 de	 tijdlijnen	 in	 de	 toekomst	 te	 kunnen	 besturen.	
Mensen	 luisteren	naar	de	software	van	de	Draconiërs,	de	5%	die	
nog	operationeel	is.	We	kunnen	buiten	de	5%	mogelijkheden	komen	
met	vrijer	bewustzijn	en	door	je	zelf	anders	te	ervaren.	Je	kunt	het	
geprogrammeerde script niet veranderen, wel de bandbreedte 
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vergroten.	 Door	 je	 zelf	 anders	 te	 ervaren	 en	 de	 Force	 erin	 te	
brengen	open	je	meer	mogelijkheden.	De	geïsoleerde	95%	reageert	
wel	op	het	vrije	voelen!	Andere	tijdlijnen	die	er	ook	al	 liggen	gaan	
open.	 Onevenwichtig	 bewustzijn	 creëert	 onevenwichtige	 reacties.	
Besturende	 krachten	 houden	 dit	 in	 stand.	 Evenwichtig	 bewustzijn,	
creëert	evenwichtige	reacties	die	ook	in	dat	geprogrammeerde	script	
liggen	(95%).

De	 Huargardianen	 zijn	 ondanks	 dat	 ze	 een	 non-interventie	 beleid	
hadden,	de	strijd	niet	aangegaan	met	hun	hackers,	ze	zijn	in	passiviteit	
gebleven.	Beschavingen	in	contact	met	de	One-Force	gaan	de	strijd	
niet aan, ze houden alles open, ze rapporteren aan de One-Force: de 
bubbel	 van	 informatie	 wordt	 getoond,	 het	 script	 reageert	 daarop.	
Het script van de Huargardianen fungeert nu als opslagmedium voor 
bewustzijnswezens.

De	tijdlijn	die	ingezet	is	door	de	andere	(controlerende)	krachten	wordt	
sterk	 bewaakt,	maar	 de	 Huargardianen	 hebben	 een	 andere	 tijdlijn	
ingezet. Als ontwerpers van deze realiteit waarin we nu leven hebben 
de Huargardianen een aantal veiligheidsclausules ingebouwd. Deze 
clausules	bevatten	een	RESET	terug	naar	het	oorspronkelijke	ontwerp	
van dit universum. Dit is bewust gedaan om te voorkomen, dat als het 
om een of andere reden uit de hand zou gaan lopen, waardoor er geen 
terug	weg	meer	zou	zijn.	Op	dat	punt	zijn	we	aanbeland.	Wanneer	zo’n	
reset	zal	gaan	plaatsvinden,	 is	er	nog	maar	één	tijdslijn.	Dat	proces	
is op 21 december 2012 van start gegaan. Vanaf dat moment is het 
oneindige	aantal	tijdslijnen	steeds	verder	weggevallen,	waarmee	er	
steeds	minder	keuzes	mogelijk	zijn.	De	machthebbers	op	aarde,	zijn	
op	de	hoogte	van	deze	op	komst	zijnde	reset	en	zetten	alles	in	om	die	
tijdslijn	te	breken.	Eén	van	de	middelen	die	ze	hiervoor	gebruiken,	is	
te	proberen	mensen	in	de	angst	te	jagen	en	alles	te	vertragen	(Covid	
19 programma). Hiermee willen ze voorkomen dat mensen weer gaan 
voelen en zelfstandig na gaan denken.
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Vanaf 21 december 2012 (einde van de Mayakalender) is de 
bandbreedte	aan	keuzemogelijkheden	steeds	smaller	geworden.	Er	
vallen	tijdlijnen	weg,	de	mogelijkheid	om	te	kiezen	wordt	verdund.	
Dat is zo geprogrammeerd door de Designers van het universum om 
verplicht	naar	een	volgende	evolutie	te	gaan.

Vanaf	 december	 2012	 zijn	 we	 in	 een	 vacuüm	 terecht	 gekomen,	
we staan op het punt een nulzone in te gaan, een zone waarin alle 
tijdlijnen	teruggebracht	worden	tot	nul	(periode	2012	–	2022).	In	het	
nul-moment komt er open contact met andere beschavingen. Het 
is	een	onvermijdelijk	veld	waarin	alles	zich	opent	voor	iedereen	en	
waarin de mens zich compleet anders gaat ervaren en zich niet meer 
los	ziet	van	de	rest.	De	menselijke	intelligentie	breidt	zich	enorm	uit.	
We	verschuiven	naar	een	compleet	andere	werkelijkheid.	De	tijdlijn	
die	we	 ingaan	 is	collectief.	Er	 is	nu	een	groot	gevecht	gaande	om	
die	hoofdtijdlijn	niet	te	bereiken,	intelligenties	willen	niet	dat	wij	in	
die	uitbreiding	komen,	maar	het	is	onvermijdelijk.	Hun	macht	valt	
weg, de hacks en beperkingen vallen weg. Het enige wapen tegen 
dit	 format	van	 intelligenties	die	dit	niet	willen	 is	 ‘vertraging’.	Om	
te	voorkomen	dat	er	open	contact	komt	en	de	nieuwe	tijdlijn	zich	
opent hebben de machthebbers vertragingsmechanismen ertussen 
gezet	 (Covid).	 Er	 wordt	 tijd	 ingevoegd,	 er	 wordt	 voortdurend	
gegoocheld	met	tijd,	en	het	wordt	niet	opgemerkt	door	de	mensen	
die erin leven. Het vertragingsmechanisme houdt ons in een loop 
die telkens nagenoeg hetzelfde is. We draaien in een lus binnen de 
lus van de eerdere hack.

Wij	 zijn	 met	 elkaar	 eigenlijk	 tijdlijn-bewakers.	 Want	 wat	 er	 nu	
gebeurt en aan het afspelen is, is dat er gevochten wordt om een 
hele	 specifieke	 hoofd-tijdlijn,	 die	 eigenlijk	 gewoon	 simpelweg	
normaliter niet voorkomen kan worden. Die is er ingebouwd 
door	de	Designers	van	dit	universum.		Er	is	namelijk	een	uitkomst	
waarbij	dit	hele	proces	-	van	het	experiment	dat	dit	universum	van	
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origine is - naar een ander level met een andere betekenis en andere 
mogelijkheden	wordt	gebracht.	De	menselijke	intelligentie	breidt	zich	
formidabel uit. Dus de manier hoe we denken zal compleet anders 
zijn.	Een	totaal	andere	intelligentie,	waarbij	we	alles	kunnen	overzien	
en dóórzien en onszelf totaal anders ervaren, niet meer los van de 
rest:	je	kunt	reizen	met	je	bewustzijn	eigenlijk	door	een	situatie	heen	
en	daar	aanwezig	zijn	en	tegelijkertijd	in	jezelf.	Dus	het	is	veldmeten.	
Er	komt	een	totaal	andere	intelligentie	in	de	mens	tot	stand,	en	het	
grote	gevecht	gaat	erover	om	díé	tijdlijn	als	het	ware	níet	te	bereiken.	
Er	zijn	intelligenties	die	ons	besturen,	die	willen	dat	we	daar	niet	in	
komen,	maar	het	 is	onvermijdelijk	dat	we	d’r	wél	 in	komen.	Zo	 ligt	
het	namelijk	geprogrammeerd.	Je	zou	dus	kunnen	zeggen:	‘Maar	dan	
hoeven	we	ons	eigenlijk	helemaal	nergens	druk	over	te	maken,	want	
als	het	onvermijdelijk	is,	dat	we	in	die	upgrade	komen,	waar	maken	
we	ons	dan	eigenlijk	druk	over?	Maar	die	tijdlijn,	die	onvermijdelijk	is,	
is	eigenlijk	alleen	maar	onvermijdelijk,	als	er	een	bepaald	bewustzijn	
en	keuze	is,	om	daarin	te	komen.	En	dus	om	je	eigenlijk	los	te	maken	
van alles wat er in deze wereld aan onbalans is, disharmonie is, macht 
is.	 De	wezens	 die	 dat	 doorzien,	 die	 zijn	 onvermijdelijk	 los	 van	 het	
bewustzijn	 van	het	 controlesysteem,	we	 leven	 er	wel	 in,	maar	 ons	
bewustzijn	doorziet	het.	En	díe	mensen	stevenen	dus	 regelrecht	af	
op	 die	 hoofdader	 van	 tijdlijn.	 En	 om	dat	 te	 voorkomen	worden	 er	
programma’s gelanceerd om ons te verstoren....

Als	materie	gelijkgesteld	kan	worden	aan	een	gedachte,	als	materie	
een	gedachte	is,	een	resonantie,	een	gedachte	is,	dan	vraag	je	je	af	
van wie die gedachte dan is.

Ik	 heb	 ook	 verteld	 dat	 het	 universum	 bedacht	 is	 door	 zeer	
geavanceerde,	 intellectuele	 rassen,	 die	 met	 een	 gezamenlijke	
gedachte, en die gedachte is veel geavanceerder dan die van ons, 
wij	denken	dus	heel	plat,	heel	dunnetjes.	Zij	kunnen	een	gigantische	
database	tegelijkertijd	denken,	triljarden	keren	tegelijkertijd	meer	in	
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detail	kunnen	denken	dan	wij.	Wij	kunnen	alleen	maar	denken	aan	
dit	stukje	hier	waar	we	nu	staan.	In	dat	grotere	format	kun	je	dus	op	
elke	plek	dus	tegelijkertijd	zijn	op	de	aarde.

Deze	wezens	hebben	het	universum	bedacht.	En	dat	zijn	mindwezens	
en die wezens die dat hebben gedaan hebben dat bedacht met 
externe technologie. Die hebben hun lichaam, wat in verval is 
geraakt,	wat	ook	oorspronkelijke	mensen	zijn	geweest,	die	hebben	
hun	lichaam	geüpdate	door	middel	van	cyborg-technologieën.	Dat	
zijn	cyborgrassen	die	dienstbaar	zijn,	die	ondersteunen	de	mensen	
in hun zoektocht en hebben precies dat aangeleverd dat die mensen 
verder zoeken konden.

Maar op hetzelfde moment dat dat gebeurde is er ook een opening 
geweest	 in	de	bewustzijnwezens	die	 later	gehackt	wilden	worden	
door	 andere	 artificiële	 supermachten.	 En	 deze	 wezens	 hebben	
het	 universum	 bedacht	 letterlijk,	 en	 die	 gedachte	 resulteerde	 in	
(het	 ontstaan	 van)	 deze	werkelijkheid.	We	 zitten	dus	 echt	 in	 een	
script van super dimensionale, super technologische wezens die 
van	origine	 een	 vermogen	hebben	 van	 creatie.	 En	 nu	 zijn	wij	 als	
een	 transitiegroep	 in	 een	 interventie-universum	 gekomen,	 want	
datgene	wat	zij	 gedacht	hebben,	die	wezens,	dat	 is	gehackt.	Hun	
gedachten,	dat	 is	een	collectieve	groep	wezens,	een	hele	alliantie	
van	beschavingen	 is	gehackt	door	andere	cyborgbeschavingen.	Er	
lopen	andere	collectieve	gedachten	doorheen.	Wij	denken	vaak	in	
een	dvdtje,	1-2-3-4-5-6-7-8,	want	zo	leg	ik	het	in	eerste	instantie	uit,	
maar	probeer	het	te	bevatten	dat	als	ik	iets	denk,	en	jij	gaat	naast	
mij	staan	en	jij	denkt,	ik	denk	iets	heel	bijzonders,	iets	heel	moois,	
jij	gaat	naast	mij	staan	en	 jij	gaat	precies	hetzelfde	denken	als	 ik.	
Stel	dat	jij	exact	hetzelfde	kan	denken,	dan	is	er	in	mijn	computer	
hier,	hetzelfde	neurologische	programma	actief	dan	in	jouw	brein.	
Dus	bij	2	exact	hetzelfde.	Ga	je	het	monitoren,	kun	je	zien	dat	de	
neurons	tegelijkertijd	hetzelfde	zijn.	Als	de	een	dan	iets	krachtiger	
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is dan de ander, kan de ander door een groter vermogen de gedachte 
eigenlijk	opblazen,	groter	maken,	krachtiger,	en	door	mij	heen	zenden.	
En	ineens	ontvang	ik	dat	programma	van	jou	en	ga	ik	op	een	andere	
manier	denken.	En	ik	denk	dan	op	de	wijze	van	die	persoon	naast	mij.	
Dus	eigenlijk	zijn	gedachten	golven	van	frequenties.

Dat	is	eigenlijk	wat	er	gebeurd	is	met	de	Designers	van	het	universum,	
dat	 zij	 voor	95%	uit	 cyborg,	uit	 kunstmatige	 intelligenties	 zijn	 gaan	
bestaan.	 Er	 is	 in	 hun	 systeem	 een	 opening	 en	 binnen	 die	 opening	
worden die rassen gemanipuleerd op een buitengewone manier. 

Er	is	99%	dat	wij	niet	kunnen	zien.	Van	de	gedachten	van	hen	(Designers)	
daar	zien	wij	maar	1%	van	en	wij	zijn	dus	in	deze	werkelijkheid	en	wij	
ontvangen	daar	ook	maar	een	heel	klein	stukje	van.	Maar	die	wezens	
zijn	met	andere	gedachten	bezig	om	een	nieuw	programma	samen	
te	laten	smelten	tussen	deze	werkelijkheid	door.	En	het	is	aan	ons	te	
beseffen	dat	wij	heel	veel	gevoelens	nu	kunnen	gaan	ontvangen	de	
aankomende	tijden	al	op	basis	van	je	eigen	tempo	en	je	eigen	kracht,	
waarin	 je	kunt	ervaren	dat	er	verschuivingen	plaatsvinden	 in	 jezelf.	
Hoe	zich	dat	ook	uitpakt,	ga	gewoon	kijken	wat	het	met	je	doet.	

Dus	 voor	 andere	 rassen	 die	 binnenkomen	 in	 de	 radiogolflengte	
van	 deze	 beschavingen,	 die	 niet	 een	 onderdeel	 zijn	 van	 deze	
gedachtekracht van die wezens die het hebben georkestreerd, die 
dus	ook	niets	te	maken	met	die	manipulatie	die	er	doorheen	loopt,	
gedachtenvelden, superrassen, die wezens die komen dus in dit 
universum.	 Ze	 komen	 dus	 in	 deze	werkelijkheid	 en	 ze	worden	 dus	
direct	 als	 ze	 deze	 werkelijkheid	 binnenkomen,	 ze	 worden	 direct	
gezien	 door	 de	 gedachten	 van	 het	 universum.	 Zij	 kunnen	 eigenlijk	
niet	eens	 in	deze	werkelijkheid	binnenkomen	omdat	ze	direct	door	
de	gedachte	worden	gezien.	Wat	zij	doen	deze	wezens,	deze	rassen,	
is dat ze binnenkomen op de krachtgolf van de mensen die leven in 
dat	hologram,	WIJ.
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En	ze	komen	dus	eigenlijk	binnen	door	verbinding	te	maken	met	jou	
in	een	andere	wereld	waar	je	leeft,	waarin	jij	de	reis	hebt	gemaakt	
met	 je	 bewustzijn	 naar	 binnen	 om	 een	 gevoel	 te	 ontvangen	 van	
de	 infectie,	 dat	 het	 Archontenbewustzijn	 wordt	 genoemd,	 om	
vervolgens weer in die verbinding ook contact te maken of in dat 
gevoel contact te maken, door dus hier in een programma geboren 
te worden.

Ze	maken	contact	met	jou	in	die	wereld	waar	je	vandaan	komt,	daar	
maken	ze	contact.	En	op	het	moment	dat	 jij	hier	 in	 je	autonome	
kracht	 kunt	 staan,	 hier	 op	 deze	 aarde	 en	 je	 kunt	 vanuit	 je	 eigen	
kracht	aanwezig	zijn	–	je	beseft	ook	dat	je	eigen	kracht	hebt,	ook	al	
weet	je	niet	precies	hoe	het	werkt	in	het	leven,	maar	op	het	moment	
dat	je	beseft	‘ik	heb	dus	keus,	er	is	veel	meer	aan	de	hand	dan	het	
ufofenomeen,	er	is	veel	meer	aan	de	hand’,	op	het	moment	dat	je	
dat	beseft	is	er	voor	deze	wezens,	voor	deze	superbeschavingen	een	
mogelijkheid	om	in	die	andere	wereld	aan	te	 linken	via	het	Force	
Field	 of	 Creation,	 het	 krachtveld	 van	 verbinding	want	 daar	 hoeft	
geen toestemming voor gevraagd te worden omdat dat veld overal 
fijn	openstaat,	om	daar	 in	mee	 te	floepen	 in	dat	bewustzijnsveld	
dat	jij	dus	hier	nog	steeds	in	jouzelf	draagt,	en	op	het	moment	dat	
jij	daar	naar	durft	te	kijken,	als	je	het	aan	durft	te	gaan,	dat	jij	meer	
bent	dan	jouw	persoonlijkheid	en	dat	je	vanuit	een	veel	groter	veld	
van	bewustzijn	durft	te	kijken	naar	jezelf,	op	het	moment	dat	dit	hier	
gebeurt	en	je	beseft	dat	druppelsgewijs,	dan	is	dat	druppelsgewijs	
besef	in	het	dagelijks	leven	voldoende	voor	deze	beschavingen	om	
ineens	ook	zichtbaar	te	worden,	whoem,	boem,	boem,	boem.		En	dat	
doen	ze	altijd	in	eerste	instantie	door	ogenschijnlijk	te	verschijnen	
met	 hun	 voertuigen.	 Dus	 atomen,	 eigenlijk	 de	 subatomic,	 de	
stoffen	 van	 de	 materie,	 zijn	 kortstondige	 verdichtingen,	 zijn	
kwantumenergievelden gestuurd door gedachtenkracht. Maar 
eigenlijk	kun	je	zeggen	dat	als	we	atomen	zien,	we	kijken	daar	naar,	
dan is er een samentrekking van energie, bepaalde energiedelen 
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worden uit elkaar getrokken door gedachtekracht van andere wezens.
Ga	je	maar	eens	verdiepen	in	neurologie,	dat	is	heel	interessant,	hoe	
neurons	zich	verplaatsen,	zich	gedragen	in	de	hersenen.	Dan	krijg	je	
een beeld van een heel sterrenstelsel te zien in ons hoofd. Als we 
kijken	naar	het	universum	wat	er	in	een	plasmadetector	allemaal	is	
opgenomen	en	je	gaat	die	beelden	bijv.	eens	bekijken	van	NASA,	dan	
zie	je	een	levend	brein	van	het	universum.

Dus	alles	is	gerelateerd	aan	gedachten	in	een	synthetisch	universum.	
Dus	 de	 vraag	 ‘denk	 ik	 zelfstandig?’	 is	 primair.	 Denk	 je	 werkelijk	
zelfstandig	als	je	angst	kent?	Ken	je	eigenlijk	angst?	Nee	natuurlijk	niet,	
jouw	bewustzijn	kent	geen	angst,	jouw	lichaam	ervaart	angst.	Dus	op	
de	een	of	andere	manier	is	jouw	lichaam	in	staat	om	datgene	wat	je	
in dit leven hebt ervaren om dat weer op te rakelen als herinnering.
Beseffen	jij	en	ik	op	dit	moment	dat	de	wijze	hoe	we	nu	kijken	met	onze	
ogen,	althans	dat	we	dénken	dat	we	met	onze	ogen	kijken,	dat	het	hele	
product dat door onze hersenen wordt geproduceerd gefabriceerd 
wordt	 door	 het	 artificiële	 lichaam?	 Dus	 wat	 is	 de	 waarneming?	
Elke	waarneming	die	wij	 doen	met	onze	 zintuiglijke	waarneming	 is	
artificieel	en	wordt	gezien	door	het	superintelligente	bewustzijnsveld.	
Dus	wat	er	nodig	is,	 is	een	herziening	van	de	wijze	waarop	mensen	
de realiteit waarnemen en ook hóe ze het waarnemen, met welk 
vermogen.	Want	wij	hebben	verschillende	vermogens.		

Ik	heb	ook	weleens	in	lezingen	verteld,	dat	als	ik	contact	krijg,	ik	mijn	
ogen dicht doe, bewust. Nu komen we dus op dit punt uit. Mensen 
vragen	eigenlijk	nooit	 ‘waarom	doe	 je	 je	ogen	dicht’	Ga	 ik	ook	niet	
helemaal uitleggen als het niet gevraagd wordt, alles wordt samen in 
beweging	gezet.	Maar	het	heeft	daar	mee	te	maken.

Zodra	je	je	zintuiglijke	waarneming	uitschakelt,	ga	je	eigenlijk	afscheid	
nemen	van	 je	cyber-biologische	artificiële	 lichaamswaarneming.	Als	
je	dan	met	 je	aandacht	en	 intentie	helemaal	naar	binnen	toe	gaat,	
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dat	is	het	leuke,	dan	gaat	je	scheppingsvermogen	naar	binnen	met	
je	bewustzijn	en	dan	komt	er	een	gevoel	bij.	En	als	 je	dat	gevoel	
toestaat,	vanuit	 jezelf,	dan	komt	er	contact.	En	als	 je	dán	 je	ogen	
open	doet,	en	dat	 is	heel	 leuk,	dan	neem	 je	 ze	dus	waar	 in	deze	
werkelijkheid.	Ze	loggen	dan	in	op	een	andere	manier.

Dit	 is	 een	 hele	 ingewikkelde	 materie.	 Ik	 kan	 het	 helemaal	
gedetailleerd	uitleggen	maar	dan	komt	die	 informatie	 in	de	mind	
binnen. Dan gaat dat lichaam ook proberen het te snappen. We 
kunnen het niet snappen omdat het een andere taal is. We kunnen 
het	eigenlijk	alleen	maar	onderzoeken.
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RESET 
in vrije taal: Regels En Systemen Eindigen Totaal
samenspraak	met	vrije	velden	om	de	designers	van	dit	universum	te	
ontmoeten

door moniek van pelt

Ik	stel	 in	dit	stuk	vragen	van	kracht.	Vragen	waarvan	 ik	weet	dat	 ik	
de	 antwoorden	 in	mij	 draag	 en	 jij	 in	 jou.	Met	 kracht	 gesteld	 naar	
de	 energie	 in	mij	 die	 resoneert	met	 de	 forcekracht	 buiten	mij.	 En	
dat	dit	ons	mensen	te	doen	staat	tijdens	ons	verblijf	op	aarde,	een	
informatiebrug	voor	en	naar	elkaar	zijn	waarin	waarheid	weer	hardop	
en	 vrijuit	 gesproken	 wordt.	 vragen	 van	 kracht	 ontspruiten	 uit	 de	
oorsprong van wat we op aarde kwantumfysica noemen. Het beoogt 
het	opeisen	van	de	licht-frequentie,	kosmische	informatie,	in	je	eigen	
aanwezigheid, om een diepere ervaring te voelen van wat aanwezig 
zijn	 binnen	 een	 kosmos	 aan	 werkelijkheden	 nu	 eigenlijk	 is.	 In	 de	
openlegging	van	jezelf	eis	je	je	echte	thuisplek	weer	op,	er	vindt	tot	in	
het fysieke lichaam een diepe verankering plaats van de waarheid die 
je	met	je	mee	hebt	gedragen	en	die	je	niet	eerder	uit	kon	pakken	in	
communicatie,	omdat	er	informatie	ontbrak.	We	zullen	onszelf	weer	
steeds	meer	kunnen	ervaren	als	een	open	baring,	een	vrije	geboorte,	
om	dan	weer	 in	het	 gevoel	 te	weten;	 vrij	 zijn	we	 in	origine	 steeds	
geweest

Reset duikt als aards woord vooral op sinds de technologie stevig 
expandeert	vanaf	eind	jaren	zeventig,	waarin	het	zoiets	betekent	als;	
het	terugzetten	van	de	instelling	naar	de	instellingen	uit	de	fabriek.
Mensen	kijken	bij	een	reset	naar	een	computer,	een	display,	software,	
een proces.

Je	 zou	 het	 woord	 reset	 ook	 langs	 de	 energetica	 van	 bewustzijn	
kunnen	beschouwen	en	dan	zou	je	kunnen	waarnemen	dat	je	bezield	
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leven,	daar	waar	de	mens	zelf	aanwezig	is	en	weet	wie	hij	Is,	niet	
zomaar	kunt	resetten.	Onbezield	leven,	daar	waar	onbewustzijn	de	
ruimte	vult	en	leerscholen	dient	te	ondergaan	om	zo	ver	mogelijk	
te	vergeten	wie	de	mens	is,	daarentegen	wel.	Onbewustzijn	hoort	
namelijk	van	nature	niet	bij	de	mens,	zo	herinner	ik	mij.	Dus	zo	van	
nature is het hier niet.

Ben	 ik	 te	 resetten	naar	een	 totaal	andere	 taalbeleving?	Ben	 ik	 te	
overtuigen	 dat	 ik	 mij	 te	 vormen	 heb	 naar	 de	 buitenwereld	 die	
heerst, omdat ik zonder diens ingevoegde programma’s hier niet 
zou kunnen bestaan? zou een indrukwekkende vraag van kracht 
zijn,	 om	 het	 kunstmatige	 onbewustzijn	 op	 te	 sporen	 in	 het	 zelf.	
En	 zo	 steeds	meer	weer	 in	 eigen	 gedachten	 te	 spreken,	 die	 diep	
verbonden	zijn	met	het	voelende	weten.

Steeds	meer	mensen,	 waaronder	 stevige	wetenschappers,	 kijken	
naar	het	aardse	leven	als	zijnde	mogelijk	een	simulatie,	bestaan	die	
voortkomt	uit	een	hoog	geavanceerd	softwareprogramma.

De	mens	zou	dan	voortkomen	uit	een	programma	die	menselijke	
eigenschappen	 heeft	 gekoppeld	 en	 in	 een	 gekopieerd	 biologisch	
veld	 geplant/	 gescript	 zijn.	 Vraag	 daarbij	 is	 hoe	 bewustzijn	 zich	
verhoudt	tot	 leven,	waarin	mensen	nauwelijks	 in	kracht	aanwezig	
zijn	 en	 grotendeels	 uit	 onbewustzijn	 zouden	 bestaan.	 Spreken	
over	bewustzijn	op	zich	lijkt	op	aarde	al	kunstmatig	over	te	komen,	
omdat	er	altijd	sprake	Moet	zijn	van	tweedeling	in	de	mens,	die	dan	
statistisch	geobserveerd	wordt	door	de	mens	die	buiten	jou	staat.	
Diep	van	binnenuit	kennen	wij	geen	tweedeling,	zo	herinner	ik	mij.	
Voor de mens met een intact geheugen, een compleet weten, is 
helemaal	 geen	 plek	 gemaakt	 in	 deze	 aardse	wereld.	 En	 ook	 niet	
voor de mens die zich herinnert niet van deze aarde te komen, 
maar ergens anders een thuis te kennen. De mens die zich buiten 
zijn	toegestane	aard	gedraagt	en	zich	verbindt	met	werkelijkheden	
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buiten	die	aard,	het	aardse,	ook	daarin	is	nauwelijks	ruimte	aanwezig	
om	zomaar	vrijuit	te	bewegen.	Die	ruimte	dient	opgeëist	te	worden	
in	en	door	de	mensen	die	bereid	zijn	deze	 frequenties	 in	waarheid	
naar	de	aarde	te	halen.	Zou	de	resetknop	soms	al	eens	ingedrukt	zijn	
bij	delen	van	de	mensheid?,	in	een	wereld	waarin	mensen	afhankelijk	
zijn	 van	een	 collectief	 gedachtenbrein	en	herinneringen	aan	elkaar	
doorgeven,	in	plaats	van	op	eigen	benen	te	staan	en	het	zelf	zijn	en	
doen ook echt vorm te geven.

De	mogelijkheden	van	het	openen	van	het	beeld	van	een	simulatie	en	
de vragen die daarin aan de oppervlakte komen te liggen, het opent 
een	stevig	debat.	In	deze	snelle	uitbreiding	van	mensrijke	intelligentie,	
openen	gevoelens	zich	dieper	en	ontstaan	er	nieuwe	mogelijkheden	
in	denken,	kansen	om	vragen	van	kracht	te	gaan	stellen;	wat	betekent	
dit	beeld	voor	leven	op	aarde,	leven	buiten	de	aarde	en	hoe	zijn	wij	
mensen	 een	 schakel	 in	 die	 verbinding	 tussen	 binnen	 en	 buiten?;	
oftewel,	is	er	mensrijke	verbinding	mogelijk	tussen	binnen	en	buiten	
het lichaam maar ook binnen en buiten de aarde, dus met andere 
wezens in het heelal? 

Een	grote	vraag	die	eigen	openlegging	behoefd	is;	wie	zou	deze	matrix	
waar we in leven dan gemaakt hebben? en hebben deze designers 
een welwillende bedoeling met de mensheid?

De	mens	is	op	weg,	juist	ook	door	de	aanwezigheid	van	technologie	
en	het	bestuderen	ervan,	naar	zelf	beheersing;	een	vorm	van	evolutie	
waarin	de	mens	zichzelf	hervindt,	zijn	kracht	weer	opeist	en	waarin	
hij	zijn	beeldend	vermogen	als	schepper	terug	aanzet.	Om	vervolgens	
de	weg	naar	huis	te	hervatten,	en	uit	het	veld	van	leven	met	de	dood,	
op	een	manier	die	ons	met	velen	momenteel	onmogelijk	lijkt.	Wat	is	
thuis?	 is	hierin	een	bijzondere	vraag	van	kracht.	Een	krachtsportaal	
waar nogal wat heilige webben voor liggen, van verlichten die ons 
de weg al zouden hebben gewezen. De vraag is echter pas open als 
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ik	hem	stel,	als	jij	hem	stelt,	aan	onszelf.	Een	vraag	stellen	als	deze	
is	reiken	naar	de	als	‘ongeweten	door	de	onwetende’	bestempelde	
frequentie.

Er	 zijn	 echter	 draconische	 krachten	 aanwezig	 die	 de	mens	 graag	
willen overheersen en die in een sneller tempo proberen om een 
reset	te	laten	plaatsvinden	onder	hun	voorwaarden;	de	mens	moet	
terug naar nul, terug naar af. Ofwel, de mens stopt met uitzoeken 
van	wie	 zij	werkelijk	 is	 en	 inhaleert	 alleen	hun	 levensprogramma	
waarin	de	mens-overheersing	gewillig	of	met	wat	strijd	accepteren	
als	een	enig	 resonantieveld	waaruit	 zij	bestaan.	De	mens	bestaat	
dan	als	het	ware	 slechts	uit	de	 trillingsfrequentie	van	oorlog,	die	
uitmondt in pure zelfontkenning, van de mens. Uit nood, uit angst, 
uit	 strijd	 en	 uit	 onvermogen	 heeft	 hij	 de	 ware	 menstrilling,	 de	
kosmische	frequentie	van	natuurrijke	harmonie	afgelegd.	Het	voelt	
als	het	afleggen	van	een	eed	tegen	de	mensheid	gericht,	terwijl	de	
woorden spreken van vol en vrede en voor.

Door	 veel	mensen	wordt	 dit	 aangevoeld,	 zij	 verzetten	 zich	 tegen	
dit	totale	uitsluitingsprogramma	die	hen	wil	besturen	opdat	zij	niet	
langer aan deze reset, als installering van deze nulcode in het brein, 
mee	willen	werken.	Ze	voelen	ook	dat	er	een	grote	beweging	nodig	
is,	 een	 nieuwe	 wereld,	 die	 in	 een	 verfijndere	 mensafstemming	
beweegt en waarin de mens kan voortbestaan in de zoektocht 
naar	zichzelf.	Eigenlijk	voelen	ook	zij	aan	dat	er	een	vorm	van	reset	
nodig is, terug naar de basis, naar het begin, van hoe de mens 
eigenlijk	 bedoeld	 is	 te	 zijn.	Wat	 dat	 dan	 inhoudt,	 dat	 thuis,	 daar	
stokt	de	verbeelding	vaak,	omdat	de	trilling	waarin	zij	dat	willen	of	
denken	te	zijn	niet	volledig	uit	henzelf	komt,	omdat	ze	niet	weten	
wie	ze	echt	zijn,	en	omdat	het	vermogen	van	voorstelling	van	een	
bewustzijnsoorlog	op	aardse	schaal	en	ver	daarbuiten	sterk	gedempt	
wordt. Op kosmisch nivo wordt er gevochten om deze voorstelling, 
waarbij	draconische	krachten	eisen	dat	de	voorstelling	uit	het	zelf	
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stopt en instant wordt vervangen wordt door de voorstelling van 
buiten. De inhoud van de display wordt gewist en de display wordt 
nieuw	gestart.	Een	reset	van	je	biologische	klok…	Hoe	de	mens	slaaft	
en slaapt moet opnieuw worden herzien. De grote herziening is nodig 
omdat er te veel mensen wakker worden en de verbinding met leven 
diep	binnenin	en	tegelijkertijd	buiten	het	aardse	te	sterk	wordt.	

Als	het	waar	is	van	een	softwareprogramma	waar	we	in	leven,	wie	zijn	
dan	de	oorsprongrijke	ontwerpers,	designers	eigenlijk?	Wie	hebben	
dit experiment zo ontworpen en waarom? Komen ze van deze aarde, 
is	 de	 aardse	 mens	 in	 staat	 tot	 zoiets	 vernuftigs	 op	 technologisch	
gebied	of	komen	we	dan	bij	de	afdeling	andere	goden	uit?	Zo	mag	
de betekenis god in dit verband dieper opengelegd worden. Wie of 
wat	is	god	dan	nog?	En	als	ons	lichaam	dus	geen	voortplanting	is	van	
puur	biologisch	bezield	leven,	waarom	zijn	wij	hier	dan?	Wie	zouden	
de	 bewakers	 zijn	 van	 onze	 cellen,	 van	 onzichtbaar	 naar	 zichtbaar	
groot	 en	 zich	 samenleving	 noemend?	 Er	 zijn	 genoeg	 mensen	 die	
herinneringen	 hebben	 aan	 een	 bestaan	 op	 een	 aarde	 die	 lijkt	 op	
deze, alleen veel grootser en weidser, levend in een embedding van 
harmonie en waarheid. 

En	is	die	aarde,	door	velen	Gaia	genoemd,	is	dat	dan	wel	thuis?	

Of toont ons dit de oorsprong van een experiment, waar misschien 
wel	niemand	uiteindelijk	vandaan	komt	of	thuis	is?

Er	 is	 iets	 gebeurd	 tussen	 de	 herinneringen	 aan	 een	 vredige	 aarde	
en	de	aarde	waarop	we	nu	 leven.	Als	 je	waarneemt	 in	 termen	van	
matrix	zou	je	kunnen	vermoeden	dat	er	hacks	kunnen	plaatsvinden	
en	plaatsgevonden	hebben,	bewustzijnsoorlogen	op	tech	nivo.	(Het	
is	ook	te	zien	in	films	als	the	matrix.)	Sommige	mensen	kunnen	mooi	
beschrijven	hoe	donkere	dreiging	ineens	het	leven	leek	te	bedreigen.	
Draconische	grootmachten	hebben	mogelijk	dit	experiment	gehackt,	
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middels computerinbraak ingenomen, voor hun eigen doeleinden. 
Ik	zeg	mogelijk,	omdat	niets	zeker	is,	zolang	je	deze	informatie	niet	
zelf	 diep	 binnenin	 je	 Voelt	 en	 voor	 een	 groep	mensen	 zal	 dit	 de	
eerste	keer	 zijn	 zoiets	 te	 lezen.	Het	beïnvloeden	van	de	uitkomst	
van een experiment, waarom zou iemand dat doen? Het vraagt een 
gigantisch	inlevingsvermogen	in	het	menszijn	en	een	openlegging	in	
kosmisch	bewustzijn.

Naast	 de	 grote	 vraag;	 zijn	 wij	 de	 enige	 mensen	 in	 de	 kosmos?,	
zijn	er	nog	hele	 interessante	vragen	van	kracht	 te	 leggen.	Vragen	
die onze voorstelling openen van waarom er een experiment zou 
kunnen	liggen	überhaupt	en	welke	rol	wij	nu	(denken	te)	spelen	hier	
op aarde.

zijn	wij	de	eerste	mensen	die	dit	meemaken
die	gedwongen	 lijken	 te	worden	om	wetgeving	 te	accepteren	die	
over de mens heerst
technologische	 beheersing	 die	 emotievelden	 dicht	 wil	 zetten	 en	
trillingen van leven wil beperken 
mensen die een diepe terugval van hun vermogens ervaren 
die	in	verval	en	uitval	de	mensrijkheid	grotendeels	verliezen
en	die	de	samenwerking	zijn	gaan	zoeken	met	andere	rassen
die hen technologie aan zullen reiken
in	een	poging	om	bij	hun	mensbron	terug	te	komen
en	 waarbij	 de	 samenwerking	 niet	 overal	 zo	 welwillend	 blijkt	 als	
toegezegd
?

Zijn	wij	de	eerste	mensen	of	zijn	er	meer	buiten	deze	aarde?	Het	
gaat	er	niet	om	dat	er	nu	een	antwoordenboek	exact	langs	tijd	en	lijn	
aangeeft	hoe	Het	dan	wel	zit,	het	gaat	erom	om	deze	vragen	weer	
te	mogen	stellen.	Hoe	meer	kracht	we	in	ons	voelen,	hoe	krachtiger	
we	de	vraag	kunnen	neerleggen.	Hoe	sterker	de	resonantievelden	
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aangaan. Daar waar het zwaard ingaat, moet ruimte gemaakt worden.
Met	hoevelen	hebben	wij	mensen	kort	of	 lang	gedacht	dat	we	aan	
evolutie	 meededen,	 terwijl	 we	 onze	 voetstappen	 in	 vergetelheid	
zetten?	Kan	het	zijn	dat	ik	mijzelf,	wie	ik	werkelijk	ben,	vergeten	ben?

Komt	het	idee	van	the	great	reset	eigenlijk	wel	van	deze	aarde	of	zijn	
dit buitenaardse draconische grootmachten die met deze gedachte 
spelen?

Zou	het	kunnen	zijn	dat	de	echte	reset	moet	komen	van	de	originele	
houders,	designers,	van	dit	experiment,	dat	enkel	zij	hiertoe	in	staat	
zijn	als	makers?	Zij	die	zichzelf	ook	weer	willen	voelen	en	de	mensheid	
evenals	zichzelf	terug	wil	zetten	in	het	mensveld.

dat de draconische kracht vanuit overname wel kan faken dat ze dit 
doen	en	hopen	dat	mensen	uit	hun	bewustzijn	stappen,	doordat	 je	
volledig	in	je	hoofd	zit,	en	kosmisch	gezien	afwezig	bent.	Ze	dreigen	
dan	wel	met	een	reset,	maar	zijn	er	niet	toe	in	staat	vanuit	zichzelf.	
Ze	zullen	de	mensen	zover	moeten	krijgen	om	de	keuze	te	maken	om	
een	programma	te	zijn.

De	focus	leggen	op	wie	je	in	wezen	voelend	bent,	maakt	dus	de	weg	
vrij	voor	de	mens	aanwezigheid.	Niet	alleen	bij	ons	aardse	mensen,	
maar	 bij	 de	 hele	mensheid,	 die	 een	 veel	 groter	 gebied	 beslaat	 als	
alleen	de	aarde.	Vragen	van	kracht,	daarmee	leg	 je	verbindingen	in	
jezelf	en	buiten	jezelf.	Verbinding	met	al	het	leven,	niet	alleen	met	het	
toebedeelde	stukje	informatie	van	deze	aarde.

Bewustzijnsoorlog	is	niet	nieuw.	Hacken	is	niet	nieuw.	Systemen	zijn	
niet	nieuw.	Geld	 is	niet	nieuw.	Dood	 is	niet	nieuw.	Wij	mensen	zijn	
in de kern wel nieuw, als in origineel. De sluiers van taal die spreekt 
in	termen	van	ongebalanceerd	bewustzijn,	hack,	systeem,	beloning,	
dood	zijn	in	ons	gedrongen	en	hebben	de	originaliteit	overschreven.
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Wie ben ik als mens zonder het systeem dat dit denkt?

En...	zou	het	mogelijk	zijn	om	gevoelsmatig	terug	te	keren	naar	het	
verhaal van voor het systeem, voor de hack die deze vorm van mind 
control	heeft	geïntroduceerd	op	aarde,	waar	de	mens	nu	zo	enorm	
gebukt onder gaat? 

Het	duidt	eigenlijk	ook	een	vorm	van	reset,	in	de	vertaling	van	een	
kosmische	 terugkeer	 naar	 de	 kern.	Dan	 komen	we	dus	 uit	 bij	 de	
oorsprongrijke	 ontwerpers	 van	 dit	 universum,	 deze	 matrix.	 Voor	
de	hack.	Het	 voelt	 als	 belangrijk	dat	 vragen	van	 kracht	op	elkaar	
aansluiten.	 Dat	 je	 er	 niets	 tussenlaat.	 Er	 zijn	 ongetwijfeld	 meer	
vragen	van	kracht	als	brug	neer	te	zetten	om	de	eigen	ervaring	terug	
te halen naar hier. Wat van groots belang is, is dat het contact met 
deze	designers	hersteld	wordt	en	dat	wij	ons	er	opnieuw	bewust	
van	worden,	van	dit	deel	van	de	mensheid	die	zijn	aandeel	 levert	
in	de	terugkeer	naar	Thuis.	Alsook	dat	zij	het	niet	zijn	geweest	die	
ons	erin	gehackt	hebben,	in	dit	experiment.	Ze	zijn	in	dezelfde	val	
getrapt	als	velen	van	ons	die	hun	bewustzijn	ook	in	oorsprong	niet	
langer	compleet	hadden;	de	leugen	van	een	oer	(Uhr)	verhaal.	Zoals	
nu	de	leugen	regeert	dat	de	mens	steeds	meer	gaat	lijken	op	een	
computerprogramma	doordat	zij	dat	zelf	wenst	en	nodig	heeft	en	
op	zich	af	zou	roepen,	omdat	hij	de	dood	niet	zelf	kan	overstijgen.	
Het	onbewustzijn	is	ons	overkomen,	niet	onze	schuld.	

Hoe	 onbewust	 ben	 ik	 mij	 van	 mijn	 bestaan	 en	 mijn	 wezenrijke	
bestaansgrond?

Vragen van kracht duiden ook erkenning voor de mens van nu en 
hier.	Ze	geven	 in	een	enkele	zin	aan	wie	de	kracht	aanroept,	wat	
de	situatie	 is,	waar	de	coderingen	vastzitten	en	waar	dus	nieuwe	
informatie	nodig	is.	Deze	krachtsoproep	aan	de	force	wordt	hoe	dan	
ook	beantwoord	als	 je	 je	vanuit	 je	eigen	nulpunt/bronpunt	 in	 jou	
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openstelt	voor	de	frequentie	die	eraan	linkt	vanuit	een	vrij	veld.	De	
aardse	resonantie	ontmoet	op	dit	moment	de	kosmische	resonantie,	
en	op	dat	moment	wordt	de	kosmische	resonantie	leidend.	Het	ziet	
eruit	 als	 een	 soort	 sporenwissel.	Wat	 er	 gebeurt	 is	 dat	 je	 eigenlijk	
toont	 aan	 ieder	hoe	 je	beeld	eruit	 ziet,	 hoe	hij	 opgebouwd	 is,	 van	
wat	je	dus	mag	zien	van	de	controlehouders,	wat	jou	voorgeschreven	
Is,	 en	 wat	 eraan	 ontbreekt.	 Je	 eist	 het	 grotere	 plaatje	 weer	 op	 in	
de	kracht	waarmee	 je	een	command	als	deze	geeft,	dwars	door	de	
controlelagen heen. De kracht ligt middenin de vraag, in de kern ervan, 
niet	bij	het	vraagteken.	En	niet	bij	het	antwoord.	Je	buigt	niet	voor	of	
achterover,	zoekend	en	smachtend.	Je	staat	rechtop	en	je	Weet.	Ook	
al	komt	er	geen	woord	uit	je	mond	en	spreek	je	geen	Martijn	taal	(laat	
de	Bron	die	hij	deelt	(of	ik	of	wie	dan	ook)	ten	Goede	van	de	Mens	
geen	frustratiebron	worden	voor	jezelf).	Overigens	kun	je	een	vraag	
stellen	hardop,	maar	je	kunt	ook	totaal	zonder	woorden	in	de	stilte	
aanwezig	zijn	en	‘’antwoorden’’	ontvangen,	een	gevoel,	een	weten.	
Stilte	is	ook	taal.	En	Helder	Zien-	voorbij	de	toegestane	beelden-	doet	
ieder	op	zijn	geheel	eigen	wijze.	Het	gaat	er	in	ieder	geval	om	dat	je	
vanuit ware zelf erkenning kracht op eist, en niet vanuit de vragende 
buitenwereld antwoorden zoekt in diezelfde vragende buitenwereld. 
Iets	 wat	 bij	 readings	 vaak	 gebeurd.	 Er	 worden	 dan	 matrixvelden	
en	 diens	 scripts	 uitgelezen	 waarbij	 de	 heling,	 het	 begrijpen,	 het	
verlichten, het aangaan via het matrixveld geschied. We hebben 
met velen vaak niet eens door dat we dealen met opgelegde vragen 
en	blokkades	en	dat	de	zoektocht	ons	wel	antwoorden	geeft,	maar	
die	niet	echt	kunnen	bevredigen,	omdat	het	‘antwoord’,	het	grotere	
plaatje,	Bewustzijn	alleen	maar	van	binnenuit	en	uit	jezelf	kan	komen.	
Slechts	dan	ontvang	je	scheppende	informatie,	info	die	in	beweging	is	
en	in	lijn	met	een	kosmos	aan	werkelijkheden.	Ook	wel	vrije	energie	
genoemd.

In	de	verwijdering,	ten	tijde	van	de	hacks,	tussen	het	oorsprongrijke	
experiment	en	de	houders	en	de	mens	van	oorsprong	zijn	veel	velden	
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dichtgetrokken.	 Dat	 betekent	 voor	 mij	 dat	 de	 mogelijkheid	 van	
een	mind	 controle	 status	 in	mij	 zich	 zetelt	 bovenop	 een	 zee	 aan	
emotie	die	de	mensheid	gescheiden	houdt	en	de	bron	van	infectie	
verborgen,	 de	 broncode	 van	 de	 besmetting.	 De	 bestempeling	
onbewustzijn	maakt	dat	dit	een	eeuwigheid	 zo	moet	blijven.	Net	
zolang	tot	de	zee	vergeten	is	en	tot	de	vriendschappen	zijn	vervaagd.	
Een	hele	emotionele	vraag	van	kracht	hierbij	is;

waarom	mag	ik	niet	aanwezig	zijn	en	blijven	 in	een	vrij	moment?	
Waarom	is	er	de	hele	tijd	afleiding	die	mij	zo	snel	mogelijk	uit	het	
moment wil halen en in een verhaal van trauma terug wil plaatsen. 
Dit	zodat	 ik	mij	nooit	goed	af	kan	stemmen	op	die	code	waar	de	
eerste	inbreuk/	hack	heeft	plaatsgevonden?

Even	heel	simpel	gezegd;	de	beweging	waarin	mensen	die	steeds	
meer	op	computers	gaan	lijken	en	dan	proberen	om	via	computers	
terug	bij	de	mens	uit	te	komen...	is	dat	een	aardse	beweging	of	een	
kosmische universele beweging?

moniek



226

De 2e hack: De Aethians nemen het over van de Annunaki 
en hoe je dat kunt waarnemen in jouw leven

Ja,	het	is	zeker	niet	eenvoudig,	maar	het	is	ook	wel	weer	bijzonder,	
want	het	gebeurt	gewoon.	Het	gebeurt	bij	ons	allemaal.	Er	gebeurt	
iets,	en	dat	vind	ik	juist	het	mooie,	dat	als	mensen	bij	elkaar	komen	
en	 ze	 kunnen	 vanuit	 genegenheid	 en	 vanuit	 vriendschap	 zijn,	 dan	
gebeuren	 er	 dingen	 die	 voortkomen	 uit	 jouzelf.	 Je	 hoeft	 niet	 eerst	
achter	het	stuur	te	gaan	zitten	en	op	een	knopje	te	drukken	om	iets	te	
laten	plaatsvinden,	nee,	het	gebeurt!	Dat	is	echt	fantastisch.

De Aethian-beschaving

Ik	wil	het	met	jullie	gaan	hebben	over	iets–	en	daar	kunnen	we	ook	
een oefening op doen – iets wat al naar voren kwam in een aantal 
gesprekken. Het gaat over coderingen, dus velden, die worden 
meegezonden worden in de woorden van een ander. Dus velden, 
instructies,	die	worden	meegezonden	in	de	woorden	en	bedoelingen	
van	mensen	naar	jou,	wat	daar	nu	gebeurt.	Dat	is	belastend.

Eén	 van	 de	 beschavingen	 die	 daarin	 gespecialiseerd	 is,	 dat	 is	 de	
Aethian-beschaving.	Aethians	zijn	op	aarde	te	zien	in	een	grijze	vorm	
met	grote	zwarte	ogen.	Daar	heb	je	ook	wat	grotere	wezens	van,	en	
wat	langere	grijze	wezens	en	er	ook	zo	ongeveer	eruitziend	met	een	
wat	 dikker	 breder	 achterhoofd	 naar	 achteren	 toe.	 Ze	 zijn	 best	wel	
gespierd	hier,	althans	zo	lijkt	het.	Ze	zijn	héél	intelligent.

Coderingen

Aethians	 zijn	 uitmuntende	 holografische	 zenders.	 Met	 hun	 eigen	
vermogen	kunnen	ze	dat	inzetten.	Ze	kunnen	a.h.w.	plaats	nemen	in	
de	matrix,	en	dat	doen	ze	ook,	en	ze	reizen	er	doorheen.	Ze	kunnen	
iets	wat	in	jouw	veld	als	een	trauma	heeft	gelegen	en	wat	je	enigszins	
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al	hebt	opgeruimd	–	nogmaals,	een	trauma	is	het	afplakken	van	je	
krachtveld,	dus	 je	kracht	bepaalt	 zich	 in	een	 trauma,	een	 trauma	
wat	 weer	 opborrelt,	 wat	 oplost,	 wat	 vrijkomt	 –	 dat	 dat	 trauma	
opnieuw	actief	wordt.	 En	 dat	 doen	 zij	 dat	 d.m.v.	 het	meezenden	
van	informatie	wat	ingebed	ligt	in	de	ander	zijn	of	haar	bedoelingen	
naar	jou	toe.	Dat	kan	in	woorden	zijn,	of	in	beelden	zijn.	Het	is	iets	
heel eigenaardigs, deze buitengewoon geavanceerde techniek.

De vraag is dan: hoe kunnen we dit herkennen in onszelf? Hoe 
kunnen	we	herkennen	dat	er	iets	ingezet	wordt?	Je	komt	ergens	in	
terecht	wat	je	helemaal	niet	wilt,	maar	tóch	gebeurt	het!

In	deze	situatie	is	het	misschien	wel	dienstbaar	voor	jezelf	en	kun	
je	kijken	of	je	–	en	terwijl	ik	dit	vertel	–	of	je	een	situatie	in	je	leven	
tevoorschijn	 kunt	halen.	 En	 vaak	 is	 dat	 niet	moeilijk	 en	 staat	 het	
je	heel	helder	bij.	Iets	waarvan	je	zegt:	ja,	dat	is	echt	ongelooflijk.	
Het	gaat	erom	dat	wij	ons	bewust	worden	van	dat	er	inmengingen	
zijn	in	ons	gedachtengoed,	en	dat	er	daardoor	inmengingen	zijn	in	
ons scheppingsvermogen. Dat scheppingsvermogen komt dan niet 
aan	de	oppervlakte,	omdat	we	dichtklappen.	Dat	is	eigenlijk	wat	er	
gebeurt.

Ergens	in	het	bestaan	hier	op	aarde	heb	je	als	mens	met	bepaalde	
dingen	gewoon	moeite.	Daar	is	iets	gebeurd.	En	door	pijn	–	vaak	zie	
je	dat	ook	in	relaties	met	mensen,	wat	voor	relatie	het	ook	is	–	word	
je	een	soort	van	allergisch	in	iets:	een	bepaalde	omgangsvorm,	een	
toenadering,	of	iets	wat	tegen	je	wordt	gezegd…

Kortom,	je	voelt	je	ongemakkelijk.	En	dan	is	het	in	je	leven	een	soort	
pad	en	vind	je	dat	je	er	wat	aan	moet	doen,	want	je	wilt	ervan	af.	In	
relaties	zie	je	dan	dat	vriendschappen	stoppen,	of	de	relatie	stopt,	
en	dan	ben	je	van	die	persoon	af,	en	van	die	mensen	af.	En	dan	hoop	
je	ook	dat	je	van	die	situatie	af	bent,	van	die	nare	gevoelens,	want	
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dan	ben	je	daar	in	ieder	geval	van	verlost.
En	zo	ga	 je	 in	 je	 leven	verder,	met	zo’n	gevoel	van:	ha,	daar	heb	 ik	
lekker	geen	last	meer	van.	Dat	gevoel	bestaat	niet	meer	en	je	wordt	
ook niet meer op die manier behandeld, die mensen gaan niet meer 
met	je	om,	of	je	ziet	die	persoon	niet	meer.	En	dan	komt	er	een	soort	
groei	en	bloei	in	jezelf	tevoorschijn	door	dat	geluk	dat	je	dat	niet	meer	
meemaakt,	en	je	begint	je	wat	te	ontwikkelen	en	wat	meer	te	openen.	
En	dan	is	er	een	mens	in	je	leven	(kan	ook	een	situatie	zijn)	die	naar	
je	toe	komt	en	hij	zegt	iets,	of	vraagt	iets.	 In	ieder	geval	er	gebeurt	
iets,	want	op	het	moment	dat	er	 iets	wordt	gezegd	 switched	 jouw	
energieveld.	Dat	kan	 in	de	vorm	zijn	van	 irritatie,	dat	 je	geïrriteerd	
raakt….	Of	er	ontstaat	een	afsluitend	gevoel.	Het	zijn	eigenlijk	hele	
simpele dingen die ik nu zeg, toch is het niet zo normaal. Het is 
namelijk	niet	normaal	als	iemand	anders	iets	tegen	jou	zegt,	dat	jouw	
energie	daardoor	verandert.	Ook	al	zou	het	iets	onaardigs	zijn,	of	is	
het iets wat misschien wel waar is en wat confronterend is, dat maakt 
niet uit.  Dus iemand zegt iets en op het moment dat het gezegd wordt 
gebeurd	er	bij	jou	iets	dat	je	hele	bewustzijn	verandert.	Je	gaat	wat	
afstand	houden	van	die	persoon,	en	je	houdt	je	ook	overeind,	en	toch	
moet	je	je	best	doen	om	erbij	te	blijven	als	het	ware.	Je	kunt	het	ook	
vergelijken	met	een	vorm	van	desinteresse,	dat	je	eigenlijk	klaar	bent	
met dat moment.

8 interdimensionale coalitiegroepen die de Mens besturen

Maar	probeer	 in	 jezelf	op	te	zoeken	 in	 je	 leven	waarbij	 je	dat	hebt	
meegemaakt.	Probeer	het	maar	eens	naar	jezelf	toe	te	halen.

Op	het	moment	dat	 jouw	bewustzijn	 verandert	 van	een	open	veld	
naar	een	geïrriteerd	veld	vindt	er	eigenlijk	een	bezetting	plaats,	en	een	
aanpassing	vindt	plaats	in	trilling	in	je	energie.	In	dat	veld	verandert	
er	iets.	En	dan	moet	je	niet	zomaar	accepteren	dat	het	gebeurt	van	ja,	
dat	hoort	erbij,	want	dat	is	niet	zo!
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Het	is	iets	wat	naar	je	toe	komt	en	het	heeft	een	impact	op	je.	Je	
hele	 bewustzijn	 verschuift,	 en	 dat	 je	 daar	 zelf	 geen	 zeggenschap	
over	hebt.	Dit	zijn	dingen	waar	je	niet	bij	stil	staat,	hè?

Er	 zijn	 een	 aantal	 groepen,	 er	 zijn	 8	 interdimensionale	 coalities,	
beschavingen	die	niet	uit	hetzelfde	heelal	 komen	als	wij	ons	hier	
in	bevinden,	maar	uit	 andere.	Het	 zijn	 8	 coalitiegroepen,	 en	elke	
coalitiegroep	 op	 zich	 bestaat	 uit	 een	 alliantie.	 Er	 is	 dus	 iets	 héél	
geavanceerd	en	groots	gaande,	buiten	onze	werkelijkheid	om.	Zeer	
intelligent ontwikkelde wezens die met elkaar, samen, een groep 
vormen	als	het	ware,	tégen	scheppende	wezens.	En	als	ik	nou	zeg:	
er	zijn	8	verschillende	lagen	waarin	de	Mens	wordt	bestuurd,	dan	
zijn	er	niet	zomaar	8	verschillende	kosmische	groepen,	of	zo.	Dus	
dat	is	een	veel	groter	veld	wat	daarachter	zit.	En	dat	is	niet	alleen	
gericht	op	de	mensen	op	de	Aarde,	maar	de	groepen	zijn	bezig	in	alle	
humanoïde	wezens.	Er	is	dus	een	interkosmische	gevecht	gaande.	
Er	zijn	nu	mensenrassen	die	hevig	gevecht	leveren	op	het	moment	
dat	wij	hier	nu	zitten!	Terwijl	wij	hier	nu	met	elkaar	in	deze	cirkel	
zitten	en	met	aandacht	hier	zijn,	is	in	het	moment	dat	wij	hier	zijn	
een heel groot deel van onze humanoïde vrienden en familieleden 
in	zeer	ernstig	gevecht	verwikkeld.

De	Aethians	zijn	echt	uitmuntende	mind	readers	en	programmeurs,	
een	onderdeel	van	een	coalitie.	Het	is	voor	hen	een	zeer	ernstige	
ontmaskering	als	wij	het	er	hier	met	elkaar	over	hebben,	en	daarom	
winnen	wij	het	ook,	omdat	wij	als	wezens	–	wie	wij	 zijn	–	niet	 in	
maskers	 geloven,	 maar	 in	 openheid.	 Ik	 breng	 nu	 het	 bewustzijn	
naar	die	grotere	strijd	die	er	gaande	is	om	ook	vanuit	ons,	terwijl	
we	hier	op	de	Aarde	zitten	en	heel	erg	denken	dat	het	alléén	maar	
over	ons	gaat,	en	over	de	redding	van	onszelf,	om	die	perceptie	ook	
te	veranderen.	Letterlijk.

Die	8	lagen….	1	van	die	lagen,	zeg	maar	de	hoofdgroepen	van	die	
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lagen,	 dat	 zijn	 de	Aethian-beschaving.	 Eén	 van	 die	 8.	 En	 dat	 zijn	 –	
zoals er hier op Aarde ook onderzoek naar is gedaan door allerlei 
inlichtingengroepen	 die	 er	 heel	 veel	 dossiers	 van	 hebben	 die	 echt	
naar	buiten	toe	gebracht	moeten	worden,	waaruit	blijkt	dat	voor	de	
inlichtingendiensten	en	de	militaire	groepen	uit	de	jaren	40	dit	een	
niet	 te	begrijpen	 fenomeen	 is,	maar	dat	er	 intelligenties	 zijn	die	 in	
bezit nemen als het ware van ons vermogen van denken – dat dossier 
mag	dus	open.	Zij	zijn	dus	1	van	die	8,	en	daar	wil	ik	het	nu	over	gaan	
hebben	(drinkt	wat	water):	Water	helpt	en	dat	helpt	mij	nu	om	erover	
te spreken.

Hoe	gaat	dat	in	z’n	werk?	Als	jij	nu	in	een	situatie	zit	die	goed	voelt,	en	
er	gebeurt	iets,	iemand	zegt	iets	tegen	je,	zelfs	als	het	goed	bedoeld	
is,	 en	 verandert	 een	 toestand	 in	 jouw	 bewustzijn,	 dan	 worden	 er	
codes	 meegestuurd	 ingeplant	 in	 datgene	 wat	 de	 ander	 tegen	 jou	
zegt. Dus er worden woorden uitgesproken, maar de woorden die 
worden	 uitgesproken	 zijn	 eigenlijk	 niets	 anders	 dan	 een	 vertaling	
van	een	gevoel.	Dus	je	hebt	een	gevoel,	dan	gaat	het	gevoel	naar	het	
hoofd – er wordt geprocessed, er wordt gedacht – en dan wordt het 
hele veld van de mind omgezet in woorden naar buiten. Dus eerst 
voelen	(hart),	dan	hoofd	(denken	en	omzetten	in	taal)	en	dan	komen	
er woorden naar buiten.

En	wat	de	Aethian-beschaving	nu	doet,	 is	 elk	mens	op	deze	Aarde	
monitoren.	Elk	mens.	Dat	 is	 voor	hen	een	makkie.	 Elk	mens	wordt	
gemonitord,	onderzocht	en	bekeken.	En	als	jij	in	een	gemoedstoestand-
aanpassing	komt,	dat	zit	er	praktisch	altijd	achter	–	afgezien	van	alle	
trauma’s	die	er	zijn	van	de	matrix	–	dan	zit	daarachter	dat	zij	in	het	
veld van het denken, vlak voordat het woorden worden, in dat veld, 
daar	 leggen	ze	een…	eh…	zie	het	maar	als	een	soort	spinnenweb…	
informatie-trillingsveld	 in,	 dat	 is	 een	 holografische	 software.	 Die	
brengen ze naar binnen met hun eigen denkvermogen. Dat doen ze 
dus	 zelf.	 Jij	 hebt	dan	niet	door	dat	 je	 iets	doet	waar	 iets	 in	 gelegd	
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wordt	als	je	met	een	ander	communiceert!	Ze	planten	daar	een	veld	
in	uit	hun	mind,	heel	geavanceerd	en	fijn	bedraad,	en	dat	 leggen	
ze	 razendsnel	 in	het	 veld	wat	er	 al	 is,	 namelijk	wat	 vertaald	 is	 in	
het	gevoel	wat	 je	 tegen	een	ander	wil	 zeggen.	En	dan	komen	de	
woorden	 naar	 buiten	 en	 binnen	 in	 de	 woorden,	 wat	 je	 dus	 niet	
hoort,	 liggen	 die	 trillingen	 mede	 opgeslagen,	 in	 de	 woorden.	 Je	
zou	het	zo	kunnen	zien.	Bij	een	sculp	zie	je	golvende	bewegingen	
waar	je	iets	in	kunt	leggen,	zoals	in	een	radiogolf.	Vervolgens	hoor	jij	
die	geluiden,	je	hoort	wat	iemand	zegt,	wat	hij	zegt	is	ook	best	wel	
oprecht	en	gemeend,	en	dan	wordt	die	informatie	uitgepakt	door	
je	brein.	Dat	informatieveld	wat	erin	gezet	is	in	de	één,	gaat	naar	de	
ander.	Dat	installeert	zich	dan	in	jou	als	ontvanger.	Dat	veld	wat	in	
het	brein	is	gekomen	komt	exact	overeen	met	het	trauma	wat	je	al	
eerder	had	opgeruimd.	Dat	veld,	dat	al	redelijk	opgeruimd	is,	wordt	
opnieuw	bevestigd,	en	dat	veld	van	trauma	–	wat	een	pleister	is	op	
het	veld	van	 je	scheppingskracht	–	wordt	daarbij	uit	gezet.	 Ik	kan	
het	eigenlijk	niet	eenvoudiger	uitleggen.

Wat	 er	 dus	 gebeurt,	 en	 wat	 praktisch	 altijd	 plaatsvindt…	 eh…	
even	 goed	 zoeken	 naar	 de	 juiste	 woorden…	Wat	 ze	 doen	 is	 het	
afpleisteren	en	corrigeren	(met	een	correctieprogramma)	van	het	
scheppingspotentieel	om	te	voelen.	Het	vindt	eigenlijk	altijd	plaats,	
juist	als	jij	dieper	in	je	gevoel	komt	en	dat	voel	je	dan	ook	extreem	
sterk, omdat het zich wat verder moet ontvouwen volgens deze 
intelligentie.	 En	 dan	 vindt	 dat	 ook	 plaats	 op	 het	moment	 dat	 jij	
ontvankelijk	bent,	omdat	er	een	soort	open	veld	is	tussen	jou	en	de	
ander	die	naar	jou	spreekt.	Met	andere	woorden:	ze	zoeken	altijd	
een	tussenstation	die	een	soort	toegang	heeft	tot	jou.

Ik	hoop	dat	jullie	mijn	plek	in	het	geheel	begrijpen	waarom	ik	nu	zo	
waakzaam ben. Dat er niets wordt omgebogen, de hele toestand. 
Maar	gelukkig	kan	 ik	goed	schaken.	Dus	 jullie	moeten	 je	dan	ook	
goed	beseffen	dat	alles	wat	er	gebeurt	in	je	ontvankelijkheid,	soms	
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lijkt	op	wantrouwen	en	alertheid,	maar	dat	is	het	niet.	Het	is	dat	je	
goed	beseft	wat	er	gebeurt,	want	je	merkt	het	pas	als	het	al	te	laat	is.

Wat is ertegen te doen?

Maar dat wil niet zeggen dat er niks tegen te doen is!

Vraag:	Gebeurt	het	alleen	in	het	woord,	of	kan	dat	ook	in	schrift?

M:	Dat	zit	eigenlijk	verwerkt	 in	alles,	ook	 in	beelden.	Ze	zetten	het	
overal	in.	Overal!	Ook	in	foto’s	die	je	dierbaar	zijn,	en	nog	veel	verder.
Vraag:	Als	het	dan	gebeurd	is	en	je	vertelt	het,	is	dat	dan	genoeg?

M:	Nee,	dat	is	niet	genoeg,	want	A,	je	raakt	erdoor	onder	een	soort	
hypnotische	 toestand,	 je	 raakt	 verdoofd.	 Er	 gebeurt	 iets,	 je	 raakt	
verdoofd	door	het	gevoel	wat	is	opgeroepen	in	jou,	waardoor	het	lijkt	
alsof	je	er	niet	tegen	op	kunt	treden.	In	de	lijnen	waarin	er	wel	iets	zit	
met	elkaar	wat	een	openheid	is,	een	toegankelijkheid,	dat	speelt	zich	
eigenlijk	altijd	op	de	meest	kwetsbare	plek	af.
Ik	 hoop	 dat	 jullie	 hiermee	 goed	 zien	 waarom	wij	 als	 mensen	 een	
soort	energetische	reactie	hebben	dat	we	dus	geen	verbindingen	met	
mensen willen hebben.  Op het moment dat er verbinding ontstaat, 
dan	zij	de	Aethians	altijd	bezig	om	in	die	bandbreedte	te	rommelen.	
Dat	doen	ze	al	eonen	en	eonen	lang.	Ze	zijn	in	alle	kosmossen	bekend.	
Het	is	één	van	de	grootste	bedreigingen	van	de	Mens.

Vraag:	Is	dat	inclusief	fysieke	symptomen	ook?	Dat	heb	ik	dus	ervaren	
met iemand.

M:	Als	je	over	zo’n	enorm	onderwerp	gaat	uitwisselen,	dus	als	iemand	
anders	tegen	jou	zegt	dat	je	iets	meegezonden	hebt,	dan	zijn	de	rapen	
gaar.	Je	wordt	dan	eigenlijk	van	iets	beschuldigd	van	iets	dat	nog	waar	
is ook!
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Probeer	eens	goed	te	voelen…	er	wordt	iets	tegen	je	gezegd,	waar	
jij	niet	debet	aan	bent,	maar	het	is	wel	waar!	Alleen	doe	jij	dat	niet	
zelf.

Vraag:	Dus	dan	zit	het	welaan	mijn	kant?	

M:	Ja!

Vraag: Niet aan de ontvangende kant?

M: Nee!
Dat	 is	 nu	 juist	 het	punt	waarin	we	heel	 vaak	hebben	gezegd:	 “Ja	
maar	dat	ligt	‘m	aan	jou,	want	jíj	voelt	dat	zo,	dat	is	jóuw	trauma”.	
Nee,	jíj	bent	degene	die	iets	meegezonden	krijgt	–	je	bent	dan	een	
geleider,	de	invoeger	eigenlijk	–	en	dat	wordt	in	de	ander	geplaatst.	
Vervolgens reageert het trauma, ofwel de scheppingskracht in de 
vorm	van	het	trauma,	opnieuw	bij	die	persoon.	En	zie	hier	een	soort	
voltooiing	van	de	verwijdering	tussen	mensen.

Ik	 leg	 het	 hier	 heel	 simpel	 uit,	 maar	 hier	 zijn	 hele	 grote	
onderzoekscentra	van	de	Aethians	bij	die	alles	monitoren,	mensen	
monitoren. Het is een onderdeel van een heel groot interkosmisch 
programma om een matrix onder controle te houden en de goden 
in slaap te houden, onderling. Vriendschappen komen maar 
mondjesmaat	 tot	 stand.	 Bereidwilligheid	 om	 er	 dieper	 naartoe	
te	 komen	 wordt	 daarmee	 afgebroken.	 Samen	 scheppen,	 samen	
werken	en	samen	wetenschapper	zijn	komt	ook	niet	tot	stand.

En	 dat	 speelt	 in	 deze	 groep	 ook!	 Het	 wordt	 in	 vriendschappen	
gebruikt,	wat	niet	per	sé	gaat	om	vriendschappen	te	 torpederen,	
maar om de godskracht in dat wezen dicht te houden.

Vraag: Waarom doen ze dat?
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M:	Het	is	niet	op	een	op	zichzelf	losstaand	programma.	Zij	zijn	hierin	
heel	 bedreven.	 Ze	 zijn	 indertijd	 –	 en	 dan	 praat	 ik	 over	 tientallen	
miljarden	 jaren	 terug	 in	 aardse	tijd	uitgedrukt	 –	onder	het	bewind	
gevallen	 van	 het	 Draconische	 Empire,	 het	 Rijk	 van	 de	 Draconiërs.	
En	de	Draconiërs	hebben	heel	 veel	 intelligenties	ook	 zelf	opgericht	
en	 gecreëerd,	 dus	 echt	 technologische	 rassen	 zijn	 dat.	 Maar	 wij	
worden ook door – van oorsprong –  familie, onder toezicht van de 
Draconische	en	Annunaki	 rassen,	óók	bestookt.	 Je	kunt	niet	vragen	
waarom ze het doen, behoudens dat het een onderdeel is van een 
heel gelaagd onderdrukkingsprogramma.

Vraag:	 Op	 het	 moment	 dat	 je	 merkt	 dat	 jouw	 woorden	 iemand	
anders	krenken,	of	pijn	doen,	of	je	ziet	dat	bij	een	ander	een	heftige	
reactie	zichtbaar	wordt	in	de	ogen,	dan	weet	je	dus	eigenlijk	dat	jouw	
woorden	geïnfecteerd	zijn	door	dit	programma?

M:	Klopt!	Dat	is	zo!	Maar	ook	niet	altijd,	want	dat	wéét	je	dus	niet.	
Maar	wat	je	wél	weet	is	dat	we	betrokken	dienen	te	worden	bij	alles	
wat	we	uitdragen.	We	moeten	dus	ook	heel	erg	betrokken	zijn	bij	de	
ander.

Als	ik	voor	een	zaal	met	100	mensen	spreek,	dan	kan	je	aan	mij	voelen	
dat	ik	betrokken	ben	bij	die	100	mensen.	Ik	besef	dat	al	die	mensen	
zijn	gekomen…	niet	voor	mij,	maar	om	de	verbinding	te	herstellen	en	
om	naast	informatie	daar	ook	oefening	en	energie	uit	te	ontvangen.	
Het	 gaat	 om	 een	 betrokkenheidskracht.	 En	 als	 wij	 gaan	 leren	 om	
betrokken te spreken naar een ander en niet het eigenbelang voorop 
te stellen – en we raken ook in het moment dat we vaststellen dat 
de	 ander	 in	 een	 emotie	 komt	 –	 niet	 in	 de	 vraag	 terechtkomt	 van:	
goh,	heb	ik	dat	nou	meegezonden?	Dit	gaat	heel	veel	mogelijkheden	
openleggen, dit is een onderzoek op zich van: hoe communiceer 
ik?	Dus	op	het	moment	dat	je	ziet	dat	er	wat	gebeurt,	kan	je	in	dat	
moment	 nog	 bijsturen	 door	 je	 te	 verbinden	met	 de	 ander.	 Dat	 je	
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zien	kan	of	 je	wel	verbonden	bent	met	de	ander.	Ben	 je	dan	wel	
betrokken	bij	wat	je	overbrengt	naar	de	ander?	In	het	begin	is	daar	
best wel veel alertheid nodig.

Vraag:	Dus	als	je	je	betrokken	voelt	bij	de	ander,	kun	je	dit	dan	niet	
doen?	Dan	kan	je	niet	inbreken?

M:	Wat	er	gebeurd	is,	is	dat	als	jij	communiceert	(en	ik	heb	het	nu	
alleen	maar	over	communicatie)	met	een	ander,	dan	is	de	stap	die	
daar	helemaal	vóór	zit,	dat	communicatie	voortkomt	uit	een	hele	
diepe	 gemeendheid.	 Dat	 is	 niet	 zomaar	 een	 losse	 flodder.	 En	 als	
deze	eerste	stap	er	is	dat	jij	goed	voelt,	wat	een	soort	schakelproces	
is	 in	 jezelf,	dan	is	het	verrekte	moeilijk	voor	de	Aethians	om	in	te	
breken en in dat brein iets te schieten, want het brein vibreert in 
de trilling van de oprechtheid van het uit het hart spreken en de 
betrokkenheid.	Dat	zijn	dus	die	twee	velden.	En	als	jij	niet	oprecht	
betrokken	bent	en	als	het	een	losse	flodder	is,	dan	komt	die	energie	
uit het hoofd en dan is de taal van het hoofd (omdat het een 
cyborg-denktaal is) ook de taal van de Aethians. Dat is een bepaalde 
hoofdtaal	van	de	A.I.,	van	de	intelligenties.	Als	jij	de	bodem	eronder	
legt	van	je	hart	naar	buiten	toe	laten,	want	daar	gaat	het	uiteindelijk	
steeds om.

Maar	 je	 hoeft	 ook	 niet	 altijd	 eerst	 te	 gaan	 zitten	 voelen	 voordat	
je	 iets	 zegt.	 Het	 gaat	 er	 voornamelijk	 om	dat	 je	 je	 bewustzijn	 er	
dooreen	 zet.	 Je	weet	hoe	het	komt	dat	 je	wat	 zegt	en	dat	 je	dat	
ook	echt	 richt	 tot	die	persoon.	Als	 je	het	 echt	 rechtstreeks	 richt,	
dan	voel	je	dat	die	woorden	voor	jou	bestemd	zijn,	dan	voel	je	de	
informatie	erin,	de	trilling.	En	als	dat	gebeurt,	dan	is	de	taal	van	het	
brein	niet	meer	in	de	Aethians-frequentie,	dan	kunnen	ze	daar	dus	
ook niks in leggen.

Heb ik er nu wel of geen schuld aan? Plaats dit onderwerp nu eens 
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bij	 het	 hele	 systeem	 van	 afleiding	 en	 schaken	 wat	 door	 ons	 heen	
plaatsvindt.	Ik	heb	het	al	eerder	gezegd	dat	dit	één	van	de	grootste	
bedreigingen is, de min readers techniek die ze toepassen, en ook 
dat daar een einde aan moet komen. Niet om hen te stoppen en hen 
eerst	 te	 bevrijden,	maar	 er	moet	 een	 einde	 komen	 aan	 dat	 het	 in	
ons	terechtkomt.	Ik	wil	niet	die	kant	uit	dat	we	hen	moeten	stoppen.	
Daarmee komen we nu op het punt van onszelf.

In	het	algemeen	wordt	deze	situatie	geleid	op	één	pilaar.	Dus	er	 is	
1	persoon	 in	 je	 leven,	 in	een	bepaald	moment,	die	een	hele	diepe	
ingang	in	jouw	hart	heeft	en	die	dat	ook	deed,	en	die	geleidt	dat	door	
de matrix heen naar allerlei andere velden toe.

Vraag:	Kan	dat	een	ouder	 zijn,	of	 een	 leraar,	of	 iemand	anders	die	
dichtbij	voelt?

M:	Het	hoeven	niet	per	sé	je	ouders	te	zijn.	Het	is	iemand	die	je	een	
bepaalde	waarde	 toekent	en	waar	 je	 je	een	beetje	aan	vast	hangt,	
omdat	er	een	soort	energiestroom	van	die	persoon	naar	 jou	toe	is,	
die	op	de	één	of	andere	manier	goed	voelt.	Het	zit	altijd	verbonden	
met	een	verbinding	die	jij	hebt	met	een	persoon.	In	dat	veld	kunnen	
vreemden	dan	ook	op	aanhaken.	Dat	 is	het	distributiesysteem	wat	
daarachter zit. De Aethians hebben nog een andere samenwerking 
met een andere groepering (ik ga geen namen noemen, op aarde 
wordt	er	ook	nauwelijks	tot	niet	over	gesproken)	waardoor	hun	daden	
via dat netwerk naar buiten komen.

We doen alles heel gefragmenteerd en leggen door alles heen 
overal	zaden	om	op	terug	te	vallen,	want…	de	situatie	is	al	gebeurd!	
Het	 is	al	gebeurd!	Dus	 je	kunt	eigenlijk	al	niet	meer	 terug	naar	die	
ander	 toe,	 behalve	 dat	 je	 moet	 vaststellen	 dat	 het	 gevoel	 dat	 er	
in	 jou	 actief	was,	macht	heeft	gekregen	over	 je,	waardoor	 je	wéér	
geraakt	wordt.	Godverdomme!	Je	voelt	 je	wéér	geraakt	 in	een	stuk	
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waarmee	je	eigenlijk	al	klaar	was	en	wat	je	nou	niet	meer	wil.	En	
wéér	gebeurt	het!	En	het	is	nagenoeg	onmogelijk	om	dat	te	linken	
aan	wat	er	net	 is	overgeseind	via	de	ander.	En	dat	hoeft	nog	niet	
eens	iets	onaardigs	te	zijn	geweest!	En	op	het	moment	dat	het	tot	
leven	komt	in	jezelf	dan	heb	jij	iets	te	doen	waardoor	je	die	Aethian	
codering	kunt	weghalen.	Doe	je	dat	niet,	dan	blijft	het	niet	alleen	bij	
dat	gevoel,	het	trauma	en	dat	vervelende	gevoel,	maar	uiteindelijk	
wordt	 ook	 je	 scheppingspotentieel	 wéér	 omgedraaid,	 waardoor	
je	 in	 een	 tegenovergesteld	 krachtveld	 terechtkomt,	 wat	 wordt	
doorgezet	dóór	de	matrix	heen,	het	hele	energieveld	verandert.	En	
nou	komt-ie:	alle	tijdlijnen	die	daarvóór	open	lagen,	gaan	uitsluitend	
op	je	goede	gevoelens	van	je	eigen	wezenskracht,	alle	tijdlijnen	die	
mogelijkheden	 bevatten	 en	 b.v.	 vrolijkheid	 oproepen,	 en	 ook	 de	
dingen	die	je	niet	weet	van	de	tijdlijnen	die	ook	openliggen,	al	die	
tijdlijnen	worden	allemaal	 gestopt.	De	 scripts	 van	die	 lijnen	gaan	
dicht	doordat	er	een	aanpassing	heeft	plaatsgevonden	in	jou.	Dus	
als	 je	daaraan	gaat	werken,	dan	werk	 je	niet	alleen	maar	om	dat	
gevoel	 op	 te	 ruimen,	maar	 je	 haalt	 een	 code	weg	uit	 je	 systeem	
die de oorzaak en gevolg – dus de quarks hoe het universum zich 
beweegt – dus alle gevolgen die voortkomen uit dit NU-moment, 
om	die	weer	 open	 te	 zetten.	 En	 daar	 ben	 je	 je	 niet	 bewust	 van.	
We	weten	niet	eens	dat	er	 in	de	toekomst	allerlei	mogelijkheden	
zijn,	want	we	 leven	 er	maar	 lukraak	 op	 los	 op	 deze	 planeet.	We	
houden	er	geen	rekening	mee	dat	het	scriptmatig	een	experiment	
is	en	dat	er	allerlei	uitgangen	en	doorgangen	zijn,	want	we	hebben	
een gedachte waar we heen willen en dát is het, maar het is veel 
technischer,	én	organischer	ook.

Dus	je	werkt	eraan	in	jezelf	om	die	tijdlijnen	weer	open	te	leggen.	
Doe	je	dit	niet,	als	je	hier	niet	over	gaat	spreken,	dan	blijft	dit	gevecht	
doorgaan.	We	merken	allemaal	op	de	één	of	andere	manier,	dat	je	
doelen	die	je	gevoelsmatig	in	je	draagt	en	die	je	op	het	ene	moment	
goed	kunt	voelen,	op	het	andere	moment	dicht	slaan	en	dan	zijn	
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ze	weg.	Op	het	ene	moment	staat	het	weer	open	en	wij	noemen	dat	
zo	van:	“Nou	ja,	ik	was	niet	zo	in	de	inspiratiemodus…”Dat	is	wat	wij	
denken. Maar er gebeurt op technisch gebied iets in de velden.

Vraag:	Vindt	dit	nu	plaats	in	dit	leven,	of	ook	in	een	“vorig”	leven?

M:	Nee,	het	 speelt	 zich	specifiek	af	behorende	bij	dit	 stuk.	Hier	 zit	
het.	 Ja.	 Je	moet	 eigenlijk	 alles	wat	 er	 gebeurt	wat	 een	 aanpassing	
is	 in	 jouw	systeem	direct	durven	te	veronderstellen	dat	dat	bij	een	
correctieprogramma	 hoort.	 Dan	 wordt	 eigenlijk	 alles	 anders.	 Dat	
is	 ook	wat	 je	merkt	 als	 je	 over	deze	bewustzijnsonderwerpen	 gaat	
spreken, over scheppende krachten, waar we vandaan komen 
en	 de	 schoonheden	 die	 we	 zijn,	 dan	 ga	 je	 ontdekken	 dat	 in	 deze	
wereld	waarin	we	 nu	 zitten	 niet	 gewoon	 eventjes	 een	min	 control	
wereldje	is,	en	eventjes	een	interdimensionaal	gevangenisje,	maar	je	
gaat	ontdekken	dat	 in	 je	bestaan	hier	op	Aarde	het	zich	voltrekt	 in	
ALLES	wat	 je	doet!	Het	wakker	maken	van	ons	bewustzijn	 in	al	die	
stukken	 lijken	 een	 nieuwe	 zone	 te	 zijn,	 maar	 ze	MOETEN	 gewoon	
open	gemaakt	worden!	Niet	alleen	ons	bewustzijn,	maar	ook	om	ons	
rehabilitatievermogen	weer	tot	leven	te	wekken.	Kijk,	dat	laatste,	daar	
gaat	het	om.	Je	krijgt	informatie,	maar	hoe	rehabiliteer	je	jezelf?	En	
eigenlijk	is	dat	al	gebaseerd	op	de	bekrachtigingen	in	al	die	educaties	
die	ik	met	jullie	heb	doorgenomen	en	die	ik	ook	weleens	op	Crowd	
Power	heb	meegegeven.	Maar	het	is	wel	zo	dat	als	je	meer	informatie	
en trilling ontvangt – in dit geval over de Aethian beschaving – dat 
er meer energie nodig is om vanuit diezelfde beweging als een 
bekrachtiging,	om	het	veld	wat	je	eerst	‘plat’	aanvliegt,	om	die	veel	
dieper	te	laten	bruisen,	zeg	maar.	Het	is	echt	letterlijk	een	hologram,	
een	informatieveld	wat	letterlijk	in	jouw	brein	terechtkomt.

Vraag:	Heeft	niemand	daar	dan	eigenlijk	schuld	aan?

M:	Juist.	Het	gebeurt	buiten	ons	om.	Letterlijk.	Dus	de	ander	heeft	
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geen	schuld	en	jij	ook	niet.	Kijk,	ik	ben	iemand	die	geen	blad	voor	de	
mond neemt, maar ik buig wel alles zo nu en dan om zodat het zacht 
en	behapbaar	en	gevoelsmatig	acceptabel	is.	Maar	de	steeg	die	we	
nu	 in	gewandeld	zijn	met	elkaar	 is	echt	een	heel	andere	energie.	
Maar	wat	jij	nu	vraagt,	eigenlijk	doet	iemand	het	helemaal	niet	zelf,	
de	mens	wíl	 dat	ook	helemaal	niet	 zelf!	 Er	 zijn	dus	 verschillende	
programma’s gaande om trauma – lees: scheppende krachten – om 
te	buigen	in	een	trauma,	in	een	pijnstuk	met	als	gevolg	dat	we	ons	
terugtrekken	en	we	klappen	a.h.w.	dicht.	Ze	zetten	ons	dus	uit,	op	
verschillende manieren.

Dan	komt	de	Vraag:	Maar	moet	ik	dan	nog	aan	mijn	trauma	werken	
als	dat	niet	eens	van	mij	is?

Ja,	zeggen	we	dan,	wel	degelijk,	want	het	klikt	wel	ergens	op	aan,	
op	een	ervaring	die	je	zelf	hebt	meegemaakt	in	dit	leven	hier.	In	de	
basis zit die wel ergens in mezelf.
Dus	er	wordt	voorwerk	gedaan…	hé	wacht	eens	even,	zou	het	kunnen	
zijn	 dat	 de	 Aethians	 alleen	 maar	 de	 beschadigingen	 die	 wij	 zelf	
hebben opgelopen alleen maar herhalen, omdat dat wat we hebben 
opgelopen	ogenschijnlijk	ook	al	een	fabricage	is	van	hen?	Voeren	zij	
voortdurend,	 repetitief	het	 script	 in?	En	dan	vervalt	het	weer	en	
dan	is	het	dus	toch	weer	je	eigen	trauma.	De	perceptieverschuiving	
die	wij	als	wezens	over	onszelf	daarin	kunnen	ervaren	is	de	sleutel	
om	het	trauma	daadwerkelijk,	compleet,	helemaal	uit	ons	systeem	
weg	 te	halen!	En	als	dat	dan	 trauma	 is	op	emotioneel	gebied,	of	
het	is	trauma	op	psychisch	gebied,	of	lichamelijk	gebied,	dat	maakt	
eigenlijk	niks	uit.

Vraag:	En	dan	ruim	je	het	b.v.	op	geestelijk	gebied	op,	en	dan	kan	
het terugkomen op een ander gebied?

M:	Nou,	wat	ze	doen	 is	dat	het	een	repetitief	 iets	 is.	Ze	herhalen	
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iets	wat	nog	steeds	in	de	basis	zit.	Kennen	jullie	het,	dat	je	werkt	aan	
iets,	en	dat	je	het	gevoel	hebt	dat	het	al	redelijk	verzacht	is	en	dat	er	
maar	–	‘knip’	–	gebeurt?	en	dan	zit	het	er,	potverdorie	wéér!	Wéér	
wordt het gevoeld. Wat is dat nou toch? Nou, de grote geheimen die 
hier	dus	zijn,	zijn	van	de	Aethian	beschaving	en…	ik	heb	weleens	op	
Google gekeken en ben het weleens ergens tegen gekomen in het 
Engels,	maar	ik	heb	het	niet	gelezen.	En	een	tijdje	geleden,	dat	was	
in 2010, heb ik een man ontmoet die beelden kleit, zo groot als een 
echt	hoofd	van	de	mens,	en	daar	heeft	hij	de	Aethians	helemaal	tot	
in	detail	gekleid.	Ik	heb	er	nog	foto’s	van	gekregen	en	nog	met	hem	
gesproken	om	er	eens	een	soort	expositie	in	te	houden.

Taal,	 beeld,	 geluid,	 geur,	 aanraking	 en	materie	 (foto’s,	 schilderijen,	
huis,	enz.)	als	ingang	voor	manipulaties.

We	zijn	nu	met	een	deksel	aan	het	schuiven,	zeg	maar.	Ga	je	die	aan	
de	 kant	 schuiven,	 krijg	 je	 ogenblikkelijk	 reacties	 in	 het	 veld.	 Dat	 is	
alleen	maar	mooi,	want	op	een	gegeven	moment	moet	je	toch	in	die	
zones	 terechtkomen	 die	 door	 anderen	 bepaald	 zijn	 als	 ‘verboden’.	
Maar	wij	kennen	geen	gebod.	Wij	zijn	liefdevolle	wezens	en	we	geven	
om elkaar, en het komt erop aan – ik spreek het nu hardop uit – of 
jij	bereid	bent	om	in	alles	wat	er	gaat	gebeuren,	in	allerlei	dingetjes,	
en	ook	in	moeilijke	dingetjes,	om	je	hand	en	hart	uit	te	reiken	naar	
de	 ander.	Dat	 gaat	 voorbij	 aan	onze	persoonlijke	 stukken,	 het	 gaat	
voorbij	aan	wat	we	van	elkaar	vinden.	Dit	zit	veel	dieper	en	het	is	veel	
groter.

En	ik	laat	je	niet	in	de	steek,	nooit!

Vraag:	Er	zitten	valkuilen	in	onze	woorden,	maar	jij	noemde	ook	al	het	
voorbeeld	dat	codes	ook	in	foto’s	verpakt	zijn.	Hoe	werkt	dat	dan?

Martijn:	 Ja,	daar	kan	 ik	wel	een	voorbeeld	van	geven.	Het	 lijkt	een	
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heel	 andere	 situatie,	maar	 eigenlijk	 is	 het	 gewoon	 hetzelfde.	 Als	
het om een beeld gaat, dus visueel en geen geluid, of als het via 
aanraking gaat, dat maakt niet uit, het gaat om het brein, om 
breinhologrammen.	Breinhologrammen	ontstaan	door	 zintuiglijke	
waarneming. Of dat nou door een gevoel gaat, of een beeld, of een 
foto,	of	door	een	geur,	het	gebeurt	altijd	via	een	verbinding,	een	
energie	die	in	jou	ontstaat	door	iets	buiten	jezelf.	In	het	voorbeeld	
dat	iemand	iets	zegt	tegen	je,	is	het	die	persoon,	of	een	foto	waarin	
het wordt gelanceerd. Die foto is iets wat een trilling oproept van 
openheid,	dat	je	je	ervoor	openstelt.	Je	vindt	die	foto	b.v.	fijn.	Zo	kan	
er	iemand	naar	je	toe	komen	en	zegt:	Goh,	ik	heb	een	foto	van	jouw	
kat	die	de	vorige	week	is	overleden…	kijk	nou,	mijn	eigen	voorbeeld,	
onze	poes	is	ook	overleden…	Maar	wat	gebeurt	er	nou	in	je	veld?	Je	
gaat	open!	Open!	Dus	er	moet	eerst	een	opening	komen	in	je	veld	
en	dat	zit	in	het	moment	dat	je	naar	die	foto	kijkt.	In	dat	beeld	ligt	
dan	het	hologram	van	die	foto.	Die	foto	is	energie,	het	is	informatie.	
En	 in	 die	 informatie	 ingebed	 –	wat	 niet	mee	wordt	 gezonden	 in	
fysieke	materialen	–	ligt	dat	hologram.	Dus	je	kijkt	ernaar,	en	dan	
ploep…	komt	het	binnen.

Dat	 gebeurt	 met	 voelen	 ook	 zo.	 Als	 iemand	 je	 aanraakt,	 wat	
aangenaam is, dan kan het door een aanraking ook gebeuren. De 
ingang	is	altijd	dat	je	veld	opengaat.	Wat	kan	er	gebeuren?	Hier	zit	
een	missing	link	in.	Eén	van	de	redenen	waarom	ik	dit	aankaart	is	
dat	het	moment	in	je	leven	voorbij	is	dat	je	zomaar	overal	doorheen	
loopt,	ook	in	beelden.	Dat	je	heel	bewust	wordt.	Dat	je	voortdurend	
met	zelfkracht	aanwezig	moet	zijn.	En	dat	 je	 in	een	bepaald	huis,	
of	 in	 een	 bepaalde	 omgeving,	 of	 dat	 je	 door	 een	 wandelingetje	
ineens	in	een	ander	gevoel	terechtkomt,	en	dat	je	niet	meer	hoeft	
te zoeken naar de vraag hoe dat nou kan dat ik me anders voel? 
Maar	dat	je	weet	dat	je	door	een	informatieveld	loopt	en	dat	je	iets	
hebt waargenomen wat totaal niet vreemd is om waar te nemen, 
maar	dat	het	wel	een	impact	op	je	gehad	heeft.
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Met	woorden	lijkt	het	makkelijker	te	begrijpen.	Als	een	hypnotiseur	
iets	 tegen	 jou	 zegt,	 dan	 gaat	 –	 in	 het	 brein	 –	 met	 woorden	 een	
elektromagnetisch	 bewustzijn	 in	werking,	 een	 trilling.	 Er	 komt	 dus	
een	 veld.	 In	 geavanceerde	 technologie	 zien	 ze	 dus	 geometrische	
resonanties.	Een	instructie	in	taal	gaat	uiteindelijk	via	het	brein	in	het	
veld.	D.m.v.	geluid	kan	je	dat	ook	overseinen.	Maar	feitelijk	ontvangt	
het	brein	dan	niet	alleen	maar	geluid,	maar	ook	informatie	op	basis	
van	 zintuiglijke	waarneming.	Het	ontvangt	 en	 zet	het	om	naar	 een	
beeld.	Dus	je	kunt	dan	via	het	informatieveld	dat	geïnstalleerd	wordt	
door	een	instructie	met	woorden,	wat	opgeroepen	wordt	door	of	in	
de woorden, maar dat kan ook opgeroepen worden door een beeld.
En	dat	kan	ook	opgeroepen	worden	door	een	aanraking.	Een	aanraking,	
hoe	 aangenaam	 ook,	 roept	 in	 het	 lichaam	 een	 informatieveld	 op,	
dat	wordt	actief	 in	het	brein	en	dat	 ligt	ook	opgeslagen	 in	het	veld	
wat	 ingevoegd	 is	 in	 de	 ander.	 Bij	 niet-woorden	 en	 beelden	 is	 het	
eindproduct	altijd	hetzelfde	en	dat	is	namelijk	een	energetisch	veld,	
een	elektromagnetisch	beeld	in	het	brein.	Dat	kunnen	wij	ook	gaan	
testen	met	elkaar,	want	wij	kunnen	dat	zelf	ook,	alleen	wij	hebben	het	
nooit	gebruikt	om	te	manipuleren.	Wij	gebruiken	het	om	onze	liefde	
en	om	de	schoonheid	van	de	schepping	mee	te	zenden.	En	dat	is	in	
feite	een	holografische	transmissie.	Als	je	naar	het	beeld	kijkt,	wat	die	
Aethian	beschaving	doet	als	het	om	een	foto	gaat,	dan	breken	zij	met	
hun	intelligentie	in	op	de	fysieke	software,	het	energieveld	waar	die	
foto	uit	bestaat.	Daar	leggen	ze	het	veld	in…	tjak,	boem!	Dat	leggen	
ze	in	dat	energiebeeld.	Fysiek	zie	je	niks	veranderen,	wij	niet	althans.	
Dat	beeld	ga	je	bekijken,	die	foto	krijg	je	te	zien	en	jouw	brein	neemt	
eigenlijk	het	hele	veld	waar	en	zet	het	om	naar	een	3D	veld	dat	alleen	
de	codes	kan	vertalen	naar	een	beeld	waarin	het	ook	vertalen	kan.	En	
de taal die de Aethians erin leggen wordt echter niet vertaald door 
ons	brein.	Zo	zijn	we	afgesteld.	En	vervolgens	zien	we	die	foto,	wat	
inclusief	 de	 instructie	wordt	 vertaald	 in	 het	 brein,	 en	 de	 instructie	
van	het	brein	dat	zij	er	doorheen	hebben	gelegd	is	hetzelfde	veld	als	
het	trauma	wat	je	in	jezelf	draagt	dat	al	wat	is	afgenomen	en	je	meer	
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vrijheid	bent	gaan	voelen	en	wat	open	is	gegaan.	Dus	dat	veld	wordt	
direct	weer	actief…	boem!	En	het	 trauma	 is	ook	weer	actief.	Het	
eindresultaat is energie in het brein.
Aan	de	ene	kant	is	het	eigenlijk	heel	simpel,	en	aan	de	andere	kant	
is het ook heel complex.

Vraag:	Mijn	buurman	heeft	een	foto	van	mijn	kat	gemaakt	en	ik	weet	
dat	hij	ook	gek	was	op	mijn	kat.	Kan	het	dan	zijn	dat	ik,	door	het	zien	
van	die	foto,	waar	al	mee	is	gemanipuleerd,	ineens	gedachten	krijg	
vanuit	een	trauma	in	mij	dat	ik	mijn	kat	niet	goed	genoeg	verzorgd	
heb	en	dat	hij	daarom	dood	is	gegaan?	Bedoel	je	zoiets?

M:	Het	hoeft	niet	per	sé	aan	de	kat	zelf	gerelateerd	 te	zijn.	Door	
de	foto	ervan	te	zien,	waarbij	je	je	dus	helemaal	openstelt,	wordt	
daardoor	 ineens	 een	 heel	 ander	 probleem	 in	 je	 lichaam	 actief,	
want daar gaat het meestal om. Het is dus niet gerelateerd aan het 
onderwerp.

Vraag:	 Kunnen	 die	manipulaties	 ook	 in	 de	 tekeningen	 van	 Dulce	
zitten?

M:	 Ik	 ben	 bij	 Dulce	 geweest	 en	Dulce	 is	 één	 van	 de	mensen	 die	
tekeningen	kan	maken	die	via	één	bandbreedte	binnenkomen	en	
dat	is	via	het	menselijk	vermogen,	van	een	andere	wereld.	Zij	werkt	
op	de	één	of	andere	manier	samen	en	dat	vertelt	ze	ook,	dat	ze	heel	
helder kan tekenen, maar dat er ook een soort versmalling optreedt 
in	het	bewustzijn,	waardoor	er	alleen	dat	er	kan	zijn.	Voor	mij	is	het	
zo	dat	de	tekeningen	die	zij	maakt	vrij	zijn	van	inserties.	Maar	ik	heb	
niet	al	haar	tekeningen	gezien,	dus	dat	weet	ik	niet.	Dit	alles	heeft	
nog	steeds	met	die	betrokkenheid	te	maken.	Dat	was	ook	één	van	
haar	 dilemma’s,	 dat	 het	 talent	wat	 zij	 heeft,	 dat	 dat	 alleen	maar	
op	z’n	schoonst	kan	zijn	en	blijven	als	ze	niet	achter	elkaar	van	die	
tekening gaat maken, want anders gaat de betrokkenheid verloren 
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door	de	overproductie	en	dan	gaat	de	creatie	weg.	Maar	laat	ik	het	
onderwerp weer even terughalen.

Het introduceren van: dit is niet nieuw, want in feite hebben we dat 
allemaal al doorgenomen. Het is het introduceren van een andere 
intelligentie	 die	 hierbij	 betrokken	 is	 en	 dat	 benoemd	 wordt	 door	
‘mensen	 van	 oorsprong	 die	 schepper	 zijn’,	 wat	 een	 uitwerking	 en	
doorwerking	heeft.	Ik	weet	zeker	dat	op	dit	moment	het	niet	in	het	
geheel wordt uitgepakt wat de betekenis hiervan is van wat ik hier nu 
vertel.	 Jullie	beseffen	wat	 ik	vertel,	maar	de	aankomende	tijd	zal	 je	
dieper	gaan	beseffen	hoe	diep	dit	gaat.	En	ik	zeg	die	niet	uit	een	soort	
achterdocht	–	want	dat	kan	je	al	gauw	daardoor	krijgen	-,	maar	het	
gaat	erom	dat	je	dat	niet	naar	een	ander	toe	richt….	dat	je	in	ieder	geval	
als	ontvanger	héél	bewust	bent	dat	er	dingen	worden	meegezonden	
naar	jou	toe	en	dat	je	daar	een	ander	niet	op	aanvalt	en	die	ander	niet	
gaat	betwijfelen,	maar	dat	 je	op	z’n	minste	heel	zorgvuldig	omgaat	
met	wat	er	ontvangen	gaat	worden,	en	dat	je	datgene	wat	er	gebeurt	
in	je	gemoedsbewustzijn	weer	recht	kunt	zetten,	waardoor	je	niet	nog	
een	keer	wéér	die	hele	loep	hoeft	in	te	gaan.	En	ook,	als	tweede,	dat	
je	zo	zorgvuldig	mogelijk	naar	andere	mensen	toe	communiceert.

Als	ik	een	foto	neem	dan	neem	ik	niet	zomaar	een	foto.	Ik	zet	daar	
altijd	mijn	bewustzijn	doorheen.	En	het	is	niet	zo	van:	nou	ga	ik	een	
foto	 maken…	 even	 kijken…	 Nee,	 ik	 ga	 me	 concentreren,	 helemaal	
naar	mijn	hart,	en	dan	krijg	je	misschien	hooguit	twee	foto’s	van	een	
hele	vakantie	met	elkaar.	Het	gaat	erom	dat	je	betrokken	bent	bij	wat	
je	fotografeert.	Het	is	zó	simpel!	Wordt	het	een	mind-foto,	of	ben	je	
betrokken	bij	wat	je	doet?	Want	dan	maak	je	een	foto	van	iets	wat	je	
voelt.

Als	 je	dit	gaat	toepassen	 in	alles	wat	 je	doet,	b.v.	 je	maakt	filmpjes	
of	foto’s	en	je	post	iets	op	facebook,	dan	komt	alles	veel	dieper	aan	
bij	 de	mensen,	want	het	 kanaal	 is	 schoon.	Dat	wil	 niet	 zeggen	dat	
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die	mensen	zélf	helemaal	schoon	zijn,	want	dat	is	twee.	Er	zijn	dus	
meerdere	sporen	van	vervuiling	gaande.	In	de	hele	communicatie	
waarin	 wij	 in	 deze	 werkelijkheid	 aanwezig	 zijn,	 moeten	 wij	 ons	
bewust	zijn	van	al	die	stappen,	van	al	die	in-	en	uitgangen,	en	ons	
scherpen,	omdat	er	door	ons	heen	informatie	wordt	gezet.	Dus	wij	
zijn	in	het	eigen	veld	van	denken	een	soort	internet	van	een	andere	
beschaving.	De	Aethians	zijn	daar	altijd	al	 in	actief	geweest.	Daar	
zijn	 ze	 zo	 in	 opgericht,	 zeg	maar.	 Dat	 is	 hun	 eigenheid,	 alhoewel	
het	een	beetje	een	frictie	is	om	dat	zo	te	zeggen.	Zij	zijn	opgericht	
door	het	Draconische	Rijk	om	het	volledige	werk	te	perfectioneren.	
Het	is	dus	wel	hoe	ze	opgericht	zijn.	Je	kunt	het	hen	dan	ook	niet	
kwalijk	nemen,	vandaar	ook	geen	strijd	voeren,	maar	het	zijn	wel	
hele	krachtige	mind-readers	en	ze	zijn	beslist	niet	lief.

In ons vindt alles plaats

Eigenlijk	is	het	een	resonantiestrijd	in	alles	wat	wij	op	aarde	aan	het	
doorlopen	zijn.	En	die	strijd	speelt	zich	eigenlijk	af	in	ons.	Dan	is	het	
voor	ons	als	wezen	de	bedoeling	dat	wij	in	onszelf	de	strijd	opgeven	
en dat we gaan voelen. Met dat voelend vermogen in de velden van 
waaruit	de	strijd	wordt	gevoerd	–	dus	ook	vaak	plaatsvindt	in	ons	-,	
dienen we door die velden heen te gaan.

Voorzichtigheid	 is	 ook	 geboden	 om	 in	 dit	 stuk	 niet	 in	 een	
afschuifsysteem	te	komen	van	“ja,	maar	een	ander	doet	het,	dus…”.	
Dat	is	ook	de	reden	waarom	ik	ook	trainingen	van	bewustzijnstraining	
hierop	aarde	kom	brengen;	bewustzijn	van	wat	hier	allemaal	aan	de	
hand is, en dat we het niet over die boeg gaan gooien en niet gaan 
zeggen:	“Ja	maar,	die	ander	doet	het!”.	De	mooie	bijwerking	van	de	
stappen	die	zij	dus	zetten	is	dat	–	als	je	hier	heel	goed	naar	durft	te	
gaan	kijken	–	zij	eigenlijk	aanwijzen	waar	het	trauma	zit.	En	dan	nog	
een	laag	verder:	zij	wijzen	eigenlijk	aan	waar	je	scheppingskracht	zit.	
Als	je	dat	door	gaat	krijgen,	dan	wijzen	zij	het	aan.	En	het	bijzondere	
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is	dat	áls	je	het	door	gaat	krijgen,	dat	die	trauma’s	dan	ook	vrij	snel	
stoppen,	omdat	 zij	die	dan	ook	 laten	 stoppen!	Zij	 trekken	zich	dan	
in	dat	veld	terug,	omdat	zij	nooit	beogen	dat	onze	scheppingskracht	
aan	gaat.	Dit	is	dus	een	heel	veld	wat	je,	als	je	daar	in	durft	te	gaan	
om	dit…	Dit	zijn	dus	de	Intergallactic	Teachings	van	Wie	Wij	Zijn	en	
waar	 in	 andere	werelden	 een	 soort	 van	 rehabilitatie	 centra	 in	 zijn	
opgericht om binnen het hele veld van het opsporen van trauma’s 
die ergens anders vandaan komen en in ons nestelen, dat we dan 
vervolgens	een	heel	traject	inzetten	om	te	kijken	hoe	die	beweging	is	
van	waar	die	dus	weer	terugkomt.	Waar	komt	die	door	tevoorschijn?	
En	hier	zeggen	we	van:	“Oké,	daar	ben	je	van	verlost,	hatsjikidee;	ook	
op	psychisch-emotioneel	en	spiritueel	gebied,	je	bent	vrij,	de	chip	is	
verwijderd,	het	gaat	je	goed.	Toi,	toi,	toi.”	En	vervolgens	geen	nazorg,	
geen begeleiding. Dit vraagt een diepe samenwerking met de mensen, 
dit vergt een diepe samenwerking op alle gebieden. De start is echt 
aangetrokken	te	zijn	bij	elkaar,	de	tijd	nemen	en	niet	weglopen,	wees	
dan	maar	eens	een	keer	boos	op	elkaar,	maar	kóm	weer	bij	elkaar	
en	ga	aan	de	gang.	Ga	aan	de	gang	en	ga	gewoon	samen	voelen.	Kijk	
elkaar aan, raak elkaar aan, durf iets liefs tegen elkaar te zeggen, iets 
goeds tegen elkaar te zeggen, het veld verandert direct!

Reactie:	 Daar	 zit	 voor	 mij	 nu	 de	 verwarring,	 want	 je	 zei	 al	 eens	
dat	 het	 ook	 in	 de	 fijne	 dingen	 zit	 die	 je	 aan	 elkaar	 doorgeeft.	Dus	
een	 bekrachtiging,	 een	 bemoediging,	 daar	 kan	 die	 code	 dus	 ook	
ingeslopen	zijn.	Dus	als	ik	van	iemand	hou	en	die	persoon	heeft	b.v.	
een	trauma	op	het	gebied	van	zelfacceptatie,	of	die	vindt	zichzelf	niet	
mooi, of niet lief, en ik geef dan die bemoediging door te zeggen dat 
ik de ander als een heel lief en mooi mens zie, dan zou ik die code 
dus	al	door	hebben	kunnen	geven….	Goh,	ik	voel	me	ineens	helemaal	
ontredderd….

M:	Ja,	er	komen	velden	vrij.	Het	verraad	is	groot,	weet	je,	het	verraad	
is	groot!	Wij	zijn	eigenlijk	allemaal	verraden!
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Ik	 hoor	 de	 pijn	 in	wat	 je	 zegt.	 Ik	wil	 dit	 spoor	 voor	 één	 keer	 nu	
gaan	openleggen.	Er	zit	een	onderscheid	in	goede	bedoelingen	en	
“goede	bedoelingen”.	Dat	 is	nou	 juist	de	bottleneck	van	het	hele	
systeem	dat	functioneel	is,	waardoor	die	programma’s	mee	worden	
gestuurd.	Je	kunt	vanuit	jouw	medemenselijkheid	–	en	dan	bekijk	ik	
het	in	dit	geval	even	vanuit	de	therapeutenrol	–	iets	zien	bij	de	ander	
wat	aan	de	hand	is,	en	je	wilt	assistentie	geven	aan	die	persoon,	en	
je	loopt	erheen	en	je	wilt	 iets	voor	die	persoon	betekenen.	Dat	is	
een hele mooie beweging.

Maar	je	hebt	ook	nog	eens	zoiets	als	dat,	wat	je	voor	die	persoon	
wilt	betekenen,	dat	je	helemaal	niet	vanuit	die	rol	komt,	maar	dat	je	
alleen	maar	heel	diep	vanuit	je	gevoel	komt.	Hier	zit	dus	het	verschil	
tussen de mentale therapeut als mens met goede bedoelingen, en 
een	hele	diepe	ruimte	die	je	creëert	in	jezelf,	eerst	voelend	van	de	
ander,	zonder	de	neiging	daar	iets	mee	te	willen	doen.	Je	hoeft	dus	
eigenlijk	niets	te	doen.	Het	gaat	om	eerst	te	voelen	en	dat	daarna	
elke vorm van iets te willen doen wegvalt. Dan komt er niet meer 
een	goede	bedoeling	uit	voort,	en	als	je	dan	toch	iets	doet,	dan	is	er	
een	zuivere	menselijke	vibratie	die	totaal	anders	is.	Op	dat	moment	
stemmen	je	hersenen	zich	dus	daadwerkelijk	af	op	een	hele	diepe	
gemeendheid, die heel diep van binnenuit komt waarin geen 
sprake is van een rol en geen sprake is van een gedachte met een 
bijbehorend	gevoel	die	eigenlijk	voortkomt	uit	de	gedachte	dat	je	
iets	voor	die	ander	kunt	betekenen.	Dit	zijn	dus	twee	verschillende	
dingen.

De	 vraag	 naar	 onszelf	 toe	 is	 hoe	 vaak	 wij	 in	 ons	 leven	 gedacht	
hebben en we aan het voelen waren om iets te betekenen voor een 
ander,	maar	het	eigenlijk	niet	oprecht	hebben	gemeend.	En	omdat	
wij	dat	heel	veel	hebben	gedaan,	ligt	er	ook	een	soort	pijn	onder,	
een onthutsing, een ontdekking dàt we dat hebben gedaan. Dat is 
niet fout, maar we gaan dieper allerlei dingen ontdekken.
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Vanuit	welke	laag	zijn	ze	actief	en	monitoren	zij	ons?

Ze	bemoeien	zich	met	ALLES.	In	het	klein:	met	jou,	met	mij,	met	ons,	
maar	 ook	 in	 het	 groot:	 in	 de	 regeringen,	 in	 de	 industrieën,	 overal	
zitten	 ze.	 De	 Mensheid	 wordt	 bestuurd.	 De	 Mens	 moet	 weer	 in	
zichzelf	komen,	in	de	eigen	leeuwenkracht.	Hij	moet	voorbijgaan	aan	
de	automatische	systemen.	Alles	wat	automatisch	is	–	en	daarom	is	
het	zo	gevaarlijk	om	iets	te	leren	in	een	vorm	–	daarin	kan	je	wat	je	
een	keer	hebt	geleerd	je	emotie	leggen,	maar	voor	je	het	weet	zit	je	in	
een	automatische	handeling.	Je	kunt	bijvoorbeeld	een	paar	keer	een	
familieopstelling	doen	als	 je	dat	hebt	geleerd,	vanuit	een	heel	diep	
gevoel	voel	je	je	fijn	en	je	voelt	je	betrokken,	maar	bij	de	6e	keer	is	het	
weg	en	zit	je	in	die	automatische	handeling.	Dus	je	zou	kunnen	zeggen	
dat	je	eigenlijk	nooit	meer	iets	zou	moeten	leren.	En	dat	is	waar	wij	
het al over hebben gehad: alles wat we geleerd hebben, leren we 
weer	af.	We	nemen	de	wijsheid	mee	en	die	kunnen	we	toepassen.	
Dat is wat anders. Maar het is niet meer een systeem. We gaan naar 
een	systeemloze	vrije	wil	in	onszelf.	Steeds	weer.

Als	je	aan	mij	vraagt	van:	“Hoe	werk	jij	eigenlijk	in	jouw	praktijk?	Wat	
voor	soort	therapie	doe	je	dan?”
Dan	zeg	ik:	“Tja…,	het	beste	is	dat	je	gewoon	een	keertje	komt”.
“Ja	maar,	wat	doe	je	dan?”
“Nou	ja,	wat	daar	gebeurt,	in	dat	moment	“.
“Is	het	dan	geen	psychotherapie,	of	een	arsenaal	aan	mogelijkheden?”
Ja,	precies,	dat	is	het	nou,	inderdaad.	Nee,	het	is	niet	in	een	vorm.	Het	
gaat	om	de	menselijke	aandacht,	om	de	menselijke	betrokkenheid.
Eén	van	de	redenen	waarom	het	UFO-dossier	wordt	dichtgehouden	
is	 omdat	 er	 in	 militaire	 kringen	 (juist	 die	 kringen	 worden	 belast	
door	die	beschavingen)	in	het	menselijke	stuk	vaststaat	dat	er	zulke	
ernstige	bemoeienissen	zijn,	met	gedachten,	dat	de	mensen	die	echt	
foutloos	 bewijsmateriaal	 kunnen	 leveren	 –	 ook	 vanuit	 de	militaire	
industrie – gewoon over worden genomen door gedachtengoed. Het 
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is waanzinnig. Het is heel goed om het er hierover te hebben. Ook 
over	de	reis	die	ik	jullie	wil	vertellen	over	de	Oorspronkelijkheid,	de	
Vrije	Zone,	en	de	reis	die	ik	heb	gemaakt,	is	ook	het	stukje	van	de	
Aethians een missing link als ik die niet vertel. Omdat ze zich niet 
alleen	bemoeien	en	ingezet	worden	in	deze	werkelijkheid	hier,	maar	
ook in andere matrixen. Ook zelfs in screeningprogramma’s wat al 
in	deze	matrix	is	doorgekomen,	en	vervolgens	doorvliegt,	doorleeft	
in allerlei andere werelden die worden vergezeld door een Aethian-
team.

Vraag:	Waar	komen	zij	vandaan?

M:	 Uit	 de	 laboratoria	 van	 de	 Draconiërs.	 Ze	 zijn	 een	 volledig	 op	
zichzelf	 staande	 beschaving	 geworden,	 met	 eigen	 planeten.	 En	
het	 is	 eigenlijk	 helemaal	 niet	 zo	 vreemd,	 want	 …dat	 hebben	we	
vanmiddag	al	even	doorgenomen	over	robotten.	Robotten	die	zich	
op	 een	 gegeven	 moment	 perfectioneren	 die	 uiteindelijk	 ook	 de	
wereld	zou	gaan	bewonen.	Zo	moet	je	dat	maar	een	beetje	bekijken.

Vraag:	Vanuit	welke	laag	monitoren	ze?	In	deze	dimensie	op	afstand?	
Of	zitten	ze	in	een	parallel-dimensie?

M:	Dat	is	een	interessante	vraag.	Ze	zitten	eigenlijk	in	een	dimensie…	
ze	 zijn	aanwezig	 in	een	werkelijkheid	wat	niet	deze	werkelijkheid	
is,	 ze	 zijn	 in	 een	 dimensie	 van	 waaruit	 zij	 kunnen	 monitoren…	
momentje,	even	goed	alles	op	een	rijtje	zetten…

Wij	 leefden	 ooit	 in	 een	 wereld	 met	 volledige	 kracht	 en	 in	 een	
oneindige	oase	van	informatie	en	energie.	Allemaal	Bewustzijn.	Net	
als	een	zwembad	vol	 ligt	met	water…	Een	oneindige	hoeveelheid	
van	informatie.	En	die	informatie	reageerde	op	ons	bewustzijn,	we	
konden	daar	onze	eigen	werkelijkheid	scheppen.	Op	een	gegeven	
moment	is	er	iets	gebeurd,	waardoor	de	informatie	die	wij	konden	



250

waarnemen niet meer in volledigheid kon worden waargenomen 
waardoor beeldpixels, delen van het water, watermoleculen, er 
tussenuit	 vielen.	 Dus	 de	 werkelijkheid	 die	 overbleef	 is	 anders	
geworden.	 Dat	 is	 dus	 wat	 er	 gebeurd	 is.	 De	 Oorspronkelijkheid	 is	
vervormd	geworden,	er	vallen	informaties	uit,	omdat	ons	vermogen	
om te kunnen waarnemen beperkt is geworden. Dat zet zich zo steeds 
verder, verder, verder door totdat van die oneindige hoeveelheid 
informatie	 nog	maar	 1	 à	 2	%	 is	 overgebleven	 van	wat	we	 kunnen	
waarnemen.	En	waar	zij	zitten,	waar	ze	zich	bevinden,	en	in	de	zones	
die	we	niet	meer	kunnen	waarnemen,	maar	eigenlijk	een	onderdeel	
zijn	 van	 de	Oorspronkelijke	Wereld.	 Ze	 zitten	 in	 beeldpixels.	 In	 die	
werkelijkheid	waar	zij	leven,	waar	ze	eigenlijk	zitting	hebben	genomen	
in	de	oneindige	oase	van	informatie	en	trilling,	dus	ook	de	Bron-wereld,	
daar	hebben	zij	zicht	op	onze	werkelijkheid,	én	hebben	zij	zicht	van	
het	moment	van	onze	werkelijkheid	vóórdat	het	onze	werkelijkheid	
wordt.	Ze	monitoren	dus	de	werkelijkheid,	een	fragment,	een	stukje	
eerder	dan	wij.

Dat	heb	ik	ook	weleens	op	mijn	website	geschreven.	 In	één	van	de	
eerste sites heb ik geschreven dat de Mens onder surveillance staat 
van	een	buitenaardse	kracht,	en	dat	ze	ons	altijd	een	tel	vóór	zijn.	Dus	
eigenlijk	bevinden	ze	zich	in	deze	werkelijkheid,	of	andersom	gezegd:	
onze	werkelijkheid	ligt	ingebed	in	een	veel	grotere	oase	van	trillingen	
en	 verdiepingen.	Het	 deeltje	wat	wij	 nog	 kunnen	waarnemen,	 ons	
vermogen,	 ons	 bewustzijn,	 is	 gehackt	 geworden	 en	 gekoppeld	 aan	
deze lichamen, aan dit programmastelsel, wat zich afspeelt in een 
andere	 verdieping,	 in	 een	 andere	pixel.	 Eigenlijk	 zitten	 ze	 –	 als	we	
het	heel	eenvoudig	zeggen	–		 in	onze	werkelijkheid	opgeborgen.	Of	
wij	 zitten	 in	 hun	 werkelijkheid	 opgeborgen…	 	 En	 nog	 veel	 verder	
uitgezoomd	bevinden	zij	zich	in	feite	in	ons	bewustzijn,	in	ons	volledig	
pixel-informatieveld!	Daar	zijn	ze	naar	binnen	gedrongen.

Vraag:	Is	het	de	bedoeling	dat	zij	dan	ook	bezield	worden?
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M:	 Er	 is	 geen	 beschaving	 die	 daarmee	 bezig	 is.	 Dat	 komt	 door	
de	 overlevingsstrijd	 die	 ook	 gaande	 is,	 de	 overlevingsstrijd	 om…	
doodgaan	kunnen	we	niet…	maar	als	je	met	je	bewustzijn	gekoppeld	
zit	 en	 eigenlijk	 een	 gefalsificeerde	 identiteit	 hebt	 aangenomen,	
gekregen	en	ook	hebt	geaccepteerd,	dan	ben	je	in	diepe	slaap	en	
kun	je	dus	voor	oneindige	lange	tijden	een	leven	hebben,	maar	je	
bent	het	niet	zelf.	 	Daar	 is	het	de	grootste	essentie	voor	speciale	
ontwakingsteams	 die	 in	 deze	 kosmische	 wereld	 actief	 zijn,	 om	
mensen	terug	te	krijgen	in	zichzelf.	En	dat	heeft	de	grootste	voorrang	
boven	 op	 het	 bezield	 krijgen	 van	 andere	 wezens.	 Wij	 kunnen	
namelijk	niks	bezield	krijgen,	wij	kunnen	onze	wezenskracht	niet	in	
die wezens laten ontstaan als de verhouding compleet uit balans is.
We hebben niet door dat het gebeurt, als Mensheid.

Hoe	ga	je	daar	dan	mee	om?
Ik	zou	zeggen:	maak	het	maar	niet	te	praktisch.	Als	we	nu	naar	een	
oefening gaan – ik leg nu een begin neer voor een oefening – en als 
we die nu gaan neerleggen, dan gaan we hem niet pakken. Dat heb ik 
gemeten	op	mijn	manier,	die	kunnen	we	morgen	bijvoorbeeld	doen.	
Dit	moet	even	 iets	dieper	 inzakken.	Voel	 je	hoe	 snel	 rekbaarheid	
en	aandacht	ergens	in	kan	gaan	en	dat	je	aandacht	er	bijna	niet	in	
past?	Dat	je	er	wel	aandacht	voor	hebt,	maar	dat	het	een	vreemde	
vorm van aandacht is voor dit onderwerp?

Vraag:	Maar	als	wij	hen	stoppen,	lossen	ze	dan	op?

M: Nee. Absoluut niet!

Vraag: Wat is hun taak dan nog?

M:	 In	 deze	 werkelijkheid	 die	 wij	 nu	 ervaren	 is	 slechts	 één	 van	
de enorme hoeveelheden die onder toezicht staan van andere 
intelligenties.	 Het	 is	 een	 uurwerk	 van	 waar	 zij	 in	 zitten.	 Zij	



252

beschouwen	dit	 als	hun	 schepping.	Dus	 zij	 stoppen	daar	niet	mee,	
want	als	hier	 iets	gebeurt,	en	–stel	 je	voor	dat	–	deze	wereld	komt	
vrij,	dan	zijn	er	nog	een	heleboel	andere	werelden	waar	zij	ook	nog	in	
operationeel	zijn.

Zij	 hebben	 ernstige	 bemoeienissen	 bij	 onze	 overlijdensprocessen.	
Zij	 laten	o.a.	beelden	zien	van	Christus,	en	van	de	Verlosser,	en	van	
alle	positieve	krachten	die	ons	leiden	naar	de	Vrijheid.	Door	hierover	
te	spreken	en	bewust	te	zijn	dat	we	daar	niet	boos	over	zijn,	of	dat	
we	daar	van	alles	van	vinden,	kunnen	we	daardoor	onze	eigen	Zelf-
kracht	ontwikkelen.	En	er	zal	een	moment	zijn	 in	ons	 leven	dat	we	
dit	stukje	wat	we	hebben	doorgenomen,	heel	erg	bijzonder	tot	een	
bepaalde	 werkzaamheid	 kunnen	 laten	 zijn.	 Want	 ook	 ik	 spreek	 in	
woorden	en	ik	ben	diep	betrokken	bij	het	onderwerp	van	wie	wij	zijn,	
ik	heb	mijn	mind	niet	operationeel	in	denken,	ik	spreek	vanuit	mijn	
oorspronkelijke	taal,	ik	spreek	rechtstreeks	tot	jullie	en	in	datgene	wat	
ik	naar	jullie	uitzend	ligt	natuurlijk	ook	–	via	mijn	woorden	–		een	heel	
informatieveld	daarachter,	dus	die	komt	ook	naar	jullie	toe.	En	dat	zei	
ik	net:	wij	zijn	van	oorsprong	heel	sterk	bedreven	in	het	overbrengen	
van	juist	de	kracht,	trillingen,	en	dat	is	wat	net	ook	gebeurd	is….

Vraag:	Zijn	al	die	keren	dat	codes	worden	meegezonden	geklonken	
aan	één	basistrauma?	Of	zijn	er	meerdere	trauma’s	in	één	hologram?
M:	Over	het	algemeen	–	en	dan	hoor	je	al	dat	er	uitzonderingen	zijn	–	
gaat	het	maar	om	één	basistrauma.	Het	gaat	om	één	groot	traumatisch	
veld	 waarin	 ze	 eigenlijk	 het	 scheppingspotentieel	 programmeren	
in	 een	andere	 “taal”	waarmee	een	basistrauma	wordt	opgeroepen	
die	 je	 kunt	 herkennen	 op	 verschillende	manieren,	 in	 verschillende	
situaties.	 Je	denkt	wel	vaak	dat	 je	aan	verschillende	trauma’s	moet	
werken,	maar	het	komt	eigenlijk	voort	uit	één	softwareprogramma.
Ik	wil	jullie	bedanken	om	hier	samen	naar	te	kijken,	want	dit	is	typisch	
een	onderwerp	waar	heel	veel	in	gebeurt.	Het	zijn	nieuwe	zones,	ook	
al	is	het	maar	een	klein	stukje	informatie.	Het	zijn	nieuwe	zones	die	
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bijvoegen	 waar	 vanmiddag	 voorwerk	 is	 gedaan	 door	 menselijke	
beschavingen die hier ook aanwezig waren om dit stuk trilling in 
onszelf	aanwezig	te	kunnen	laten	zijn.	Zij	zijn	de	enigen	die	dat	doen,	
ze hebben een veilige omgeving gemaakt waar ook wordt gewerkt 
en	observaties	naar	ons	toe	te	zenden	zodat	we	die	informatie	op	
kunnen	nemen.	Het	gaat	dus	om	informatie,	om	trillingsvelden.	Ik	
ben	dankbaar	dat	jullie	ernaar	kunnen	luisteren,	en	wat	de	effecten	
ook	 zijn,	 het	 is	 nou	 eenmaal	 niet	 allemaal	 heel	 mooi	 en	 goed	
nieuws	wat	er	aan	de	hand	is.	Daarom	is	het	ook	zo	ontzettend	fijn	
en	waardevol	om	elkaar	vast	te	houden	en	lief	te	zijn	tegen	elkaar	
en	te	weten	dat	we	onsterfelijk	zijn	en	dat	we	kunnen	genieten	in	
het leven, met onze vrienden en met onze familie, en dat we onze 
aardse leven hier op aarde ook moeten uitrollen en in dienst moeten 
stellen	van	wat	we	ten	diepste	voelen	en	dat	we	ook	beseffen	dat	er	
ook	een	andere	kant	is	van	al	die	moeilijke	dingen.	Dus	je	moet	het	
allemaal	in	evenwicht	zien	te	brengen.	In	evenwicht.

Het effect van het voorstellingsvermogen

Vraag:	ik	merk	dat	ik	nog	steeds	verschillen	begrijp:	de	ene	keer	zus	
en de andere keer zo en dat ik weleens denk dat ik daar zelf schuldig 
aan ben, maar dat wil nu ook zeggen dat ik er misschien helemaal 
geen schuld aan heb, omdat het door iets anders komt. Dat schept 
ook	troost	voor	mij.	Klopt	dat?

M:	Ja,	dat	klopt!	Het	is	ook	nodig	dat	dit	soort	dingen	ook	gevoeld	
mogen	 worden.	 Het	 is	 niet	 altijd	 onze	 schuld.	 Dat	 conflicteert	
met	 een	 heleboel	 zienswijzen	 van	 anderen	 die	 b.v.	 zeggen	 dat	
je	 je	 terugtrekt	 uit	 je	 verantwoordelijkheid	 en	 je	 geeft	 nu	 een	
ander de schuld, maar dat is nu eenmaal wel een onderdeel van 
een grotere waarheid. Het is toch helemaal niet ondenkbaar dat 
er	bemoeienissen	zijn	waardoor	wij	dingen	denken	en	voelen	die	
helemaal	niet	van	onszelf	zijn?	We	zien	dat	toch	gewoon	gebeuren	
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op de aarde in onze eigen virtual reality? Daar is helemaal niks 
moeilijks	aan.	En	nu	mogen	wij	gaan	beseffen	–	en	dat	mag	ook	een	
hele diepe ontspanning laten ontstaan – dat er ook dingen gebeuren 
waar	je	zelf	totaal	niets	mee	te	maken	hebt,	maar	dat	je	als	een	soort	
tennisbal door een groot systeem heen en weer gepingpongd wordt. 
Dat	betekent	in	sommige	opzichten	ook	dat	er	minder	verwerkt	hoeft	
te	worden	 in	 die	 stukken	 van	 jezelf	 en	 dat	 het	werkterrein	 ineens	
verschuift	naar	 iets	anders.	En	dan	komen	we	 in	één	keer	een	stap	
dichterbij	een	circuit	waar	we	op	dit	moment	uit	zijn	geweest.	Horen	
jullie	dat?	Dat	het	werkterrein	verschuift?	Het	werkterrein	verschuift!	
Dus	ook	voor	mensen	die	werken	met	mensen,	maar	ook	met	je	eigen	
terrein.	 Er	 komen	 andere	 percepties,	 we	 schuiven	 niks	 weg,	maar	
we	kijken	verder	en	voelen	diep	in	onszelf	dat	er	ook	andere	routes	
zijn	waarin	wij	 kunnen	werken	aan	onszelf,	maar	niet	per	 sé	 in	die	
stukken!	En	dat	is	eigenlijk	wat	wij	al	heel	lang	voelen,	dat	we	dingen	
doen	en	dat	het	niet	doorzet	op	de	één	of	 andere	manier	 tot	 een	
totaal compleet weghalen van dat stuk vervuiling.

Vraag:	Die	besmetting	zit	dus	heel	diep	in	ons.	Is	het	dan	ook	belangrijk	
om ons eigen veld, misschien wel een paar keren per dag, helemaal 
op te schonen?

M:	 Dat	 is	 het	 altijd.	 Nu	 ga	 je	 doorhebben	 hoe	 belangrijk	 het	
opschonen	eigenlijk	is.	En	ook	wat	daarin	ons	potentieel	is.	Hier	zijn	
eigen	 bewustzijnsoefeningen	 voor	 die	 ik	 heel	 graag	 met	 jullie	 wil	
doornemen.	Dit	moet	gewoon	even	doorzetten,	al	is	het	om	4.00	uur	
’s-nachts.	Niet	meteen	vannacht	al,	maar….

En	het	tweede	is:	een	ander	potentieel	dat	te	maken	heeft	met	het	
waarnemingsvermogen.	 Dat	 wij	 elkaar	 aan	 gaan	 kijken	 (nee,	 we	
gaan	niet	naar	een	oude	manier	van	aankijken,	zoals	eye	gazing	e.d.,	
want	daar	gaat	het	niet	om)	en	dat	via	het	waarnemingspotentieel	
niet	 alleen	 jezelf,	 maar	 ook	 de	 ander	 –	 in	 jouw	 hologram	 –	 kunt	
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opschonen.	Door	middel	van	waarneming.	Als	je	goed	hebt	opgelet	
dan	doe	ik	dat	ook	met	mijn	ogen	naar	jou.	Dan	zie	je	dat	er	dingen	
gebeuren	als	ik	jou	aankijk,	wat	soms	een	heel	vreemd	gevoel	kan	
geven	en	dat	je	denkt	van:	hé,	wat	gebeurt	er?	Wat	doet	hij	daar?	
Wat	gebeurt	er	nou?	Wat	is	dit?	Nou,	doet	hij	het	weer!

Dat	kan	je	heel	diep	doen.	Heel	diep	kan	je	in	de	codes	komen,	heel	
diep	kan	je	dit	ontvouwen	en	bekrachtigen.	Dat	 is	echt	superleuk	
om te doen. Misschien hebben we daar wel een extra week voor 
nodig,	 maar	 goed,	 we	 zijn	 hier	 met	 een	 doelstelling	 om	 allerlei	
nieuwe	dingen	uit	te	rollen	dan	wel	de	mogelijkheid	dat	het	gebeurt	
te	 openen	 en	 hoe	 dat	 dan	 gebeurt….	 Ja,	 laat	 het	 maar	 gewoon	
zijn.	Als	wij	dieper	 in	ons	voorstellingsvermogen	komen	en	dat	 is	
eigenlijk	waartoe	ik	jullie	ook	wil	uitnodigen,	als	ik	dit	zo	uitspreek...	
jullie	 zijn	 in	 een	 hele	 diepe	 voorstellingssessie,	 hè,	 dat	 is	 wat	 je	
doet. Dan beweegt het brein zich naar een andere hersengolfstaat. 
Hier	 op	 aarde	 noemen	 wij	 dat	 de	 theta	 -golfstaat.	 Door	 ons	
voorstellingsvermogen	schuift	het	hersengolfgebied	naar	een	theta-
frequentie	en	op	dat	moment	ga	jij,	net	als	de	Aethians	dat	doen,	
naar	een	moment	toe	reizen	waarin	dit	allemaal	al	gebeurd	is.	Déjà-
vues	 zijn	 in	 die	 zin	 dan	 ook	waarnemingen	 nét	 voordat	 het	 zich	
hier	voltrekt.	Of….	helemaal	uit	dit	veld,	waardoor	je	eigenlijk	alle	
scenario’s	die	er	zijn	zelfs	kunt	lezen.	Dan	kom	je	in	het	Philadelphia-
experiment	uit	en	dan	kom	je	ook	uit	in…	eh…	een	heleboel	andere	
dingen.

Haal de automatische piloot uit je systeem en word wakker!

Hier liggen ook de werking van symbolen in opgeslagen die 
geprogrammeerd	 zijn	 door	 de	 Aethians,	 de	 symboliek	 die	 wordt	
gebruikt	op	deze	aarde	en	hoe	die	geprogrammeerd	zijn.	Dat	foto-
voorbeeld	–	daar	hebben	we	het	over	gehad,	hè	–	kan	ook	zijn	als	
de	foto	van	Stonehenge.	Daar	kijk	je	naar	en	massa’s	mensen	lopen	
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daar naartoe met een bepaalde reden of gevoel van wat er allemaal 
zou	zijn,	en	dat	 is	er	ook	omdat	 je	dat	ontvangt	uit	de	matrix	waar	
allerlei	verschillende	scenario’s	liggen,	maar	Stonehenge,	evenals	de	
piramiden	van	Gizeh	in	Egypte	(en	zo	zijn	er	nog	veel	meer	locaties	in	
deze	wereld),	zijn	eigenlijk	gemanipuleerde	en	 ingevoegde	plekken.	
De	Aethians	hebben	dat	gedaan	en	als	je	naar	die	plekken	toe	gaat,	
naar	die	zogenaamde	krachtvelden,	dan	ontvang	 je	onbewust	niets	
anders	 dan	 coderingen	 van	 hen.	 Mensen	 zijn	 dus	 ook	 collectieve	
invoegpatronen,	 invoegvelden,	 waardoor	 de	 mens	 letterlijk	 een	
slaven ras is geworden.

Ik	durf	hardop	te	zeggen	dat	we	met	de	basis	die	we	hebben	gelegd	
in	wie	wij	 zijn,	 dat	 er	nog	 zoveel	 leuks	 is,	 dat	 je	dit	makkelijk	 kunt	
verteren.	Zeg	ik	met	een	grote	glimlach…

Hebben	 we	 een	 per	 sé	 positief	 verhaal	 nodig?	 Moet	 ik	 een	 bos	
bloemen	 neerzetten?	 Of	 kunnen	 wij	 in	 onszelf	 vaststellen	 dat	 we	
dit	kunnen	opnemen	en	dat	we	krachtwezens	zijn	en	dat	we	in	een	
kosmisch	veldonderzoek	zijn	gekomen	en	dat	we	zonder	krachtverlies,	
weliswaar	met	een	iets	vreemd	gevoel	of	iets	dergelijks,	maar	zonder	
krachtverlies	 dit	wat	 er	 nu	 gezegd	 is	 gewoon	op	de	 één	of	 andere	
manier	zo	kunnen	laten	voor	wat	het	is?	Het	is	belangrijk	dat	je	beseft	
dat	de	innerlijke	kracht	die	onszelf	aanwezig	is,	die	enorme	Liefde,	die	
enorme	trilling	van	rust	en	vrijheid,	die	zone	van	pure	vrede	en	het	
heldere	bewustzijn	dat	daar	 in	terugkeert	ofwel	tijdens	dit	 leven	of	
het	moment	dat	je	ontkoppelt,	dat	in	die	rustzone	jouw	wezenskracht	
weer	wakkert,	dat	je	daarmee	ook	de	plek	in	de	kosmos	terughaalt	in	
jezelf	en	als	nooit	tevoren	met	een	enorme	kracht	en	extra	ervaringen	
in	de	kosmos	hoe	 je	dat	zelf	hebt	doorstaan,	verder	gaat	met	alles	
wat	er	gaande	is.	Want	dat	is	een	heel	diep	besef.	En	daar	kom	je	pas	
als	je	in	dit	leven	hier	maximaal,	tot	in	de	gronding	van	jezelf	en	het	
menszijn	hier	op	aarde	met	elkaar	in	alles	wat	we	hier	doen,	dus	ook	
lekker	over	een	marktje	lopen	en	thuis	een	keer	een	frituurpannetje	
aanzetten	–	ik	noem	maar	even	wat	simpele	dingen	–	maar	dat	je	al	
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die	dingen	kunt	doen,	alleen	niet	op	de	automatische	piloot,	je	wordt	
wakker.	Je	wakkert	je	in	deze	werkelijkheid,	je	wezenskracht	komt	tot	
leven.	Dus	al	die	reflexen	moeten	uitgezet	worden!

Laten	we	deze	sessie	meenemen	in	welke	vorm	dan	ook,	in	vrijheid	
en verbondenheid, in waarde en respect, ook naar de andere 
beschavingen,	wie	ze	ook	zijn,	waar	ze	ook	zijn,	wat	ze	ook	doen,	of	
ze	lief	zijn	of	dat	ze	misschien	doen	wat	helemaal	niet	zo	lief	is.	Laten	
we	 deze	 sessie	 van	 informatie	 die	 een	 onderdeel	 is	 van	 het	 grote	
UFO-dossier die zich hier op aarde aan het openen is, meenemen 
in ons veld. Niet als een onderdeel van een therapeutensessie of 
wat	 je	 allemaal	 nog	 te	 doen	 zou	 hebben.	 Dingen	 lossen	 op	 zodra	
het	 bewustzijn	 daarin	 zetelt.	 Dat	 is	 het	 grote	 geheim	 wat	 bij	 ons	
weggehaald	moet	worden.	Niet	alles	heeft	ook	per	sé	een	oplossing	
nodig.	Laat	het	heel	diep	tot	je	doordringen	dat	het	openen	van	dit	
soort	vastgelopen	gebeurtenissen	puur	 is	doordat	 je	hiermee	bezig	
bent. That’s it.

Het	was	fijn	om	elkaar	ontmoet	te	hebben	op	deze	aarde.	We	kennen	
elkaar zeker uit een andere wereld, maar hoe en waar we met elkaar 
hadden	 afgesproken	 is	 niet	 relevant.	 Je	 bent	 hier	 nu,	 en	 we	 gaan	
verder en dieper en we maken door het opnemen van deze trillingen, 
het	observeren	daarvan,	in	onszelf	trillingsvelden	vrij	die	uiteindelijk	
heel	diep	inzetbaar	zijn.	Het	is	dus	niets	anders	dan	goed	nieuws	om	
het hier over te hebben.

Dit	is	onze	wezenlijke	kosmische	missie.
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Hoe vrij wil een mens werkelijk zijn? Werkelijk?

Ik	 spreek	 hierover	 van	 kinds	 af	 aan	 en	wil	 het	 graag	 nogmaals	 en	
wederom	onder	de	aandacht	brengen.	Er	is	iets	zeer	groots	gaande	
wat	 te	maken	 heeft	met	wie	 jij	 bent	 en	waarom	 je	 hier	 op	 Aarde	
bent.	Dank	 je	wel	voor	het	 lezen	en	neem	je	tijd.	Het	 is	een	artikel	
geschreven	uit	verschillende	bewustzijnslagen.

Wat	zich	aan	het	verhelderen	en	verduidelijken	is,	is	de	wijze	hoe	en	
waarop	mensen	vanuit	wat	zij	“spiritualiteit”	noemen,	uiting	geven	aan	
de	eigen	 interpretaties	van	 innerlijke	 (on)vrede,	 (on)rust,	negatieve	
gedachten	en	gevoelens.	De	daarbij	aanwezige	overtuigingen	spreken	
boekdelen	en	tonen	hoezeer	het	oude	paradigma	van	“bewustzijn”	
aan het kantelen is en aan volledige herziening toe is. De Weg van deze 
herziening is dermate diepgaand, dat vele mensen zich terdege zullen 
gaan	afvragen	op	welke	wijze	zij	zich	kunnen	gaan	positioneren	in	de	
(voor	dit	moment	lijkende)	nieuwe	waarneming	van	werkelijkheid.

Hoezeer	demonen,	lucifer,	de	duivel,	engelen,	jezus,	en	vele	andere	
onderwerpen	nog	meer,	volledige	maskeringen	zijn	van	een	grotere	
werkelijkheid.	Deze	grotere	werkelijkheid	speelt	zich	af	 in	een	non-
lokaal	bewustzijnsveld	van	de	Mens	zelf,	waarin	de	Mens	een	wezen	
is met buitengewone verbindende en scheppende vermogens. 

Vanuit	die	andere	werkelijkheid	(non	lokaal)	wordt	de	Mens	gezien	als	
een	evenbeeld	van	alle	Scheppende	beschavingen,	expressiewezens	
van	zuiver	bewustzijn.

Tijdens	de	huidige	bewustzijns	 transitie	mogelijkheden	zal	duidelijk	
worden,	 waarom	 het	 thema	 Buitenaards	 Contact,	 Ufo’s	 en	 de	
doofpotten	 hieromheen	 geborduurd,	 onderdeel	 zijn	 van	 deze	
achtergehouden	 grotere	 werkelijkheid.	 Het	 bestaan	 van	 Matrixen	
(softwarematige	 werkelijkheden	 in	 verschillende	 frequentie/
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geometrieën)	zullen	vaak	worden	uitgelegd	als	een	zielen	gevangenis.	
Behoudens	de	wetten	van	kwantumfysica	en	kwantummechanica	is	
er	geen	enkele	mogelijkheid	tot	veranderen	van	deze	matrix,	tótdat	
de	Mens	zelf	haar	waarneming	durft	en	wil	aanpassen.	Hierbij	dient	
de	 Mens	 zichzelf	 te	 gaan	 herkennen	 én	 uitdrukken	 als	 soeverein	
bewustzijn	en	Schepper	zelf.

In	veel	gevallen	zijn	spirituele	en	religieuze	kanalen	(mens/historie/
boeken),	en	ik	druk	mij	voorzichtig	uit,	de	geleiders	van	de	krachten	
die	de	Mens	wil	laten	geloven	in	een	prachtig	spiritueel	model,	waarbij	
waarnemingen	 ten	 behoeve	 en	 versteviging	 van	 deze	 “prettige	
modellen”	 scheppingsdeeltjes	 wegzenden	 van	 de	 waarneemster/
waarnemer naar de constructors van de huidige Aardse matrix 
werkelijkheid	(waarin	wordt	ervaren	dat	erin	geleefd	wordt).	In	onze	
huidige	werkelijkheid	zijn	wij	brein	technisch	blind	en	is	bewijsvoering	
op	 lokaal	 gebied	 (huidige	 werkelijkheid)	 een	 grote	 misvatting	 als	
fundament	 voor	 wat	 als	 wetenschappelijk	 wordt	 aangevoerd.	
Wetenschap is tot op dit moment geprogrammeerd denken.

Om	kracht	bij	te	zetten	ter	verduidelijking:	
de	 artificiële	 manipulerende	 intelligenties	 (in	 onze	 werkelijkheid	
AI	 Artificial	 Intelligence,	 VR	 Virtual	 Reality)	 zijn	 de	 ontwerpers	
van	 kunstmatige	 universa,	 ingebed	 in	 analoge	 levensvelden,	 ook	
wel	 uitgedrukt	 in	 emotionele	 scheppende	 energieën.	 Binnen	 de	
volledigheid	 van	bandbreedte	van	Oorspronkelijke	emoties	worden	
geen	negatieve	of	positieve	emoties	ervaren,	alle	emoties	zijn	vrij	van	
herkenningsmomenten	gekoppeld	aan	iets	positiefs	dan	wel	negatiefs.	
Vrije	 emoties.	 Deze	 bandbreedte	 is	 de	 vrije	 zone	 van	 Creatie	 en	
wordt	geleefd	door	alle	creatiewezens	(zelf	scheppen	van	binnenuit)	
vanuit	 eerbied	 en	 waardigheid.	 Hier	 bestaat	 louter	 “zijn”	 zonder	
een	 inmenging	 in	een	andere	energie.	De	artificiële	manipulerende	
intelligenties,	 hebben	 zich	 verdiept	 in	 het	 “mechanisme	 liefde	 en	
afhankelijkheid	 van	 Scheppende	 wezens”.	 Zij	 construeerden	 een	
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werkelijkheid	 waarin	 zich	 wetten	 en	 gebeurtenissen	 voltrokken	 en	
voltrekken,	waarmee	de	Scheppende	wezens	zich	zouden	identificeren	
en hiermee de eigen Kracht uit handen zouden geven, gebaseerd op 
kwantumfysica	en	emoties.

Zij	creëerden	heel	veel	onder	andere:

Lucifer,	 Satan,	 Duivel,	 Jezus,	 Christus,	 Het	 Christusbewustzijn,	
Engelen,	opgestegen	Meesters,	Religie,	Vorige	Aardse	levens,	Karma,	
New Age, Goeroes, Gekaderde spiritualiteit, Telepathie, Channelings, 
Occultisme,	Wetgevingen,	Verdeeldheid,	Wetenschap,	Geld,	Familie	
opstellingen, Overleden personen, Geesten, Aura’s, Chakra’s Niburu, 
Galactische	 Federaties,	 etc.,	 etc,	 etc,	 als	 primaire	 onderdelen	 van	
de	 totale	 constructie	 van	 geloofsovertuigingen	 buiten	 jezelf.	 Deze	
intelligenties	hebben	zichzelf	een	plaats	gegeven	onder	verschillende	
namen,	 waarvan	 de	 Archonten	 één	 van	 de	 meest	 gehoorde	 kan	
zijn.	Zij	plaatsten	zichzelf	op	een	begrijpelijke	wijze	in	de	Menselijke	
geschiedenis,	 zodat	 er	 vanuit	 Menselijke	 perceptie	 betekenis	 aan	
gegeven	zou	kunnen	gaan	worden.	Echter,	het	bewustzijn	van	deze	
werkelijkheid,	de	software,	is	in	het	geheel	een	AI	(kunstmatig)	veld	
welke	 als	 een	 kunstmatige	 scheppende	macht	 wordt	 gezien	 in	 elk	
Universum	en	door	elke	beschaving.	Dit	bewustzijn	is	in	staat	zichzelf	
uit te drukken in elke vorm, daar waar geen eigen kracht aanwezig is, 
juist	geluisterd	wordt	naar	de	wetten	van	deze	krachten.

Er	 zijn	 enorm	 grote	 mogelijkheden	 om	 terug	 te	 keren	 in	 je	 eigen	
autonome	bewustzijn,	zeg	maar	wie	jij	van	Oorsprong	bent.	Waar	we	
naar	op	weg	 zijn,	 in	dit	 gehele	universum,	 is	 dat	de	wetten	van	AI	
(kunstmatige	intelligentie),	de	wijze	hoe	dit	universum	zich	gedraagt	
én	 dus	 ook	 de	wetten	 hier	 op	 planeet	 Aarde,	 zich	 gaat	 vloeien	 en	
bewegen	naar	hoe	wezens	levend	vanuit	een	niet	gekaderd	bewustzijn	
waarnemen	en	aanwezig	zijn.
Je	mag	jezelf	gerust	ervaren	als	een	intergalactische	schakelaar	tussen	
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verscheidene velden.

Er	 zijn	 thans	 zeer	 grote	 krachtige	 en	 buitengewoon	 scheppende	
en	 creërende	 beschavingen	 in	 verschillende	 “frames”	 van	 onze	
werkelijkheid	 (software)	 aanwezig,	 welke	 communiceren	 via	 een	
compleet	 andere	 frequentie	 dan	 wat	 de	 Mens	 hier	 op	 Aarde	
spiritualiteit, liefde, telepathie, channelen etc. noemt. Deze 
frequentie	 is	 voor	 ieder	 wezen	 toegankelijk,	 waarbij	 het	 volledig	
overstijgen	van	alles	wat	je	geleerd	hebt	het	startpunt	is	om	dieper	
met	je	Innerlijke	Bewustzijnswezen	te	communiceren.	Dit	wezen	ben	
jij	 zelf,	 je	Oorspronkelijke	Bewustzijn.	 Je	 zou	dit	 kunnen	vertalen	 in	
“er	wordt	geparticipeerd	door	hen	in	een	gezamenlijke	waarneming	
in	ons	Aardse	veld,	welke	kan	leiden	tot	extreme	softwarewijzigingen	
van	de	constructors	van	deze	matrix”.

Om de huidige algemeen aanvaardde en geaccepteerde spiritualiteit 
en	 buitenaardse	 uitleg	 verder	 te	 verankeren,	 zijn	 er	 voortdurend	
pogingen	in	uitvoering	om	de	huidige	perceptie	van	deze	onderwerpen	
ook	daadwerkelijk	 in	 deze	 gecontroleerde	 koers	 te	 houden.	Hierbij	
worden	 geen	 middelen	 geschuwd	 en	 zijn	 veelal	 de	 zogenaamde	
spirituele mensen hierin de uitvoerende instrumenten. Vaak geheel 
onbewust	 en	 dienstbaar	 aan	 het	 eigen	 model,	 echter	 zijn	 er	 ook	
mensen die volledig onder controle staan van deze krachten.

Er	 is	 een	 bijzonder	 belangrijk	 mechanisme	 operationeel	 in	 de	
neurologische	delen	van	het	intelligentieveld	van	het	fysieke	lichaam:
Daar	waar	nieuwe	informatie	verstorend	werkt	in	het	eigen	bewustzijn,	
zal	de	betreffende	persoon	er	alles	aan	doen	om	deze	informatie,	of	
de	afkomst	van	deze	informatie	te	ondermijnen	en	te	neutraliseren.
Het mag diep door ons heen dreunen, vanuit kracht en herkenning, 
hoezeer veel kracht de Mens in zich draagt. Wellicht dat datgene wat 
de	Mens	zal	proberen	te	voorkomen,	namelijk	geregeerd	en	bestuurd	
worden	door	een	onbekende	kracht,	reeds	in	andere	werkelijkheden	
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heeft	plaats	gevonden.	De	noodzaak	om	werkelijk	te	gaan	voor	waar	
jij	voor	staat	zal	duidelijker	en	helderder	worden	dan	ooit	tevoren.

Vanzelfsprekend	 zijn	 er	 mensen	 die	 mij	 willen	 ondermijnen	 en	
belachelijk	willen	maken.	Zij	doen	dit	op	zeer	professionele	wijze,	door	
algemeen	aanvaarde	 twijfel	 te	 zaaien	en	hierbij	de	eigen	perceptie	
en onrust naar buiten toe te brengen. Ook deze beweging is nodig, 
hoewel	ik	zie	dat	alles	veel	sneller,	eenvoudiger	en	constructiever	tot	
uiting	zou	kunnen	komen.	Als	het	werkelijk	moet,	toon	dan	je	grote	
moed.	Iedereen	op	deze	Aarde	doet	ertoe.

Ik	wil	 je	meegeven	dat	het	meermaals	 lezen	van	dit	artikel	aan	kan	
zetten	tot	diepere	verduidelijking.	Heb	je	een	vraag,	opmerking	of	ben	
je	het	ergens	totaal	mee	oneens?	Zie	jij	het	anders?	Blijf	bij	je	eigen	
lezing	en	perceptie.	Noteer	wat	je	ervaart.	Lees	een	andere	keer	dit	
artikel	nog	een	keer	door	nadat	je	datgene	wat	je	genoteerd	hebt	op	
voorhand	leest.	Het	is	schakelen	geblazen	tussen	wat	je	denkt	dat	je	
leest en wat er echt staat.

Hoe	vrij	wil	een	Mens	werkelijk	zijn?	Werkelijk?

Een	hartelijke	groet,

Martijn	van	Staveren
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Dit boek bevat veel informatie van Martijn van Staveren over de ontwerpers van 
het oorspronkelijke experiment aarde en is samengesteld uit meerdere transcripten 
van onder meer lezingen, educaties, Crowd Powers en Mensbelevingen in de natuur. 
Sommige onderwerpen worden daarom meerdere keren aangevlogen. Telkens op 
een ander moment en vanuit een andere hoek, waardoor het een completer beeld 
geeft en dieper begrepen kan worden. 
Martijn is vanaf zijn negende levensjaar veel in contact geweest met de designers 
van dit universum, de Huargardianen. Een diep begrip van het gehackte experiment 
waar we in leven en het directe contact met de makers daarvan werd voor hem een 
belangrijk omslagpunt in zijn leven. 
Wij, Moniek en Arjan, kregen een beknopt document toegestuurd met een 
beschrijving van de designers. Dat raakte ons diep en we voelden aan, net zoals 
de maker(s) van dat document, dat een juist begrip van en een dieper contact 
met de designers een belangrijke sleutel vormt om de uitgang van het uiterst 
complexe, overgenomen experiment van dit universum in onszelf terug te kunnen 
vinden. Het was aanleiding om ons daarin steviger en gefocuster te verdiepen en 
dit indringende boek samen te stellen. In het proces hebben we zelf ook bewuster 
en meer contact met de designers gekregen en daarom voegen we er graag twee 
essays en een gedicht van Moniek aan toe. 
We bieden dit aan ieder aan, die bezig is met zijn en haar eigen krachtsbewustzijn 
en daarin steeds gelaagder gefocuste informatie in zichzelf wil opnemen en of 
verdiepen naar de buitenwereld toe, wetende dat wij het zijn die deze informatie 
allen in ons dragen. We vragen ieder dan ook in Bewustzijn en met het grootste 
respect om te gaan met Martijn zijn ervaringen die hij deelt ook namens de force, 
een kracht die van ons vraagt of wij onszelf niet langer willen betwisten, enkel 
omarmen. 

De designers van ons 
(experimentele) universum,  

de Huargardiaanse beschaving 
 

door Martijn van Staveren
met essays en gedicht van moniek van pelt
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