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Deel 1 
Welkom allemaal, op deze zaterdagmiddag, fijn dat jullie er zijn en fijn dat ik er ook mag zijn. 
Het is lekker weer natuurlijk, dus het zou zomaar kunnen zijn dat we buiten gaan wandelen en dan 
onderhand praten, maar daar hebben we toch een zittende houding voor nodig hè... 
Nou, ik vind het heel fijn dat we hier vandaag mogen zijn. Het is een vervolg weer, wat op zich ook een 
losse lezing is,  met elkaar te mogen bespreken in relatie tot ons bewustzijn, want er gebeurd heel veel 
op de aarde en er gaat nog veel meer gebeuren. En dat zijn zowel hele mooie ontwikkelingen als 
ónvoorstelbare onrustige ontwikkelingen die er gaan komen en alles in relatie tot onze grootsheid, we 
gaan het wel ervaren en het is aan ons hóe we het gaan ervaren. 
Op basis van welke ervaring dat aan ons gelinkt wordt. 
We zitten in een heel onrustige situatie, in ons hele leven zijn wij zwaar ontvankelijk voor spanning 
en stress en zullen we de grote veranderingen die eraan gaan komen ook zeer waarschijnlijk gaan 
ervaren vanuit grote spanning en stress en zijn wij zover, dat wij spanning en stress kunnen ervaren 
zonder daarbij in een drama te komen...gewoon klaar zijn voor alles wat er ook maar mag zijn, dan zullen 
wij die grote periode die er ook aan zit te komen, waar we in de voor aanloop al in zitten, zullen wij  gaan 
ervaren op een buitengewoon plezierige, interessante, diepgaand...een bijzondere manier in ieder geval. 
Want woorden schieten toch te kort wat we aan elkaar willen vertellen, voelen, we voelen allemaal iets 
anders maar allemaal een stukje uit het grote veld....het grote veld van eenheidsbewustzijn. Op dit 
moment is dat eenheidsbewustzijn zeker intact, het is alleen zo dat vanuit de fase hoe wij dat nu 
ervaren, pakken we allemaal een snippertje daarvan op. 
We gaan het vandaag hebben over onder andere mindcontrole....in die zin in relatie tot het huidige nu,  
hoe we er ook anders mee om kunnen gaan om het te herkennen ....het gaat over new age, 
spiritualiteit...de rol daarin... gewoon als een stukje informatie extra erbij om alles te kunnen belichten 
en zeker de duale en non duale processen. En volgens mij tot nu toe in mijn hele leven hier, 580 duizend 
jaar op de aarde, oh nee...42 ben ik...(lach)...ervaar ik dat non duale processen en de dualiteit echt in de 
spirituele groepen heel veel besproken wordt, daar komt het meest voor.  En wat dat zou kunnen 
betekenen daar komen we nog we op, maar we gaan er wel doorheen en we gaan er ook uit komen. 
De lezingen die ik hier mag geven wordt gevoed door heel veel gezamenlijke interesses. 
Op de een of andere manier is dat hier in Renkum altijd heel mooi in balans, waar iedereen de eigen 
stukken gewoon naar voren mag brengen en ik wil ook voorstellen dat aan het eind van de lezing, ligt 
eraan hoe lang die gaat duren, want dat is iedere keer weer anders, dus misschien zijn we om half 3 
klaar, maar het kan ook zijn dat we om half 7 klaar zijn...maar we gaan het echt om 5 uur afronden, maar 
laten we het eind van de dag nog benutten om ook wat vragen te stellen als die er zijn, of als je daar iets 
over wilt zeggen, want dat kan ook hè....dat je een aanvulling wilt geven. Het gaat niet zo zeer dat ik de 
antwoorden geef, het gaat erom dat we met elkaar in het veld zitten van onderzoek en dit plaatje vindt 
ik een erg mooi plaatje, dit is een uitbeelding van heel veel verschillende gebeurtenissen wat er hier op 
aarde plaats vindt en dat heeft zeker te maken met mindcontrole omdat niets is wat het lijkt, helemaal 
niets, alles zit anders in elkaar... 
en alles wat wij ervaren op dit moment vanuit onze menselijke realiteit, doet er zeker toe...en toch doet 
het er ook helemaal niet toe. Het is maar net, hoe klampen wij ons vast aan de werkelijkheid. 
De doelstelling van deze lezing, onder andere....is inzicht krijgen in de realiteitsschillen van controle. 
Want als wij vrijheid willen gaan vinden in ons zelf met buiten ons zelf, dat we dat met elkaar in 
verbinding brengen, zullen we ook onderscheidend mogen zijn in wat controle is en dát het er ook is. De 
controle is in feite het onvermogen om daar ook zelf de autoriteit in te kunnen zijn. Dus zolang dat niet 
lukt in welk facet ook hebben we te maken met een tijdelijke belemmering in vrijheid, wat gebruikt 
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wordt door andere krachten in de vorm van controle over ons. 
Dus alles is heel relatief. We hoeven het ook niet te dramatiseren maar we mogen er wel gewoon lekker 
doorheen. 
Dus inzicht in de realiteitsschillen van controle, om de weg naar de vrijheid in beeld en in ons hart te 
krijgen. Dus niet alleen vanuit het hartstuk, maar ook in het beeld híer...dat we dat in verhouding wat er 
hier op de aarde gebeurd, dus ook maatschappelijk gezien...júist maatschappelijk gezien, dat we daar 
ook de verbindingen gaan zien waarom bepaalde zaken gebeuren en hoe we het ook kunnen ombuigen, 
want dat is natuurlijk wel heel belangrijk. 
Hè...want we kunnen heel  veel weten en niets doen en dat is precies wat bepaalde groepen  op deze 
aarde heel erg voor ogen hebben, dat wij vooral niks doen. 
Herkenning van manipulaties in jouw leven, dat is ook een doelstelling. Dat betekent ook gewoon je 
eigen huis en tuin. 
Ook het trainen van ons onderscheidingsvermogen, waar mag jouw focus in jouw leven, in jouw 
dagelijkse leven naar toe. Of waar mag jouw focus juist vanaf. Dat is puur iets dat kun je alleen maar voor 
jezelf herkennen, dat kan niemand jou vertellen, dat kan niemand mij ook vertellen, 
dat is iets wat we allemaal op onze eigen wijze ervaren. 
Herkennen van je eigen autoriteit. 
En als laatste slide, een doelstelling...medecreator zijn in het herscheppen van ons erfgoed. 
De werkelijkheid die schuil gaat achter deze lagen van realiteit, wie wij zijn, de grootsheid die wij zijn, het 
herstel van een koninkrijk waar wij allemaal deelgenoot van zijn en ik noem het bewust koninkrijk omdat 
dat een en al rijkdom is in de vorm van overvloed, in elke vorm, waar geen beperkingen zijn. Dat is een 
werkelijkheid waar wij vandaan komen, dat is een werkelijkheid die er nog steeds is, maar waar we wel 
aan werken mogen om het wel bij elkaar te brengen. 
Want die realiteit die er nog is, is wel gefragmenteerd opgeslagen. Het is niet voor niets dat de mensheid 
op de aarde in een enorme verdeeldheid verkeert. En het is echt niet alleen maar vanwege de religies, er 
zitten veel grotere agenda's achter. En een van die agenda's is omdat we allemaal drager zijn van een 
stukje "mastercode"...meestercode, een hoofd brokstukje van een gigantisch bewustzijnsveld, wat nooit 
één veld is geweest, behalve dan... zolang wij ermee in verbinding zijn. Dus zolang wij in verbinding zijn 
met elkaar en met dat stukje code in ons zelf,  dus nérgens bang voor zijn, dan zijn wij in feite dat veld 
wat uit elkaar gevallen is, wat dus eigenlijk nog steeds met elkaar in verbinding staat, brengen wij weer 
terug... 
Dus dat medecreator zijn in het herscheppen in ons erfgoed, dat speelt zich hier af, in deze realiteit. En 
dat is echt héél erg bekend bij grote wetenschappelijke onderzoekers,  dat de mens iets in zich draagt 
van een fenomenale waarde! De mensen kunnen het niet een betekenis geven, omdat de wetenschap 
niet de vermogens in zich heeft om dat in de context te plaatsen van grootsheid. 
En kijken we naar onze hersenen, hoe onze hersenen functioneren, die zijn natuurlijk enorm afgestompt 
geraakt, als die weer aangaan naar een vermogen van laat ik zeggen 50%...jongens dan zitten we in een 
realitéit...dan is het al feestvieren! Dat wordt nog veel meer dan feestvieren... 
Dus wat gezien en gevoeld wordt, in onszelf...potentieel aanwezig... en zichtbaar in het holografisch 
programma en wat ik bedoel met holografisch...mensen vragen me wel eens van wat bedoel je met 
holografie, dat is dus ook zoiets hè...het is maar een woord, want betekent het dan dat het een bundel 
van energie is wat extern is... wat ik ermee bedoel en dat zal voor de meeste mensen wel duidelijk zijn, 
maar ik omschrijf het nog een keer extra goed, is dat een hologram een bewustzijnsveld is, een veld wat 
zich uitstrekt door alles en overal, zelfs daar waar we niet weten dat het er is, is het ook. Dus dit 
frequentieveld waar wij vandaag met elkaar in zitten, in verbinding, maar wel allemaal in onze eigen 
kracht, dat zenden wij terwijl wij hier zitten vanuit dit hologram,  dit bewustzijnsveld, zenden wij 
dit...nu...uit, in alle veldlagen tegelijkertijd. Dus ook door de lagen van controle en ook door de lagen van 
vrijheid. Dus het is bekend dat wij hier vandaag met elkaar zitten. 
Het is ook bekend, dat wij gisterenavond iets anders deden. Het is ook bekend wat wij voelen en het is 
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vooral heel erg bekend in de lagen van controle wat ik voel op basis van angst. En daar worden we op 
gepakt in het hologram, dus het bewustzijnsveld, waarin wij op dit moment navigeren, gaat open, dat 
bewustzijnsveld gaat open, het gaat steeds sneller open en wordt gecontroleerd door kunstmatige 
intelligentie. En het hologram waar we nu inzitten is een soort kunstmatige intelligentie en er gaat héél 
veel gebeuren, meer als dat we op dit moment kunnen bevatten en dat brengt uiteindelijk alleen maar 
onze grootsheid terug in het veld van daar waar het om gaat. 
Hè....3 slides en 685 duizend woorden...lach) 
En waar het ook om gaat, het is een significante, een super belangrijke stap in ons bewustzijnsproces, 
juist om contact te krijgen met onze galactische vrienden en families. 
En laat daar geen misverstand over ontstaan, dat contact is er voortdurend! 
Het enige wat hier gebeurt in de realiteit waarin we nu zitten, is dat wij niet weten te interacteren met 
de informatienetwerken oftewel het veldbewustzijn waar wij op dit moment mee te maken hebben. Wij 
weten dat niet in een andere positie te plaatsen....in een andere rol, dus wij worden als het ware 
voortdurend geconfronteerd met de realiteit en de werkelijkheid, terwijl buitenaardse en 
interdimensionale vrienden en familieleden van onze gigantische allianties, niet aan déze kant van de 
frequenties zitten op basis van wat wij ervan kunnen zien, maar ze zitten er gewoon doorheen 
vervlochten en wij zien het niet omdat wij de realiteit die wij nu aanvaarden, zo aanvaarden als de 
werkelijkheid dat onze mind kennelijk niet in staat is om daar op een andere manier naar te kijken. Dus 
wie doet er mee om daar anders naar te kijken? Ik zie ik zie wat jij niet ziet.....keuzes...daar gaat het om! 
De boodschap van buitenaardse groepen die zo helemaal niet genoemd willen worden... maar ik noem 
ze toch even zo....aan ons meegeven. "Zolang jullie aardse mensen jullie werkelijkheid blijven 
belichamen zónder veranderingen aan te brengen, kúnnen en mogen wij jullie regeringen en 
controlehouders, niet omzeilen. Jullie geven autoriteit aan zaken waar je graag transitie wilt zien, wéés 
die transitie!" 
En dat is een van de meest voorkomende thema's die ik in mijn leven heb. De gesprekken die ik voer, 
over hoe de aarde zich op dit moment in een model bevindt en hoe het komt dat wij zo getraceerd 
worden, want dat heb ik zo toen ik rond de 20-25 jaar was, heb ik daar op een hele obstinate manier 
vragen over gesteld vanuit het galactisch bewustzijn, zo van..."hoe komt het als jullie ons ondersteunen, 
dat jullie dan voortdurend zaken doen met regeringen waar we juist van af willen." En dat heeft te 
maken met bepaalde wetgevingen, dat heeft te maken met die autoriteit, die energie die er is, dat 
netwerk, die grid van energie dat wordt als het ware door mensen, door collectieve bewustzijnsvelden 
van alle mensen op deze planeet, wordt dat aangeprezen. Zolang wij dus massaal ook naar die stembus 
gaan, zeggen we gewoon dat we akkoord gaan met dat systeem. Dus dat heeft een heel diepliggende 
reden waarom ze dit naar voren brengen. Want in feite is het gewoon tijd dat we zeggen van we 
erkennen dit systeem gewoon niet meer. Er zijn zóveel legitieme redenen gewoon voor naar voren te 
halen...waarom dat systeem dat ons wordt voorgelegd, helemaal niet legitiem is...het is gewoon niet 
legaal. Het is op basis van regelgevingen en wetgevingen gemaakt. Maar als je het allemaal gaat 
onderzoeken blijkt het aan alle kanten te rammelen en het is helemáál niet gebaseerd op de 
gelijkheidsprincipes van de mens op deze planeet, ongeacht je afkomst, het zorgt alleen maar voor 
verdeeldheid. Het zorgt ervoor dat mensen in tweestrijd komen en in tekorten komen, het héle systeem 
in elke facet is gebaseerd op het tegenovergestelde van heelheid. Dus de heelheidsprincipes die liggen 
daar in het fundament niet aan ten grondslag. En dan kun je met een paar hele goede advocaten, kun je 
daar met een paar honderdduizend mensen echt wel iets aan doen en van maken...maar wie doet het? 
Wie zet het in beweging...Dus dat hele verhaal waar we het hier over hebben gaat over veel meer dan 
alleen buitenaards contact. Die deur die staat op een kiertje, maar als we die deur willen openzetten, 
zullen wij eerst dienen te onderzoeken welke deuren wij nog dichthouden. 
En dan hoef je helemaal niet geïnteresseerd te zijn in ufo's en je hoeft ook helemaal niet geïnteresseerd 
te zijn in buitenaardse realiteiten of paranormale zaken, maakt niks uit...je hoeft niet eens 
geïnteresseerd te zijn in de aarde om het maar even heel simpel te zeggen. 
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Het gaat om de basis of het klopt dát wat wij voorgehouden krijgen of dat werkelijk ten dienste staat van 
het AL- bewustzijn, van iedereen. Kijk bijvoorbeeld nu naar de situatie  in Syrië, kijk naar de situatie wat 
er wereldwijd gaande is, die exodes van ál die mensen die eruit stromen. 
Er zijn overigens ook weer een heleboel mensen die weer terugstromen, maar het hele verhaal wat wij 
te zien krijgen. Wat puur en louter gebaseerd is op de incompetentie van de hele westerse gemeenschap 
waar ik dus ook een onderdeel van ben. Tientallen jaren lang zijn die mensen uitgestoten uit dat proces 
van goede voeding, goede scholing, een waterleiding bestaat daar niet eens waar je uit kunt drinken. Het 
zijn de basisprincipes...Een hele grote groep, hele beschavingen zijn gewoon uitgestoten door de 
westerse gemeenschappen, uitgestoten in dat stukje gelukzaligheid, hè...dat er ook een stukje 
informatie en technologie beschikbaar wordt gesteld. 
Dat die mensen ook worden onderwezen van...kijk, wij doen dat zo....maar als je dat zo doet, is het ook 
goed, maar dat je de moeite neemt met elkaar op een planeet... eenheid te brengen. 
Er liggen zoveel programma's achter waarom dat niet gebeurd en de grootste overtuiging is van de 
gevestigde machten, dat dat niet zou moeten omdat dat namelijk in het geding brengt dat de macht 
welke zij vertegenwoordigen, dat ze die kwijt zullen raken. 
En dat is ook waar dit deel over gaat vandaag, om te kijken hoe wij vervlochten zitten in dat model en 
ook op basis van jou eigen onderzoek ergens in een moment in jou leven, een tegengewicht kunt zijn en 
het hoeft niet zo perse iets te zijn dat je iets hoeft te doen, laat dat vooral duidelijk zijn..hè, dat tapijt dat 
we uitrollen naar een andere realiteit bestaat uit heel veel verschillende  soorten tapijtrolletjes...en ons 
tapijtrolletje is dat tapijtrolletje wat bij jou past en wat bij mij past, maar dat het ook zo kan zijn dat je 
helemaal niks hoeft te doen, maar door simpelweg je daar in af te stemmen en daar duidelijke beelden 
en duidelijke gevoelens bij te zetten, waar jij voor gaat en staat. Hè...want we kunnen er niet omheen dat 
alles wat we tot nu toe om ons heen zien, allemaal een gevolg is van naïviteit. Want we hebben allemaal 
gedacht in het model waarin we nú leven dat de machten om ons heen en ook de grote giro 555 acties, 
die op heel veel fronten ontzettend goed werk hebben gedaan, laat dat vooral ook gezegd zijn. Ik ken 
mensen die ongelófelijk goed werk hebben gedaan doordat er geld verzameld is, maar zeggen ook... er 
komt nog geen 20% beschikbaar. 
Dus de vraag is maar gewoon...waar gaat dit om...en wie bepaald dat. Is het mogelijk dat in plaats van 
dat de macht extern is, dat we het zelf in elkaar gaan zetten....en dat kan. En er zijn 
tienduizenden beschavingen die dit proces ook hebben meegemaakt en er zijn nog twee  beschavingen 
die in die processen zijn blijven hangen, waarvan wij er één zijn en wij zijn ook de hardnekkigste! Wij zijn 
een heel hardnekkig volk...(lach). En dat allemaal op basis van het feit dat wij geen alternatief zien van 
waar het dan om zou gaan. En de spirituele mens is daar toe blijkbaar beter in staat, omdat de mens die 
wat meer met de spirit verbonden is, met het krachtveld van alles wat is...in staat is om op basis van dat 
gevoel dat hier zit, een beeld te creëren wat te maken heeft met onze oorspronkelijkheid. Nou en 
probeer dan maar eens de rest van de wereld ook in dat beeld te krijgen, dat lukt ons niet. Dus het is een 
"2 pikes problem" zei Sherlock Holmes en we gaan dat ook zo benaderen. 
Dus wij hebben te maken met een fysieke realiteit met maatschappelijke modellen waarin technologie 
echt een hele dominerende factor gaat worden en dat is nog maar net begonnen en we hebben te 
maken met het menselijke stuk. En dat menselijke stuk dat zullen wij als observators voortdurend vanuit 
ons hart, vanuit ons gevoelsbewustzijn laten zo maar zeggen, de een zegt je hart zit overal en dat is ook 
zo, want alles is zelf bestaand vanuit het hartsveld, dat we dus vanuit dat veld ook durven in te laden wat 
wij voor ogen hebben...dus mind over matter. 
Dus dit plaatje hier...is ook een van de redenen waarom er weinig tot geen interactie is tussen de grote 
welwillende beschavingen en supermachten zoals regeringen en de geheime regeringen op deze aarde, 
groepen die echt de touwtjes in handen hebben. Maar alleen omdat zij worden erkend, die regeringen, 
door de mensen op aarde als de machthebbers, de legitieme houders van de wetgeving...terwijl onder 
andere deze beschavingen dat heel anders zien en daar  ook geen voeding aan willen geven. Dus wat 
gebeurd er, er is nagenoeg geen interactie. En de interactie die er wel is, dat zijn de groepen die er heel 
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erg veel voordeel bij  hebben dat de aarde juist wordt geregeerd door die groepen. Omdat die de 
agenda's precies vervullen om de mensheid in onwetendheid te houden. Dus de vraag is...links af, 
rechtsaf of rechtdoor, of binnendoor, buiten- langs, het is maar net wat voor uitdrukking we er willen 
neerzetten, jouw wereld blijft vaak hetzelfde, in het nu beschreven hè..niet omdat ze echt zo is, maar 
juist omdat jij steeds dezelfde keuzes blijft maken. En dat zit 'm in ons, dat zit 'm in mij. Dus iedere keer 
als ik iets wil doorbreken en ik wil iets veranderen, laat ik het zo maar zeggen, ik wil iets veranderen in 
mijn leven en ik neem het mezelf voor om dat te veranderen en het moment dat de verandering er is en 
het momentum is daar om het anders te doen, dan sla ik rechts af omdat mijn systeem zonder dat ik het 
door heb, mij rechtsaf laat slaan. Wáánzin....hoe geprogrammeerd zijn wij en dat is onderdeel van het 
mindcontroleprogramma. Want zo vrij als dat we allemaal denken dat we willen zijn, zo vrij zijn we ook, 
maar we handelen er niet naar. En in deel 2 volgens mij heb ik het daarover gehad over de 
persoonlijkheid, hoe dat meespeelt en hoe dat ook een masker is van onze grote galactische vermogens. 
 
Vraag: Wie zijn die andere sukkels...(lach) 
 
Martijn: Dat zijn beschavingen die er baad bij hebben, dat zijn reptiliaanse mensachtigen, dus Annunaki 
bijvoorbeeld maar ook heel veel andere beschavingen, geïnfaceerde rassen, laat ik het zo maar zeggen, 
van oorsprong vrije rassen die geïnfaceerd zijn geraakt door een vinding die wij ooit hebben bedacht. En 
die vinding die wij ooit hebben bedacht die is zo uit de hand gelopen, kosmisch... in het gehele 
bewustzijnsveld, waardoor zij dus groepen zijn geworden die er op uit zijn om het menselijke vermogen 
niet meer tot potentieel te laten komen. 
 
Reactie: Dus die 2 groepen zijn er nog, wij en hun. 
 
Martijn: Ja, maar waarbij de groep zeg maar de Sullie-groep...(lach), bestaat uit een gi-gántische 
alliantie. Want mensen doen daar heel makkelijk over, vooral juist in de spirituele groepen wordt het 
heel snel teruggebracht in, "oh ja nou we hebben er zelf mee te make, ja dat is een oorzaak en gevolg" 
en vervolgens leunen weer naar achter en gaan we onze trui verder breien. 
Er is dus echt iets nodig...op het moment dat je ermee te maken krijgt en dat je dat ziet en ik spreek uit 
ervaring. Ik ben aan boord geweest van verschillende Agadatroepen, dat is onvoorstelbaar, dat kunnen 
wij op dit moment helemaal niet bevatten, dat zijn gi-gántische voertuigen, waar één en al drama aan 
boord is, volgens ons menselijk bewustzijn...zoals wij dat ervaren...pure duistere energie, een krachtveld 
wat helemaal niets te maken heeft met een  verbinding, maar juist alleen maar afgescheidenheid, maar 
superintelligent is en alles maar dan ook alles doorziet tot op het punt waar wij dus nu zitten. En dat is 
onze taak om daar uit te komen en als we daaruit durven te komen, is die kunstmatige intelligentie die 
zich manifesteert in allerlei superbeschavingen, niet meer in staat ons te volgen met wat wij doen. 
Daarom is het ook zo belangrijk dat wij werken volgens ons hart, maar wel dat we uit die persoonlijke 
modus komen. 
En toen was het tijd voor een glaasje water... 
 
 
Reactie: Maar ik vindt het heel frustrerend, je doet heel veel moeite om er iets moois van te maken 
maar het lijkt wel of er krachten zijn die het je heel moeilijk maken en ik wordt er wel eens moedeloos 
van. 
 
Martijn: Ja, weet je daar zit iedereen in, in het kader van de menselijkheid zoals we dat nu ervaren. 
Maar elke ontmoediging en het feit dat je ervaart dat je überhaupt ontmoediging in jezelf voelt, is een 
versteviging van datgene waar je mee bezig bent. Nu stel je eens voor dat je niet in de gaten hebt dat het 
een ontmoediging is, dan kan je...prrrrrr... zo onderuit gaan. En dan wil dat nog niks zeggen want dan kun 
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je na verloop van tijd er nog uitkomen, maar de mensheid collectief gezien zit in een bewustzijnsveld 
naar beneden. Dus die raken steeds verder afgestompt. Terwijl daarin een groep is die steeds meer 
bewust wordt, zich open durft te stellen, accepteert dat zaken gebeuren zoals ze gebeuren...dus geen 
wrijving daarin legt en als je dan een ontmoediging ervaart en herkent dat het een ontmoediging is, dan 
is dat een versteviging in het bewustzijnsveld. Dus laat ik het zo zeggen, in feite zijn het allemaal 
cadeautjes maar het voelt vaak niet zo. Gewoon een strik erom heen doe en zeggen...yes! Ik kan er nu 
nog niet blij om zijn maar ik weet één ding, er komt een moment dat ik heel erg die blijdschap kan 
ervaren. 
Ook voor mij geldt precies hetzelfde dat het pittig is, dus ik herken dat natuurlijk ook. Maar ik herken ook 
het moment waarin een ontmoediging ligt dat ik met de voet op het gaspedaal ga staan, want op het 
moment dat ik in een ontmoediging kom of in een gevoel wat daar bij aansluit, dan ga ik bewust uit dat 
gevoel weg, dus ik ga bewust een wandeling maken in het bos en ik ga bewust of in mijn tuin iets doen, 
ik ga juist het tegenovergestelde doen als wat er bij mij binnenkomt. En dat vraagt ook moed omdat je 
energie die je er moet brengen en vaak is je mind of verstand overtuigt van het feit dat je energie op is, 
maar dat is niet zo... want wij zijn ongelimiteerde wezens! Het enige wat je hoeft te besluiten dat we er 
een andere actie in nemen en het ook doen! En de mensheid wordt gedomineerd om uit de actie 
gehaald te worden. 
Dus die andere koers is nodig en het is de vraag natuurlijk wie die aardse mens is, daar hebben we het al 
over gehad, daar gaan we het ook niet verder over hebben want het gaat over mindcontrole, 
maar het is wel belangrijk, dat die oorspronkelijke mens, een bewustzijnsveld van ongekende waarde, 
waarin de mens niet alleen maar als een zwevend wezen met de natuur en zo in verbinding is, maar 
waarin de mens in een staat verkeert van ongelofelijk ver ontwikkelde technologieën. En dat druist aan 
de ene kant tegenin omdat we dénken dat we van oorsprong alleen maar verbinding hebben met alles 
wat vanuit het oorspronkelijke veld er is, maar ook vanuit de oorspronkelijke wereld waarin de mens 
echt bestaat, heeft de mens interactie met kunstmatige intelligenties. Logisch....waarom zouden we dat 
niet doen, waarom zouden wij niet contact kunnen hebben met andere superbeschavingen die 
misschien al voor 80 % bestaan door reparaties en degeneraties in hun DNA, dat ze zichzelf gerepareerd 
hebben, waarom zouden wij geen liefde kunnen voelen voor wezens, die voor een groot deel zijn 
gerepareerd door kunstmatige intelligenties, door microbische entiteiten, laat ik het zo maar zeggen. 
Hè...wij komen van goede huize,  wij hebben altijd met iedereen interactie gehad en in feite hebben we 
dat nu nog steeds. En juist om die belangrijke rol lopen er zware mindcontroleprogramma's. 
Dit plaatje kennen we...de val naar beneden...daar gaan we het niet meer over hebben, want we vallen 
nu omhoog...(lach) 
 
Angst...ik ga een paar rare dingen bevragen. Angst door tekort aan inzicht in kracht en creatie is angst in 
tekort aan inzicht in kracht en creatie. Is liefde zoals wij dit op dit moment ervaren een modus van 
ontkenning van de grotere werkelijkheid? Is liefde als dat zo zou zijn, daarmee een mogelijk instrument 
om bevrijding van het menselijk bewustzijn te voorkomen, uit te stellen? 
 
Want liefde is een woord en achter het woord liefde zit een imméns gevoel.   
Maar stel je nou eens voor, doordat we zo uit het veld zijn geduwd van kracht en creatie, dat er een 
andere realiteit wordt ervaren door ons waardoor het gevoel van liefde wat we nu ervaren, een gevoel 
is, waardoor wij vanuit dát gevoel,  concluderen dat het andere gevoel...angst...dat we daar nou juist bij 
moeten blijven. Dan kun je zeggen dat dat stukje gevoel wat we nu ervaren en de overtuigingen die wij 
in ons dragen uit religies, spiritualiteit, of puur vanuit een atheïstische opvatting, dat kan ook...want dan 
heb je ook nog steeds met liefde te maken, dan hou je ook gewoon lekker van je kind. Dat dát stukje 
precies, de bevrijding van het grotere stuk, dat krachtveld...die 99% die uitgeschakeld is, wat wij dus als 
angst zien...dat wij dat juist niet durven te betreden. Hebben jullie wel eens gehoord van healers en 
mensen die zichzelf healen met donkere energie? En dat andersom vertaalt is dat eigenlijk helemaal niet 
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zo, je kunt ook zeggen...er zijn mensen die durven het volledige potentieel van kracht te benutten. 
Dit is natuurlijk een heel interessant punt, want dit hele mechanisme zorgt voor de verdeeldheid in de 
aarde en op de aarde. En dat heeft helemaal niets met spiritualiteit te maken, mensen die atheïst zijn die 
helemaal niets, maar dan ook helemaal niets hebben met het gevoel van liefde, spiritualiteit en new age 
en alles wat met religies te maken hebben, zitten óók in dat systeem. 
Die zitten ook in een classificatiemodel....van hee wacht eens even, dat is negatief...dat is een negatief 
gevoel wat ik hierbij heb. Kijk we moeten ons gezonde verstand in relatie er natuurlijk wel bij gebruiken, 
je moet natuurlijk wel snappen wanneer iets positief is of wanneer iets negaties is in een situatie. Maar 
op het moment dat het om kracht gaat in ons zelf, dan is het maar de vraag of wij in staat zijn om liefde 
als instrument te benutten om ons volledige potentieel in het veld echt te durven instappen. Want 
mensen spreken over onvoorwaardelijke liefde en hoe onvoorwaardelijk zijn wij eigenlijk. Op het 
moment dat iemand ons iets vraagt die hartstikke negatief is en echt een trut of een idioot is en dat je er 
diepliggende gevoelens bij hebt en dat je er nóóit...maar ook nóóít iets mee te maken wilt hebben, 
omdat die persoon iets op zijn of haar kerfstok heeft wat jou helemaal...brrrrr...op het moment dat je dát 
gaat voelen, hoe onvoorwaardelijk is die liefde dan in jezelf vanuit die kracht. Dat je werkelijk vanuit een 
ónvoorwaardelijk stuk, dus in een situatie zónder voorwaarden durft te staan. En dat is wat nodig is als 
wij de planeet willen besturen terug naar een oorspronkelijk veld. Als wij wérkelijk de wereld willen een 
impuls geven, dan zullen wij dat zelf dienen te zijn. En dan gaat het er niet meer om dat we het alleen 
maar bespreken en dat betekent ook niet dat we dominee hoeven te zijn, zoals mijn rolletje op dit 
moment...(lach) 
Nee, het gaat erom dat we allemaal gelijkwaardig zijn, dat we het herkennen in onszelf, het zien in 
elkaar. En dat we ook zien dat we er allemaal anders mee omgaan. En als je spreekt over buitenaardse en 
interdimensionale groepen dan is dat het punt waarop zij wachten dat de mensheid uit die modellen 
stapt. Een model dat door mindcontrole in werking wordt gehouden. 
Is het nog te volgen? 
 
Reactie: Dan hebben we nog een aardige weg.... 
 
Martijn: Ja, dat is ook nog een aardige weg, maar weet je soms lijkt een weg 10 kilometer lang en ben je 
er in een halve seconde doorheen. Het heeft met de lengte te maken wat we denken dat het is. Het is 
wel waar wat je zegt natuurlijk hè... 
Religies en veel spirituele groepen gaan vaak uit van onze menselijke rol om alleen liefde te behandelen 
in de thema's waar wij als mensen mee te maken horen te hebben. Dit vindt vaak plaats vanuit het 
hemelse principe, dat er een hemel is zoals wij deze kennen en dat dit de status is van de uiterste 
doelstelling te behalen. Dus vanuit dat punt heeft liefde dan een grote betekenis. 
Doordat de religieuze en spirituele wereld door interdimensionale onderdrukkende krachten is 
geprogrammeerd in onze werkelijkheid, dus onze werkelijkheid ervaren wij anders, hebben deze 
krachten de grip op de mens haar bereidwilligheid om een waarheid aan te hangen en te aanbidden 
gecreëerd.  Tevens worden de mensen op de aarde overvallen en bestuurt door het gevoel van schúld. 
Wij dragen schuld in ons. Doordat er een diepliggend programma in deze matrix loopt, dat weglopen bij 
God een zonde is. In werkelijkheid zijn wij állemaal wezens uit de bronwereld en zijn voortdurend 
onlosmakelijk verbonden met de kracht van creatie en schepping. 
Dit wat hier staat (wijst plaatje aan)...is uitermate belangrijk. Want als wij écht los willen komen van alles 
wat wij hebben geleerd, tot in diepste langen in ons wezen, dan komen we alles tegen...álles...elke 
overtuiging komen we tegen. Want op het moment dat je spreekt over donkere krachten dat je die kunt 
gebruiken om te healen in jezelf, dan voelt dat niet lekker. Want ergens hebben wij meegekregen dat 
donkere krachten, dat je daarbij weg moet blijven. Als we dat plaatje nu in de open haard zetten en laten 
transformeren en er komt uit een andere open haard weer een nieuw plaatje tevoorschijn...heeft een 
nieuw plaatje genereert en er staat ineens van...."na ontdekt te hebben, dat de door ons ervaarde 
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realiteit als donker...licht blijkt te zijn en wij deze durven te betreden en onze persoonlijke overtuigingen 
komt te doorbreken...toen hebben wij ervaren dat wij als mensen in staat zijn om vanuit het vollédige 
spectrum onszelf te kunnen healen"...dat is 't. Ik durf dat gewoon hardop te zeggen...dat is 
't....joehoeee...(lach) 
 
Vraag: Wat er dan bij mij naar boven komt Martijn, dat in de oudheid had je  het linker pad en het 
rechter pad, linker pad was dan liefde en zuiverheid en het rechter pad was dan de duistere kant. 
Maar wat er dan ook bij mij door komt dat als je die satanische rituelen en dat soort dingen...hoe moet 
ik dat zien in de context van wat jij net verteld. 
 
Martijn: Het gaat niet om de uitwerking hoe het er uit ziet, het gaat om de energie waar het uit 
opgebouwd is. De krachten die bv de satanische....die kinderen misbruiken...ik noem maar wat 
en daar heb ik veel mee te maken de afgelopen 2 jaar, dat mensen echt insite informatie, zelfs met foto's  
geven en het is er gewoon. Dat is dus iets heel ergs, dat de uitwerking daarvan er zo uitziet. 
Maar het gevoel wat er onder ligt waaruit deze mensen handelen, is een misinterpretaties door hen zelf. 
Dus zij worden gevoed in hun bewustzijnsveld waarin zij zitten en gaan dus daar op een 
tegenovergestelde wijze mee om. Dus zij bekleden dat op een andere manier. Dus er is een gevoel van 
binnen op basis van interpretaties wat in het collectieve veld aanwezig is, zo wordt uitgevoerd, terwijl als 
deze mensen uit de mindcontrole komen dan zullen ze dus ervaren dat het gevoel wat daaronder ligt 
helemaal niets te maken heeft daarmee, maar dat het kracht is. 
En dat is ook het punt, wij krijgen dus voortdurend allerlei modellen te zien waardoor wij in die afschuw 
blijven zitten. Het is een heel interessante vraag, maar wij hebben dan te maken met een projectie van 
het resultaat. Dat is wat we te zien krijgen en dat is buitengewoon ernstig....héél ernstig. Maar 
daarachter in het programma hoe het opgebouwd is, is dezelfde levenskracht als wie wij zijn. Dus die 
levenskracht en die krachten waar ik het net over had, die zeg maar achter deze realiteit mensen 
besturen, die maken dus ge-bruik van die mensen hun trauma's, om in dát moment het gevoelsveld van 
donker en dat is dus gewoon licht....om dat bij die mensen in te voegen, waardoor die mensen dat 
gebruiken op een negatieve wijze waarvan het eindresultaat is zoals bv die satanische rituelen. En dat is 
er wat er gebeurd, maar daar komen we zo wel doorheen. Het is buitengewoon belangrijk dat je die 
vraag ook stelt, dank je wel hiervoor. 
Als je dit gaat onderzoeken hè, in de psychiatrie wereldwijd is allang geconcludeerd dat, dat  hele model 
van psychiatrie dat dat in die zelfde open haard kan. Hè...want het is gewoon volslagen waanzin, mensen 
krijgen allemaal labels opgeplakt, mensen krijgen allemaal stoffen ingeprikt in hun lichaam, 
neurotransmitters...stoffen die gewoon je helemaal uit je kracht halen, terwijl ze donders goed weten 
dat er iets met dat menselijk veld en het brein aan de hand is....wat bestuurt wordt door heleboel 
andere bewustzijnsvelden, andere zenders. Hè, het is dus heel belangrijk om wel onderscheid te maken 
van dit is normaal en dat is niet normaal, maar wel dat we daarbij durven bezien...maar tóch gaan we 
niet aan de kant voor de oorzaken die erachter liggen. 
Want dat is misinterpretatie. Ik ga eventjes naar een ander plaatje toe, want er zit een plaatje tussen die 
er niet hoort. 
Dus we komen dan op dit punt uit...neuroprikkels...Wij begrijpen amper nog wat de matrix is. 
Wat de werkelijkheid/realiteit is wat wij ervaren. Wij begrijpen amper nog hoe dat in elkaar zit. 
En wij begrijpen amper dat datgene wat wij zien, dat dat puur een samenballing is van allemaal 
neuroprikkels in ons systeem, waardoor wij collectief iets waarnemen, wat er én wel is...maar een heel 
klein stukje is van een veel groter veld....daar gaat het om. Dus neuroprikkels zijn de bits en de bytes van 
onze realiteit, onze computer. En in feite is het hele gigantische bewustzijnsveld van het universum...ik 
denk dat er maar één model is om dat in een metafoor uit te kunnen leggen en dat is een 
computermodel. Dat is ook wat onze families naar ons toe geven, als jullie willen vergelijken en in zekere 
zin als je het een betekenis wilt geven aan de hand van wat jullie nú, in jullie eigen werkelijkheid 
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meemaken dan komt het computermodel daar het dichtst bij in de buurt. En dat is op zich wel goed om 
daar tijdelijk gebruik van te kunnen maken, want dan kunnen we het beter vorm geven en dan kunnen 
we ook zien waar wij staan en waar wij vandaan komen en hoe we daar doorheen gaan wandelen, maar 
ook...hoe we daarin ondersteund worden, dat zien we allemaal op dit moment niet. Dus de bits en 
bytes, de data die verplaatst wordt door ons hoofd, is het zelfde als de email wat je vanochtend heb 
gestuurd naar je zus. 
Het zijn verschillende mindcontroleprogramma's....duizenden...maar het zijn ook verschillende lagen, 
hoofdlagen. Dit is een van de basislagen en tevens de sluitcode (wijst plaatje aan), op alle lagen die er 
zijn. Dus vanuit een veel groter bewustzijn zijn er allemaal lagen van controle waardoor wij steeds 
minder zien en steeds meer onder controle komen te staan, geinfaceerd door kunstmatige intelligentie, 
want dat is het...hè, het is onze eigen uitvinding...En vervolgens eindigt dat in een punt die wij ervaren 
hier in Renkum als een kapel. Nou dat is wel een heel mooi product van de matrix, dank je wel matrix, 
want daarom zitten wij hier. Want dat stukje, dat is deze laag, dan komen we in onze persoonlijke 
stukken terecht, geboorteconditioneringen, ervaringen die we mee hebben gekregen vanaf het moment 
dat we geboren zijn, zo ervaren zij dat nu... 
School, opleidingen, werk...alles wat je nu meemaakt. Alles wat je op dit moment meemaakt is onze 
werkelijkheid en toch is het een onderdeel van een laatste sluitcode van een hele reeks manipulaties in 
ons bewustzijn. Onder andere mindcontrole, prikkels en meningen van buitenaf en technische controle. 
Technologische controle wat er gewoon is, wat de mens veruit afhoudt van vrijheid, want ik weet een 
ding zeker, als vandaag een reparatiesetje in de matrix zou worden gezet door ons bijvoorbeeld, 
waardoor computers wereldwijd helemaal uit elkaar vallen in een poeder...ik zeg maar wat, ik weet niet 
hoe ik erbij kom maar dat weet ik wel...(lach)...maar stel dat dat gebeurd, wat zou er dan met de 
mensheid gebeuren. Want technologische controle...vergis je niet hoor...laten we ons allemaal niet 
vergissen in wat voor een immense impact dat heeft. 
Waarbij het zo is dat technologie een totaal niet een negatief iets is. Want technologie is ook een 
onderdeel van ons, maar laten we het nou andersom zeggen, als wij het met elkaar als planetaire 
beschaving zouden hebben ontwikkelt vanuit een noodzaak om onszelf te verrijken in een groter 
bewustzijnsproces, dan is het onderliggende fundament heel anders. En dan zouden we zeker kijken dat, 
laat ik zeggen mobiele telefoons, dat we de zouden laten communiceren op frequenties die niet 
vernietigend zijn voor onze cellen. Dan zouden we daar een frequentie voor gebruiken die buitengewoon 
plezierig is zelfs en de blaadjes van de bomen strelen als het ware, van dat ze het fijn vinden dat die 
informatie door de atmosfeer wordt getransporteerd...en dat kán! Die veldlijnen en frequenties zijn 
bekend. Dat is ook wat Nikolai Tesla deed, die maakte gebruik van het oorspronkelijke rasterveld van de 
aarde, waardoor energie, in welke vorm dan ook, geteleporteerd kon worden. Hè.... en dat heb ik 
volgens mij gisteren ook nog gezegd tijdens de uitzending van Earth Matters, dat het zo belangrijk is om 
te beseffen dat zo'n man als Nikolai Tesla, 
niet alleen maar gekaapt is door de grootmachten vanwege het feit dat er geld achter schuil 
ging ...nee...Nikolai Tesla heeft vrijwillig het programma gestopt omdat hij wist dat de mensheid niet in 
staat is ten aanzien van het bewustzijnsveld, om daar mee om te gaan, op een wijze die echt de 
bijdragende werking heeft. Kortom hij ? voortdurend op het menselijk inzicht. En weet je, als je nu gaat 
spreken met een staatssecretaris die een portefeuille heeft van 650 miljoen euro, om een Nederlandse 
ICT sector op te krikken met nieuwe opleidingen en om jonge mensen in de maatschappij een goede 
opleiding te geven, die is totaal niet geïnteresseerd in het menselijk bewustzijn, helemaal niet! Hij is 
alleen geïnteresseerd in het model waar hij zijn bijdrage in levert. 
Dus ook mindcontrole is in feite controle over het gedachtegoed van iemand anders. En dan kun je 
vragen aan die persoon van ben je wel vrij van..."zijn dat je eigen gedachte"..."ja hoor, het zijn mijn eigen 
gedachten...allemaal zelf bedacht, zelf geboren, mijn ouders hebben me alles geleerd, ik ben zelf naar 
school gegaan, ík heb mijn opleiding gedaan, ík ben naar mijn werk gegaan, ik heb mijn ervaringen...níks 
geen mindcontrole. Ik heb met heel veel mensen gesproken en daardoor ben ik heel veel informatie te 

http://leven-na-de-dood.freevar.com/Matrix.html


 
 

René Gieltjes  Pagina 10 van 34                                         Matrix.html 
 

weten gekomen, en die technologie waar we mee te maken hebben, nee..dat heeft helemaal níets te 
maken met mindcontrole"....zó wordt het verpakt. De mens heeft het niet eens in de gaten! 
 
Vraag: Hoe kun je dat doorbreken dat de mensen daarvan bewust worden. 
 
Martijn: Nou daar zijn heel veel Sherlock Holmes routes voor...de belangrijkste route überhaupt is dat 
we ons eigen inzicht naar voren laten komen. Kijk want op het moment dat bij ons het inzicht niet 
compleet is, wat voor inzicht wil je dan overbrengen. Incompleet inzicht. Dus eigen onderzoek is heel 
belangrijk en ook het formeren van een hele professionele groep, die weet dat dit dus naar voren dient 
te komen. Dus als je het wilt veranderen is het niet zozeer zo dat je andere mensen helemaal lessen gaat 
geven want dan ga je in de overtuigingsmodus, dan wil je de ander overtuigen en dan zijn we nog 500 
jaar bezig in Nederland om alleen maar van je eigen gelijk te overtuigen en dat lukt gewoon niet want 
mensen zijn op voorhand closed, ze zijn gewoon gesloten, 
dus het is heel belangrijk om met feiten te komen. Neem bv elektromagnetische straling, of laten we 
zeggen vervuiling in de lucht, of je het nou chemtrails noemt of wat dan ook, chemtrails als je dat op 
voorhand noemt dan ben je niet serieus, we noemen het tegenwoordig atmosferische 
vervuilingen...(lach). Als je atmosferische vervuiling gaat onderzoeken met een kamp van zeg maar 60 
mensen die 100% zeker weten dat er vervuiling in de lucht wordt gesproeid en 60 mensen die 100% 
zeker weten dat dat niet zo is, dan zullen die beide kampen, bij elkaar in één kamp een expeditie moeten 
opzetten, wat financiert wordt door de overheid en als dat niet gebeurd, door een andere organisatie, 
die vanzelf wel gelanceerd gaat worden, waardoor het zo is dat je onomstotelijk kunt vaststellen dat er 
vervuiling in de lucht is. En op het moment dat het zo is, dan hoef je ook niemand te overtuigen. 
Dan hoef je niet meer jou ideeën en alles neer te leggen, want dan kun je laten kijken...."hier staat 
het....er is vervuiling in de lucht en dat bestaat uit dat, dat en dat en nou is het aan jullie de taak, want 
jullie willen toch weten of het wel of niet zo is....hier staat dat het zo is" en dan ga je onderzoeken waar 
het vandaan komt en wordt er direct een aanklacht ingediend tegen diegene die daar achter zit om dat 
te doen. Hè...je moet ook iets durven te doen in de samenleving. 
Dus als je zegt hoe kom je nou hiermee in beweging, door dus in een bewustzijnsveld bezig te zijn en dat 
ook door te koppelen naar de samenleving. Want de mensheid zal schok bij schok wakker worden dat 
datgene wat wij complottheorieën noemen, dat dat werkelijkheid is. 
 
 
Reactie: Mijn kinderen zitten op de basisschool en daar hebben ze sinds januari wifi op school en ik heb 
met de directeur gesproken wat dat met de mensen, leraren en kinderen doet. Maar ze doen er niks 
mee. En dan voel ik me echt de enige en denk ben ik nu echt de enige die dat ziet? De directeur zei alle 
scholen hier in de regio hebben dat. 
 
Martijn: Hè, het bespreken dat we mekaar nodig hebben. We hebben elkaar nodig om iets te 
bekrachtigen maar wat wel heel goed onderzocht moet worden en waar geen jaren overheen moeten 
gaan, het hoeft ook niet want al die onderzoeken zijn er allemaal, alles is al onderzocht en het is ook 
allemaal goed gedocumenteerd, als we spreken over wifi en er zijn meer dan een miljoen rapporten 
waaruit blijkt dat het hélemaal niet schadelijk is, maar er zijn meer dan een miljoen rapporten waaruit 
blijkt dat je eraan sterft. En dat is gewoon een feit en die gegevens liggen er gewoon en het is zo lastig 
om in je eentje daar iets over te zeggen, want je wordt niet serieus genomen. Dus wat is er nodig, er is 
een nieuwe raad nodig, die niet door complottheoristen wordt belichaamt, maar gewoon door 
waakzame burgers en door een waakzaam bedrijfsleven die mee kunnen participeren en vergis je niet 
we zitten in een tijd dat dat groter is dan ooit. En dan moeten we ook in durven te stappen, vanuit het 
besef dat het allemaal gaat om de waarachtigheid wie het menselijk soort is op deze planeet, om de 
onbalans te herstellen in een harmonieuze situatie. En als dat dan betekent dat we daardoor veel zouden 
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moeten laten, waardoor wij echt  moeten gaan nadenken van hoe komen wij echt overmorgen aan ons 
voedsel, oh...we moeten er überhaupt over nadenken...überhaupt gaan we weer nadenken van hoe 
komen wij aan onze levensbehoefte. In plaats van als een zombie door de schappen te lopen en een 
plastic kaartje en piep...hè...Er is echt een offer nodig vanuit ons zelf. 
En ik kan jullie één ding zeggen, er is zóveel informatie en er is zó ontzettend veel voedsel en er is zóveel 
liefde...ook in Nederland, dat zou het werkelijk zo zou zijn dat Nederland zichzelf zou moeten bedruipen 
en dat geld voor alle landen wereldwijd, is elk land in staat, op basis van de eigen initiatieven en de eigen 
vermogens, is elk land in staat om voor zich zelf te zorgen. 
En dat is iets waar we eerst naar toe moeten gaan, om vervolgens daarna naar een wat groter model te 
gaan. En dat is precies wat op stapel ligt en dat is waarom de grenzen straks allemaal dicht gaan en 
massa aanslagen plaatsvinden, om te zorgen dat dat niet plaatsvindt. 
Hè...d'r is veel meer aan de hand als wat we op dit moment allemaal zien. 
 
Reactie: Maar ik kan dat niet allemaal alleen op school gaan bewerkstelligen. 
 
Martijn: Nee maar de vraag is wel van, hoe komt het dat jij dat wel durft te doen en te zeggen, dat je 
daar iets over naar buiten brengt en dat al die andere ouders en vergis je niet de meeste ouders weten 
dat het echt niet gezond is, dat is heel simpel....(reactie: maar ze hebben het wel allemaal in huis)... ik 
wilde net zeggen het is heel simpel omdat ze het allemaal in huis hebben staan. Dus we zijn allemaal een 
beetje schuld, we zijn allemaal een beetje schuldig en daar worden we mee gepakt. 
Dus op dat moment dat we bereid zijn om dat gene waar we iets mee willen doen ook uit ons leven weg 
te zetten en dan maar een kabeltje te trekken, dan kun je dus vanuit een schoon energetisch bewustzijn 
participeren...dan ben je die situatie...en dan kun je zeggen, ja het is schadelijk. 
Nou we gaan even door naar de mindcontrole. 
Ontstaan van je persoonlijkheid (wijst plaatje aan), daar heeft het mee te maken. Je vindt normaal wat je 
ervaart....kijk, hier zie je het hè...dit ben ik dan maar even uitgebeeld...op het moment dat mijn 
maskertje van Martijn weggaat, wat komt dan daar achter vandaan. Wat is dat, wie is dat, wie ben ik, op 
het moment dat alles wat ik heb geleerd, wat maakt hoe ik reageer, ben ik dan leeg, zoals daar...of juist 
niet. Buitenaardse beschavingen zien heel goed dat wij met zo'n masker lopen en zij gaan echt niet dat 
masker van ons gezicht afhalen. Want op het moment dat dat gebeurd zijn wij de controle kwijt op basis 
van hoe wij ons dagelijks leven doorlopen. Dus we zullen ons dienen voor te bereiden dat alles wat we 
nu zien en ervaren in ons zelf, dat dat in feite een masker is, ten dienste van ons, spelenderwijs 
voorbereid dat als wij dat masker afzetten dat daar ons grotere deel achter vandaan komt. En voor mij is 
het dan niet zo dat gezicht wat naar voren komt, als wel een veel groter vermogen in het gevoel en dat 
heeft te maken met bereidwilligheid. Je bijdrage leveren. Hè...als er dan gewoon aardappelen gerooid 
moeten worden, dat je dus ook aardappelen mee durft te rooien omdat je weet, ja dat hoort bij het 
voedsel, dus helemaal terug naar die basic situatie. We zijn helemaal afgedreven. 
 
Vraag: Wat ik zo moeilijk vindt is, je hebt de good guys en je hebt de bad guys. En de bad guys zorgen 
ervoor dat wij een maskertje hebben en de good guys zeggen...daar willen wij ons niet mee bemoeien 
want dat moeten ze zelf doen....(andere reactie: maar dat maskertje is toch van de bad guys?) 
 
Martijn: Nee...dat doen wij zelf. Wij verkeren in een voortdurende cyclus van noem het maar een loop-
situatie, een voortdurende cyclus waar steeds geen begin en geen eind aan zit. En dat model dat is ook 
de mindcontrole waarin wij weten dat het noodzakelijk is om daar uit te komen. En dat is wat de 
mensheid te doen heeft. Dus wij keren steeds terug in een veld waar we geen controle over hebben 
waardoor je kunt zeggen...ja maar het zijn de bad guys,  maar iedere keer in ons leven krijgen we 
allemaal prikkels dat we weten dat we de andere kant uit kunnen. Ook als je hier niet mee bezig bent, 
heb je die prikkels van binnen uit. Dus ons intellect in ons lichaam, ons lichaamsintelligentie op basis van 
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gevoel en denken, geeft ons heel vaak prikkels dat iets andersom mag. Maar hoe luisteren we ernaar, we 
zijn zelf verslaafd aan het model waarin we zitten. En dat is wat er aan de hand is en die verslaving daar 
kunnen wij zelf uitstappen. Dus als je daar iets dieper in kijkt, als je het van een afstand zou gaan 
bekijken, dan zou je zien dat de mensheid zichzelf als een soort aan een infuus hangend van al die 
modellen zich laat voeden door het systeem waar ze vanaf wil. 
 
Vraag: Dat systeem is dat dan een input van de reptielen? 
 
Martijn: Doordat wij uit ons veld zijn van kracht en doordat wij niet durven uit dat model te stappen, 
blijven wij buiten het gevoelscircuit wat in ons zit, wat niet aan wordt gezet...we belichamen het niet en 
doordat we dat niet belichamen, is er een ander deel actief in ons wat bestuurd wordt door onder 
andere de reptiliaanse groepen. En op het moment dat wij dus in die autoriteit gaan staan, simpelweg 
door dingen te veranderen,  dan gebeurd er iets waardoor die lijn van die andere velden verzwakt. En 
dat betekend ook dat als je dat in je eentje doet dat ze je daarna nog een keer een shot geven waardoor 
de lijn nog eens extra verstevigt wordt. En daarom is het zo belangrijk om daar collectief mee bezig te 
zijn, dat wij onze eigen kracht durven uit te dragen. Dus je ervaart je eigen realiteit, je ervaart wat je er 
bij waarneemt en dus ook voelt, dat is een mindcontrole. We hebben te maken met een collectief 
geheugen, elke planeet, elke beschaving, elk ras heeft een eigen frequentieveld waarin alles tegelijkertijd 
aanwezig is. Dus een collectieve geheugenbank. Het is een veldbewustzijn. Zoals op de aarde, wij 
noemen dat de akashakronieken. Het is niet op deze frequentie waar deze akashakronieken zitten. 
Globale sturing en ontkenning, dus mensenmassa's die ontkennen dat bepaalde dingen aan de orde zijn 
van feiten en gebeurtenissen door andere groepen, zorgt ervoor dat het collectieve geheugen wat er nu 
is,  blijft werken op de wijze zoals het nu werkt. Ik ga het concreter noemen. 
Stel....we hebben een hele ander historie, heel anders dan dat we tot nu toe hebben gehoord over de 
neanderthalers. Stel je eens voor dat dat helemaal niet zo is. Doordat we met z'n allen maar aannemen 
dat dat zo is, op basis van gegevens die ooit zijn aangeleverd, zitten wij met elkaar informatie te 
verzamelen en het komt in het collectieve veld. Die informatie is er. Die informatie zit in het 
veldbewustzijn van de mensheid. Alle voortkomende nieuwe beschavingen, die geboren worden in dat 
veld, die maken niet alleen gebruik van de controlelagen van de geboorte,  maar worden geboren in dat 
veld in het collectieven geheugen. En dat verstevigt een leugen. En als je nu gaat terugkijken wat er 
allemaal werkelijk gebeurd is...hè deze hele realiteit is een legitieme realiteit...maar er is in feite een veel 
grotere realiteit daar omheen wat zich bevindt, daardoor heeft de mens het vermogen niet om daar 
buiten te kijken, navigeert dat in het collectieve stukje, dit hologram en hebben we dus ook te maken 
met die herinneringen. Dus mijn herinnering die ik in mij draag, van mij ouders hiervoor, zitten dus in het 
collectieve veld. Alle overtuigingen van al mijn voorouders, zitten ook in het collectieve veld en 
verstevigen ook jullie geheugendatabank op basis van wat jullie hebben meegemaakt. Dus als we nou 
gezamenlijk gemeenschappelijke zaken leren, uit schoolboeken, dan is dat uit het collectieve veld wordt 
dat bevestigt dat het zo is.... 
Dat is een uitermate interessant onderwerp want dat is controle in het veld van een planeet, dat zijn de 
gridlijnen die om de aarde worden gevoed met informatie en als je daar uit komt, als dat veld uit zou 
vallen, dat collectieve veld, dan zou ik me ineens een hele andere historie kunnen herinneren. Misschien 
ken je het wel dat je een droom hebt gehad...hè dat je wakker werd uit die droom en dat je je compleet 
iets kon herinneren in je verleden van die droom, wat helemaal niet overeen komt met het verleden van 
nu. Er zijn wel eens mensen die zulke dingen wel eens meemaken. Het kan ook en gevoel zijn, maar je 
kunt je ook iets herinneren. 
Ik heb eens gedroomd dat ik piloot was en ik had in die droom een hele historie wat ik allemaal wist, van 
jaren en jaren terug. Hoe ik had geleefd, hoeveel kinderen ik had, welke vluchten ik maakte...al dat soort 
dingen. Ik word wakker met al die gevoelens in m'n systeem, met die hele herinneringen...database en ik 
wordt wakker en na een paar minuten ebben die herinneringen weg. Dat is heel apart, ik dacht verdikkie 
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nog aan toe dat is leuk dat ik me dat kan herinneren. 
Maar het collectieve geheugen, overschrijft die herinneringen die ik in mij andere non-lokale bewustzijn 
in mij draag. Het herinneringsproces wat er wordt meegegeven, ook over oorlogen, over de opkomst van 
de mens wat zit in een veld en dat is ook een laag van mindcontrole. Het is gewoon een belangrijk 
gegeven. Dit is een onderwerp daar zou je nog weken en maanden mee bezig kunnen zijn hoe dat werkt, 
veel belangrijker is om gewoon aan te nemen dat er zoiets is als een plek waarin alles wordt opgeslagen. 
Net als een harde schijf in een computer waar alles wat er gebeurd in die computer wordt opgeslagen. 
En dat wordt allemaal opgeslagen in een soort kopie, net als in soort mapje in Windows, waarin alles 
wordt opgeslagen wat die computer heeft gedaan  en wat er allemaal is en elke gebruiker die dus in die 
computer werkt, iedereen die wordt geboren op aarde, heeft te maken met een voortdurend mapje 
waarin alles is opgeslagen. Dus ga je onderzoek doen, kom je in dat mapje terecht. En zo werkt het op 
deze prachtige mooie planeet ook. Wij hebben te maken met dagelijkse programmeringen, 
projecties...projecteren van beelden waarbij de emoties oproepen en vastleggen voor het individu zelf. 
Voorbeeld; Mindcontrole, wij denken dat wij zelf iets ervaren en dat ervaren we natuurlijk ook. 
We zitten voor de televisie, er zijn ook mensen die gaan achter de tv zitten, dat kan ook...(lach) 
Je zit voor de tv en je kijkt naar een nieuwsuitzending of een bericht, het maakt niet uit wat je ziet, je 
ervaart er iets bij, een gevoel. Dan is het maar de vraag of dat wat jij ziet en het gevoel wat je erbij krijgt, 
of dat jou eigen gevoel is. 
Interessant hè...is dit. Weet je, marketeers en de hele wereld van commercie is zich heel bewust dat ze 
gevoelens kunnen overbrengen uit de reclame, beter gezegd dat ze informatie kunnen overbrengen, wat 
een gevoel oproept in de ontvanger, zonder dat dat het gevoel is wat bij die situatie hoort, maar het 
gevoel was er wel en het wordt geconnect door hersenen bij elkaar. 
Hè, er worden spelletjes gespeeld met het menselijk brein, met het vermogen. Er zijn zelfs hele grote 
studies voor gevolgd. Vrijwillige mindcontrole noem ik het maar, want uiteindelijk is het iets waar we 
onszelf aan blootstellen. Wij zijn diegene die naar televisie kijken, wij zijn diegene die ons massaal laten 
voorlichten, de grenzen gaan dicht...ik ben net terug uit Frankrijk teruggekomen, nou ik heb een controle 
gehad jongens....Dat was gewoon lachwékkend. Ik werd er natuurlijk uitgehaald, dat snap je wel...(lach). 
Maar het gaat erom, alles doe je vrijwillig. Ik stap vrijwillig m'n vliegtuig in, dus ik weet ook dat dat kan 
gebeuren. Maar het kan ook dat ik door kan lopen. Maar televisie en internet, alles wat wij zien, het is 
vrijwillige mindcontrole. Wij doen letterlijk onze arm omhoog en zeggen...steek de naald er maar in 
hoor...(lach). Effetjes zwart wit uitgedrukt. 
Het is echt heel belangrijk dat we snappen dat we onszelf openstellen voor al dat soort kanalen. 
Wat er trouwens in Frankrijk gebeurde was wel erg leuk...ik vloog met Easy Jet, is een makkelijk vliegtuig 
hè....(lach) 
We kregen 5 controles bij de douane. En het was net alsof ik zoals 30 jaar geleden bij de douane kwam, 
eerst moest je je paspoort laten zien en dan werd er zo gekeken... "ja ja ja....its a little bit 
different",  ...het gezicht...(lach). Dus is ik door die poort heen...pieppieppiep...hup schoenen uit, riem 
af...en toen kon ik eindelijk door die apparaten heen, nog 4/5 keer er doorheen, toen werden mijn hele 
koffers opengetrokken, daar zat mijn fotoapparatuur in, ik had geen laptop mee want die gaat toch 
meestal stuk bij mij...Dus ik had mijn fotocamera erin gestopt met een kaartje waar ook foto's opstaan. 
En op een gegeven moment voel ik dat ik wordt gescreend in mijn energie. En ik kijk zo om mij heen en 
dan zit er op het eind van die controle laag zitten nog mensen van de douane en die zaten alleen maar zo 
te kijken, alleen maar te observeren...lichaamstaal, elke reactie en ik voel dat ik gescand wordt en ik kijk 
die man zo aan, en ik zeg in het engels...."je hebt helemaal geen toestemming om mij te bekijken"... zei 
ik zo voor de grap. Het was een grapje maar ik meende het wél. Dus autoriteit, het gaat niet om dat ik 
uitdaag, het gaat erom dat ik het met een vrolijke glimlach zeg...maar ik méén het in de energie...je hebt 
géén toestemming om mij te bekijken. En ik weet dat er ook mensen kunnen zijn die anders naar je 
kijken als alleen fysiek. Dus ik ben klaar, doe m'n riem om, m'n schoenen aan en ik kreeg mijn koffer 
terug en zo zijn er nog een paar controles geweest en toen kwam ik bij de incheckbalie en ik sta 
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helemaal vooraan...nee ik stond bijna vooraan, er stonden nog 2 mensen voor mij...ineens komt die 
mevrouw van die incheckbalie naar mij toe, ik was al heel vereerd dat ze naar mij kwam... zeg ze, "wilt u 
vrijwilliger zijn voor de speedy boarding...dan mag je sneller instappen en dan hoef je niet in de rij te 
staan"...ik zeg.. ."vrijwilliger?" Ik zeg..."leg uit, welke prijs heb ik gewonnen dan"...dus ik ging vragen 
stellen...Ik zeg... "wat maakt het dat ik vandaag vrijwilliger ben en die andere 200 mensen achter mij 
niet"..."ja, nou ja, wij gaan ook andere mensen vragen, maar u mag dan gewoon sneller inchecken en u 
mag als eerste het vliegtuig in...ja het enige wat dan wel is, uw bagage mag dan niet in de handbagage, 
die doen we onder in het vliegtuig"... (lach) 
Ik zeg..."dat is prima, mits dat ik mijn camera eruit haal". En op dat moment liep het vast. Het hele 
gesprek liep vast, er moest iemand bij komen over die camera, hoe het mogelijk was dat...dus ik 
zeg..."geen probleem"...ik haalde het kaartje eruit en steek het kaartje in m'n zak en zeg... "alsjeblieft, 
klaar is kees...doe maar beneden in het vliegtuig." Dus is kom het vliegtuig in en we lopen dus met elkaar 
door die slurf heen en halverwege die slurf...nog een keer douanecheck...nóg een keer...ja en die staat 
daar nooit! En ik zag nog net toen wij daar aankwamen, dat er geïmproviseerd was. Dus ik kwam aan 
met dat ding in m'n hand....lach...spelletje hè...Ik heb in de gaten, het gaat om dat kaartje, dus ik kijk ze 
aan en zeg..."staan jullie nou voor dit kaartje hier?" 
Ik kon aan die man zijn gezicht zien dat dat het was en ik zeg..."die krijg je niet"...Ik had gewoon wat 
natuurfoto's gemaakt van een prachtig mooi gebied. Maar daar is natuurlijk iets, je wordt gezien in die 
matrix gezien, in die laag. Nou in ieder geval een heel spel. En vervolgens heb ik de hele vlucht gezeten 
naast een fransman, die ging met mij een gesprek aan van...waar kom je vandaan en waar ben je 
geweest...eerst ging hij iets over zichzelf vertellen en dat ie allemaal opleidingen had gedaan en naar 
Amsterdam ging en hij ging helemaal een gesprek met me aan. 
En ik keek hem zo aan en ik zeg... "als je echt iets wilt weten, mag je het gewoon vragen...je hoeft er niet 
helemaal omheen te vragen"...En wat zegt ie toen..."naja...ja...ik kan er ook eigenlijk niks over zeggen 
maar ik vlieg aan het eind van de dag weer terug naar Nice"...Hij ging helemaal niet naar Amsterdam. 
Dus zo alert moet je dus zijn. Dus KGB tijd, controle...ik heb helemaal niks te verbergen, ik had ook 
gewoon open kunnen zijn over alles. Ik doe dat in feite ook wel, door speels te zijn, maar ik herkén het. 
Ik herkén dat wat ze doen en ik vind het ook een leuk spelletje en dat heeft te maken met mijn 
zeggenschap. Dus ik zat lekker als eerste in het vliegtuig en ik kon er ook nog als eerste uit, want dat mag 
ook bij speedy boarding...(lach). 
 
Vraag: ? 
 
Martijn: Nou nee dat heeft met een risicoprofiel te maken, ze kijken gewoon naar wie je bent en ze 
kijken vast wel naar meer, maar als ik ergens heen ga, ik betaal altijd alles contant, ik doe alles contant, 
dus bij mij zie je geen sporen, mobiele telefoon is uit. Ik heb geen spullen bij, dus het profiel, dus dat is 
de matrix van het nsa securitysystem kan je niet volgen. Als jij het land uit gaat en je gaat de grenzen 
over en dat heeft alles te maken met het hier en nu, dan krijg je dus te maken met autoriteit. Omdat het 
profiel wat zoekt en dat is het prisonprogramma, zoekt in lagen en die computersystemen kunnen je niet 
meer volgen...en dan val je op. 
De tickets had ik niet op mijn naam besteld die waren gewoon betaald buiten mij om, dus de sporen 
lopen al dood. Ik ga ook in een auto die niet op mijn naam staat maar op die van iemand anders en dat 
doe ik allemaal bewust, omdat ik gewoon niet wil dat die sporen er doorheen lopen, niet omdat ik niet 
gevolgd mag worden maar gewoon omdat ik besluit dat ik dat niet wil. Nou zo ingewikkeld kun je je 
leven dus ook maken...(lach). Het is een spel om te kijken wat kan gebeuren en er gebeuren dan 
interessante dingen. 
Oké...marketing, over mindcontrole gesproken. Volstrekte hypnosesessies onder het mom van het 
demonstreren en tonen van een goed product. Laat ik het hardop zeggen, er is genoeg technologie op 
deze aarde om producten te maken die nooit meer stuk gaan. En er zijn materialen die ervoor zorgen dat 
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een mobiele telefoon nooit meer stuk gaat. Alles wat wij nu kopen is allemaal gemaakt omdat het stuk 
moet gaan. En dat stuk gaan is niet alleen om er geld aan te verdienen, want het gaat in feite niet over 
het geld, want de machthebbers die achter de geldcreatie zitten hebben helemaal geen belangstelling bij 
geld....ze doen er niks mee. Het gaat om het demonstreren en tonen van een goed product, het gaat om 
het testen van jou vermogen van weerstand. Dat is wat er achter ligt. 
Opleiding tot massamisleiding, hebben jullie daar al eens van gehoord? Dat je in Amerika die opleiding 
kunt volgen? 10- daagse powerfullhypnosesprogramm....is niet alleen in Amerika, is hier in Nederland 
ook. Een opleiding volgen om als een hypnotiseur, vanuit andere regels, mensen te hypnotiseren dat ze 
jou product gaan kopen. Dat is mindcontrole. Een hele ordinaire manier om mensen te programmeren, 
ze iets te laten doen wat ze  helemaal niet willen. Prikkels, prikkels op basis van gevoelens waarvan je 
denkt dat ze van jezelf zijn. Maar die zijn niet van jezelf, dat is dat gemene eraan. Alles wat wij doen, 
álles wat wij kopen in de winkel, is allemaal gebaseerd op manipulatie. Dat is gewoon zo. Ik ben in 
Frankrijk naar een hele mooie biowinkel geweest, een hele grote winkel met alleen maar biologische 
producten en ook liefdevol uitgestald. Hele muren vol met bakken van hout gemaakt en daar zat een jute 
zak in en daar zaten de bonen in. Alles wat je hier in potjes koopt kun je daar allemaal los kopen. En dat 
is leuk hè, dus thuis malen en zo hadden we dus ook nog lekker allemaal pasta's zelf gemaakt en dan 
loop je door die winkel heen en dan moet je eens heel diep bij jezelf eens gaan ervaren, met wat voor 
gevoel loop ik nu door deze winkel. Dat is werkelijk zo'n verschil...iedereen die daar loopt, loopt ook in 
de rust. Er is ook geen muziek in die winkel, alles is gewoon rustig. Er zijn zelfs speciale Feng-Shui 
afdelinkjes waar je doorheen kunt lopen, alleen maar om eventjes te genieten van de luchtjes en 
zo...gewoon zo leuk...Het tegenovergestelde van kassa's en winkelwagentjes en waar spullen staan die 
veruit niet gezond zijn. Dus mindcontrole, marketing heeft werkelijk alles te maken met elkaar te maken. 
 
Deel 2 
Onze wereldleiders behoren tot de ? 
( plaatje) Hier zien wij iemand liggen bij een boom wat later Bohemian grove werd genoemd. Hebben 
allemaal weleens van gehoord? Dat is een plek in Amerika, waar wereldwijd de leiders uit de wereld bij 
elkaar komen om bij grote rituelen een offer te brengen en de kracht te overhandigen aan de duistere 
kracht die zo wordt genoemd om de mensheid te blijven onderdrukken, waarbij zij de initiators zijn zodat 
deze krachten het bewustzijnsveld van de aarde onder controle kunnen houden op basis van de macht 
die onze wereldleiders aan hen geven. 
En de macht van onze wereldleiders komt weg bij...ons. Daar zijn heel veel plaatjes van, dit is van een 
jaar of 60 geleden, waarbij de uil als symbool staat voor het opperwezen, die alles kan bezien. 
Deze plaatjes kun je ook gewoon op het internet opzoeken. Bij die groep horen verschillende mensen,  
hier zie je Mengele en hier zie je de paus, waarbij ik zeg dat de paus die we op dit moment hebben ook 
wel de zwarte paus wordt genoemd, vanwege het feit dat hij van de zwarte jezuïeten kerk is en dat zijn 
een van de grootste krachten achter het hele illuminatienetwerk, die in een gigantische clan waar 
gewoon heel veel feitelijk bewijsmateriaal beschikbaar over is, de mensheid in een richting duwt, waar 
de mensheid bijna niet meer uit kan. En dat heeft alles te maken met de modellen die er aan zitten te 
komen. Hier is een plaatje, dit is paus Johannes Paulus, ook aan de tafel bij een geheim genootschap. 
Hier zie je hem bij dezelfde plek Bohemian Grove, waar ook mensen worden geofferd, gedood worden 
bij de aanwezigheid van onze regeringsleiders. Zien we hier Ronald Reagan zitten en Nixon. Hier was 
Ronald Reagan gewoon acteur, maar ook toen was hij al in die groep... in die clan. Dat is een wereldwijd 
netwerk, wat er gewoon is en de inlichtingendiensten bepalen uiteindelijk, want die zijn dus de 
controlehouders in die lagen, die bepalen welke mensen er op voorhand al in die groepen worden 
opgenomen, in die ordes en dan wordt bepaald wie er president wordt, wie er in de centrale bank komt 
te zitten, dus we zitten in een compleet controlemechanisme en die mensen zitten uiteraard ook 
allemaal onder controle van mindcontrole. 
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Vraag: En weten ze dat ze erin zitten? 
 
Martijn: Ja, die mensen doen daar aan mee 
 
Je hebt ook heel veel verschillende instituten nog daar omheen. Waar je dus doorheen moet groeien, 
moet je dus ook dingen doen die je als normaal mens helemaal niet leuk vindt om te doen. 
Waarom ik dit laat zien is om het volgende... 
Het heeft alles te maken met kracht, zoals de mensheid bidt voor een god buiten zichzelf, in plaats van 
het goddelijke in jezelf te voelen en te ervaren dat je een onderdeel bent van die grote scheppende 
kracht in het universum, is het zo dat het aanbidden van iets wat extern is een gevoelsbewustzijn 
oproept waardoor je het uit je zelf geeft. Je overhandigt jezelf eigenlijk aan een ander. Het knielen ook is 
iets wat eigenlijk helemaal niet bij de mens hoort. Wij hebben nooit hoeven knielen, nooit...want er zijn 
geen meerdere. We zij allemaal gelijkwaardig. Dat doen zij dus ook voor de grote clan...in feite zijn het 
Annunaki groepen die zich in allerlei verschillende modellen hebben uitgezet en zij geven hun kracht dan 
ook uit handen. Dus de oorlogen die er nu plaats vinden en de grote offers...als er een bom valt op een 
school, waar kinderen bij om het leven komen, dan is dat een doelgerichte actie. Dat is een doelgerichte 
actie, omdat op die plekken daar waar dat gebeurd en al die offers die worden gebracht, al die kinderen 
die gedood worden... 
Er komt uit dat veld, dat is een morfische veld, daar komt energie vrij en dat pakt de matrix op als 
scheppingskracht. Dus als we het hebben over een leuke gezellige middag over mindcontrole, hoort het 
er bij om te constateren dat deze aarde gepoogd wordt om te verwoesten in het menselijk fundament. 
Maar dat doet het niet. Omdat er zoveel mensen zijn, dat de mensheid en onnozelheid van de mens, 
hè... op dit moment... gewoon zo groot en sterk is dat dit niet echt naar buiten komt. Toch wel heel 
belangrijk. We zien het overigens ook terug bij heel veel andere modellen waar iets aanbeden wordt. 
(plaatje) Ishtar, het symbool in feite van een van de Annunaki dat is eigenlijk Enlil uit de sumirische 
kleitabletten, hier zie je ook grote reuzen, mensachtige reuzen, hier zie je kleine mensen, allemaal 
geketend. Er is altijd onderdrukking op deze aarde in deze realiteit, hoe je het wend of keert en welke 
koning je daar ook aan wilt koppelen, of koningin. Het heeft altijd te maken met onderdrukking. Dus 
voortdurend moeten we durven constateren dat de mensheid van origine, de mens die altijd geboeid 
door het leven gaat, kennelijk door andere krachten ook geboeid moet worden. Blijkbaar bezit de mens 
krachten die zo groot zijn, dat als we die met elkaar neerzetten, dat ze waarschijnlijk gewoon die boeien 
zo in een keer afdoen en alles herstellen. En dat is waarin de mensheid nu verkeerd, juist in het moment 
waarin we nu zijn, wordt alles nog heftiger gemaakt en nog krachtiger om de mens in een angstmodel te 
brengen. Dat gaan we zéker meemaken, het is daarom zo belangrijk om te ervaren dat het mogelijk is om 
hele nare dingen, ogenschijnlijk nare dingen, gewoon te kunnen bekijken, bestuderen en daar een 
richting in te geven. Want wij zijn scriptschrijvers en wie dienen daar dan ook echt iets in te gaan doen 
met wat grotere groepen mensen. Maar de mindcontrole waar we net waren gebleven dat is eigenlijk 
het laagste niveau, dat is gewoon de maatschappelijke mindcontrole. En dit hele onderwerp op zich hè, 
dat is maar een héél klein stukje wat ik hier vertel, dat is eigenlijk helemaal niks...werkelijk waar 
helemaal niks. Want dit is zo groot...en mensen willen het hier vaak niet over hebben, maar de echte 
groepen die de mensheid ondersteunen en heel goed zien wie wij zijn, die heel goed weten dat het 
belangrijk is dat de mens zich weer gewaar wordt van alles wat er plaats vindt, 
die vinden dat een gigántisch cadeau dat we dat, ook al weten we heel veel zaken niet, dat we dat in een 
gezamenlijk veld met elkaar bespreekbaar maken. Want daardoor zetten wij dat dus in de collectieve 
geheugendatabank, zetten wij die informatie terug...ploep. Dus in feite het is een grote leugen wat er 
wordt neergezet en wij zijn in staat om dat neer te zetten en...ploep...en wij zetten onze informatie er 
ook neer en dan zit er ook nog eens een keer een activatie achter van...zo is het! En dat zit er dus 
gewoon in, in het cel bewustzijn zit het er gewoon in. En je zult merken, hoe krachtiger dat wij gaan 
worden, hoe meer pogingen er zullen worden ondernomen om nog meer toestanden te creëren. Nóg 
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meer angsten neer te zetten, we zullen nog heel veel interessante dingen gaan meemaken. 
(plaatje) Dit is een MI6 gebouw in London, dat is het hoofdkwartier van de Engelse inlichtingen dienst. 
En de Engelse inlichtingendienst is  uiteindelijk een van de grootste inlichtingendienst ter wereld die 
direct valt onder de illuminatiegroepen. Direct en rechtstreeks. Die illuminatiegroepen zijn dus een groot 
netwerk van allerlei inlichtingengroepen, als het ware waar  ook een bepaald koningshuis een onderdeel 
van zijn. Maar nog belangrijker dat ze gebruik maken van symboliek en van beelden. Daar heb ik het in 
andere lezingen ook over gehad, symbolen, gliefs. 
Vanochtend stond ik me te scheren en ik kijk naar een mooie plaatje van een buitenaardse vrouw,   
die getekend is en heel erg mooie gliefs daarbij heeft staan en ik kijk ernaar en toen vraagt Raymond van 
"wat staat daar papa" en ik was me zo aan het scheren en vertel in een minuut tijd wat daar staat en hij 
kijkt me aan...."huh, kun jij dat lezen"...Ik zeg, "heb je mij zien kijken naar die tekening?"..."nee,  jij bent 
je aan het scheren, maar hoe kun je dat dan weten?" 
Ik zeg, "ik lees... niet met mijn ogen, wat ik doe"...en dat is wat ik jullie allemaal ook als oefening wil 
meegeven en dan kun je het op je eigen wijze testen. Je kijkt ergens naar en dat hoeft niet eens een glief 
te zijn, maar het kan iets zijn....het kan een schilderij zijn, of een graancirkel, kan ook een tekening zijn of 
een prachtig kleed aan de muur...je kijkt er naar, je neemt het even op, je stopt met kijken en je staart 
eventjes kort en dan doe je je ogen dicht. Dan zit het ingeladen in je mind. 
En dan ga je op een rustige plek zitten en dan ga je gewoon eens helemaal  naar het neutrale veld. 
Je gaat in stilte. En als dat niet lukt dan blijf je net zo lang stil tot dat het gebeurd, want in ieder mens 
huist stilte. En in ieder mens huist onrust en die onrust gaat weg op het moment dat je in die stilte zit. En 
dan geef je de opdracht, laat mij zien wat de informatie is achter datgene wat ik zojuist heb 
waargenomen. En dan ben je stil...en dan komen er in een keer beelden naar voren en dat gebeurd met 
alles wat is, met iets waar je het niet van verwacht krijg je informatie binnen. En wat je dan doet is dit... 
Wij zien een realiteit en dat is deze realiteit en alles is opgebouwd uit codes, alles is energie en de 
energie die achter iets ligt wat uiteindelijk produceert wat wij waarnemen, die informatie heeft een 
oorsprong. Die informatie wordt vertaalt en omgezet in onze mind, en dan zien we iets anders, maar de 
oorspronkelijkheid van die informatie, is dus iets heel anders, die komt binnen op het moment dat je 
afstemt in leegte, in het neutrale veld. Ga daar maar eens gewoon lekker mee oefenen, het kan dus een 
kopje koffie zijn, want je hebt geen idee waar informatie uit opgebouwd is, dat weten we niet en dat is 
juist het leuke, doordat wij dat niet weten kunnen we er ons ook niet iets gaan voorstellen. En als die 
kennis van te voren in de collectieve geheugenbank al ligt van, ik noem maar wat...het Vaticaan betekent 
dat en dat... als je je dan op het Vaticaan gaat afstemmen en je maakt dus verbinding met het collectieve 
geheugen, komt die informatie ook binnen. Vandaar dat ik ook gefragmenteerd praat, het liefste niet 
spreek, ook inhoudelijk, zodat de mens vrij blijft in het eigen onderzoek. En als je je gaat afstemmen op 
computers en op technologie dat je textra van te voren in de lucht straalt, want dan komt er nog 
heftigere informatie binnen. Wij zijn readers of energie, wij kunnen alle energie lezen, één keer even 
ernaar kijken, door je heen laten gaan en vervolgens connecten met dat veld en geef gewoon de 
opdracht...laat mij zien wat die informatie is. En als je dat met technologie gaat doen, kom je dus in 
verbinding met hele andere velden. Ga het maar gewoon uitproberen. Er kan niets gebeuren, het is puur 
waarneming, want wij zijn waarnemers, zo zijn we gecreëerd en het waarnemen van energie betekent 
dat daarmee datgene wat er werkelijk is, ook direct door jou waarneming is gezien in het collectieve veld 
wordt teruggezet. Daarom worden we misleid, zodat we niet de echte informatie in het collectieve veld 
terugzetten. 
 
Vraag: Kunnen we daar niet in onze gedachten beïnvloedt worden dan? 
 
Martijn: Nee, omdat we eerst in het neutrale veld dienen te komen, eerst in de stilte. 
 
Kijk en het leuke is...bv dat kleed...je neemt dat kleed waar, maar je weet niet wat het is en als je niet 

http://leven-na-de-dood.freevar.com/Matrix.html


 
 

René Gieltjes  Pagina 18 van 34                                         Matrix.html 
 

weet wat het is omdat er geen referentiepunt onder ligt voor jou, kun je er ook niet in beïnvloedt 
worden. En de mens wordt voortdurend beïnvloedt door zich te focussen op iets, wat al bepaald is door 
externe bronnen van buiten af, wat het zou moeten zijn. Het woord aanslag, dan weet je direct...oh dat 
is een aanslag, er gebeurd iets verschrikkelijks. Dan valt er plots iets uit elkaar en gebeuren afschuwelijke 
dingen, dus dat beeld....Maar als we dat woord aanslag zouden he programmeren onder een 
hypnotische sessie met elkaar, dan zouden we gewoon neerzetten dat het een buitengewoon liefdevolle 
ervaring is, dan krijgen wij te horen op het journaal dat er een aanslag is gepleegd en dan zeggen we...ha 
eindelijk, eindelijk gebeuren er fantastisch liefdevolle dingen. Dus het gaat om het programma, het  
menselijk bewustzijn staat onder controle en dat is wat er gebeurd via de collectieve geheugendatabank 
en buitenaardse mogen daar niet in, willen daar ook niet in en feitelijk durven ze het ook niet, omdat ze 
heel veel galactische oorlogen verloren hebben van het grotere bewustzijnsveld wat artificial intelligence 
wordt genoemd. 
Dus het kunstmatige  netwerk is buitengewoon intelligent, is héél krachtig en die wetten voor hen 
gelden net zo als die wetten voor ons. Dus als zij hier lopen...fysiek...en er wordt op ons geschoten, gaan 
ze net zo goed dood door die kogel als wij. Dat heeft te maken met de lagen waarmee ze zich 
afstemmen. Dus zij komen niet in onze geheugendatabank, zij laten het ons en dat is ook onze ervaring, 
ze laten het ons herstellen. 
 
Vraag: Ik zie op dit plaatje een leeuw en een hinde, hoe wordt dat gebruikt? 
 
Martijn: Het leeuwen ras, oftewel het symbool van de leeuw, is het dominerende symbool over de aarde 
en heeft niets te maken met de beschavingen die leeuwachtig zijn. Met de eenhoorn is dat hetzelfde, het 
zijn 2 symbolen waar achter het symbool zelf zit een gigantisch programma, van dat je moet 
gehoorzamen. Dus op het moment dat we dat zien en we weten het niet...daar gaat het om hè...als we 
het niet weten, als het niet in onze database zit, dan herkennen wij niet dat we daarnaar kunnen 
handelen. Dus wat daar staat is in feite controle...wij zijn grote dan jij en je moet luisteren naar wat wij 
zeggen. Wij zijn de baas, wij zijn de autoriteit. Alle logo's en alle symboliek ook, kijk naar ons eigen 
koninkrijk, kijk maar naar de rechtbank, overal zie je de leeuw erin. 
Het gaat onvoorstelbaar ver. Ook bij de Amerikanen, van serve and protect er zitten allemaal logo's in. 
En wat ik dus wilde vertellen over Raymond, wat hij dus deed met die symbolen was aanraken dat stukje 
waar het om gaat. Wat is een symbool, wat is een gliefs...zij spreken niet in letters zoals wij dat doen. Wij 
hebben zoveel woorden nodig, wat ik nu sta te vertellen dat kun je in één glief overbrengen. Dat is 
kwantumtaal vanuit een veel grote veld waar het niet om letters gaat maar daar gaat het om gevoelens 
en informaties. En die symbolen die komen uit een database van een ongekend grote omvang, dat is een 
kosmische database waarin elke glief een complete betekenis heeft. En elke glief die er dus ook is, daar 
kun je dus hele verhalen uit naar voren brengen. 
En die tekening die tegen die muur stond, daar staan allemaal gliefs op en ik kijk dus heel kort naar die 
tekening en ik ga me scheren en al die gliefs worden vertaald in mij database, vrij van invloeden, vrij van 
inserties dus ook vrij van manipulaties, omdat ik niet bang ben. Belangrijk thema...ik ben niet bang. Ik 
ben niet bang, dat kan ik gewoon hardop zeggen, ik heb geen angst. 
Ik ben wel alért. Dat is logisch, ik ben alert op wat er gebeurd. Maar ik ben niet bang, waar moet ik bang 
voor zijn. Maar op het moment dat we ergens in terecht komen dan kan het zomaar zijn dat onze mind 
wel een signaal gaat geven van angst. En dat dient herschreven te worden. En die symbolen komen uit 
dezelfde database, wij zien dat symbool en daarachter hangt een heel protocol. Een protocol van...je 
gaat het nooit van ons winnen, wij zijn met veel meer dan jullie, wij zijn veel groter en krachtiger. En wij 
zeggen dus dan...fijn dat jullie dat vinden maar wij gaan het her programmeren en voor ons staat de 
leeuw als een teken van vrijheid en het startpunt van inluiden van de vrijheid mensheid en het 
terughalen van de oorspronkelijke krachten. En het paard staat voor ons als het belichamen van...weet ik 
wat, maar dat is dus wat we moeten doen is dit gewoon samen durven doen! En we hebben 
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massaoefeningen nodig, vanuit de wetenschap dat wij  vanuit een gevoel en opdracht die database 
kunnen herschrijven. 
Nu wil ik het toch even over het gebouw hebben. 
Dit gebouw (plaatje, hoofdkantoor MI6)  dat is ook een belangrijk iets wat te maken heeft met symbolen. 
Wij zien hier een gebouw staan, maar dat is niet zo. Het is wel zo, maar het is niet zo...want dat deze 
mind achter dit programma ziet is een symbool van de heerser van Annu. Dat is de opperbaas van de 
Annunaki dynastie. En dat is ook de echte god die voortdurend...het is niet de echte god, maar dat is de 
werkelijke god waar steeds aan gerefereerd wordt, in elke religie. Dat is de "baas"...in energie zeg maar, 
van het Annunaki controlemechanisme. En die hebben in het programma wat wij waarnemen, dus de 
bouwstenen hoe wij werkelijkheden zien, dus hoe de realiteit is opgebouwd, hebben zij een symbool en 
dat bestaat uit 2 zuilen. Hier zie je een zuil en hier zie je een zuil en in het midden zie je een hele grote 
opening. Alsof daar iemand doorheen moet van 6 meter groot. 
Dat zie je in de oudheid overal. En vanaf nu zal het je opvallen hoeveel bouwstijlen er overal zijn, die 
gebaseerd zijn op altaren. Het zijn altaren. En in de oudheid kun je terugkijken, in de Mesopotamische en 
Babylonische tijd, overal zie je terug dat er een altaar is. Kijk je nu ook naar grote muziekevenementen, 
een altaar...40.000 mensen onder de drugs, een altaar waar de dj staat, met 2 grote zuilen waar het vuur 
in de midden brand en staan ze allemaal met de signalen helemaal open staan, staan ze te hossen en ze 
aanbidden met elkaar energetisch dat punt. 
Dat energiepunt wordt verzameld. En ik heb daar ook gesproken met de mensen die daar die podia 
opbouwen. Dus ik heb het rechtstreeks te horen gekregen dat het zo is. En ook dat de groepen achter die 
grote events, dat dat echte reptilianen zijn, die in Amerika gehuisvest zijn. Dat zijn de producers van die 
evenementen, daar heb ik zelf mee gesproken. Die is er ook mee bezig om de muziek om te 
programmeren in 432 Hz, dus de hartsfrequentie van onze cellen, hoe we ooit muziek hebben gehoord. 
Dus dit gaat héél erg ver, mindcontrole zit dus niet alleen maar in beeld maar ook in geluid. Ook in 
kleuren en ook in onzichtbare trillingen. Dus onze mind wordt finaal gefopt! 
 
Inlichtingendiensten en militaire kringen zitten direct gelieerd, zijn eigenlijk een onderdeel rechtstreeks 
van het controlemechanisme. De hele wereld wordt geregeerd door inlichtingendiensten. Alles wat hier 
gebeurd, alles wat hier wordt uitgerold, politiek gezien, maar ook door de instituten wat we de grote 
bedrijven noemen, de miljardenindustrie, wordt allemaal op basis van opdracht uit de militaire 
inlichtingendiensten. We hebben gezien in de Irakoorlog wat er gebeurd is, we hebben allemaal gehoord 
dat na verloop van tijd de inlichtingendiensten er naast zaten. Althans dat is wat wij horen, dat er geen 
massavernietigingswapens waren...er is een complete oorlog, een hele alliantie is in scene gezet. Het 
hele militaire industriële apparaat is in beweging gekomen om een oorlog te voeren tegen iets wat er 
niet was en onze regeringen zijn daar gewoon mee weggekomen. Dus die regeringen die wij dus kiezen 
als samenleving, neemt geen besluit op basis van wat de maatschappelijke behoeftes zijn, maar ze 
maken besluiten op basis van wat er uit de militaire inlichtingendiensten binnenkomt. En die militaire 
inlichtingendiensten liggen allemaal in laagjes over elkaar heen en die lagen die daar echt achter liggen, 
dat zijn echt buitenaardse interdimensionale rassen die hier op de aarde leven en via die 
inlichtingendiensten echt alles onder controle hebben. Zelfs wat we denken en wat we voelen. 
We hebben met NSA te maken, Nationale Security Agency, heb je misschien weleens van gehoord...de 
NSA...een van de grootste militaire inlichtingennetwerken ter wereld. 
Dit is het gebouw, een van de gebouwen (plaatje) van hen, in dit gebouw werken 40.000 mensen. 
Dit is een opslaglocatie van het datacentrum (plaatje), van alles wat wij doen. Dit is een stukje van 15 
meter, maar het gebouw beslaat 53 kilometer aan service computersystemen die technologie hebben 
waar wij nog nooit van hebben gehoord, het zijn echt gigantische computersystemen. 
Ik heb iemand in de familie zitten die zelf bij de CIA heeft gewerkt, die woont in het buitenland. 
En ik weet...en dat is ook zo mooi dat ik al die informatie uit de mensen zelf krijg, dat dit programma is er 
al vanaf eind jaren 60. 
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Er is een programma dat Xkeyscore heet, misschien hebben jullie er wel eens wat over gehoord, van 
Prism, van Edward Snowden. De man die in Rusland in de Russische ambassade huist. 
Of dat nu wel of niet  iemand is die bewust informatie naar buiten brengt, maakt niet uit, want wat hij 
naar buiten heeft gebracht is erg onthutsend. Xkeyscore is een systeem die realtime, dus live, meekijkt 
met alles wat mensen op aarde digitaal doen....álles. Denk niet dat je privacy hebt. 
Mindcontrole dat heeft alles te maken met het idee dat je privacy hebt en jou rustig te houden, daar 
grote discussies over te voeren en vervolgens te zeggen....het is niet zo hoor, u wordt niet gecontroleerd. 
Onze eigen minister Plasterk is daar één van. Zo'n marionet rechtstreeks van de NSA. Dat was hij al voor 
dat hij minister werd, hij is niet onbewust minister geworden. 
Alles wat jij doet, digitaal, wordt gezien en opgeslagen in die computers en wordt voor altijd bewaard. 
En dat gebeurd door middel van militaire wetgevingen. Militaire wetgevingen die een civiele 
wetgevingsprocedure omzeilen en er nog regels zijn op basis van onder andere de koude oorlog. Niet 
voor niets dat de oorlog weer wordt uitgeroepen omdat die wetgeving straks op de korrel worden 
genomen, door groepen die al actief zijn om duidelijkheid te verschaffen dat het afgelopen gaat zijn met 
de mensheid. Er moeten plausibele redenen zijn aan de mensheid om straks te vertellen, inderdaad dat 
hebben wij gedaan...klopt...wij hebben dat gedaan om datgene wat zich nu afspeelt. Namelijk een totale 
oorlog tegen het terrorisme. Dus de mensenmassa wordt door middel van mindcontrole en andere 
informaties die er ook echt plaats vinden..hè...dat is het hè...het is toch zo, je ziet toch dat die aanslagen 
gepleegd zijn. En in Nederland hebben we het natuurlijk met de MH17 meegemaakt, ik heb 
verschillende mensen gesproken die nabestaande zijn 
van mensen die overleden zijn. En dan heb je te maken met mensen die diep getraumatiseerd zijn, ga 
dan maar eens vertellen dat het een georkestreerde situatie is. Waarvan ik zelf heb ervaren dat ze dat 
ook zelf allemaal vermoeden...dus ook dat is allemaal maar de vraag. Dus alles wat jij doet wordt 
opgeslagen. Dan heb je Boomrun(?)  verzamelt alle financiële transacties wereldwijd....álle financiële 
transacties. Op het moment dat jij hier één cent overmaakt, van deze rekening naar de spaarrekening 
van jezelf...is het dáár bekend, in hetzelfde moment. Is dit erg? Ik dacht het wel! 
Want dat betekend dat er een profiel wordt gemaakt van ieder mens. En dat profiel dat wordt 
aangescherpt en aangevuld met allerlei andere telemetrische systemen, daar vertel ik zo ook nog wat 
over, om ook het gevoelsbewustzijn erbij te kunnen koppelen. Google is je friend hè... Wat er gebeurd is 
dat we met open ogen er massaal intrappen. En dat is van een ongekende omvang en dat betekend dat 
alles wat jij doet, digitaal en alles wat jij financieel doet, ook digitaal en dat is ook de rede van het 
contante geld en ze zijn bezig hè...We moeten niet raar opkijken dat tussen nu en 4 maanden een bericht 
komt dat het financiële geld per direct wordt opgezegd. Noodwet. 
Om te zorgen dat je de financiële middelen die ook cash noemen, kun je dus allemaal inwisselen en 
wordt op je rekening gestort, mag je ook nog je zwarte geld storten, dat wordt allemaal kwijt 
gescholden, want ze willen zo snel mogelijk naar een totale staat toe. En dat heeft te maken met het 
profiel wat ze hebben per wezen. En dan spreken ze over wezens, ze spreken niet meer over persoon, of 
over de rechtspersoon, want ze weten dat ze niet met de persoonlijkheid te maken hebben.... masker af, 
ze zijn op zoek naar mensen. Ze zijn op zoek naar wezens. En dat zijn wij allemaal. Dan heb je Stellar Line, 
die luistert alle apparatuur en mensen af. Dat is een programma wat live loopt, alles wat wij hier nu 
zeggen terwijl de mobiele telefoons aanstaan, wordt geluisterd, gehoord en opgeslagen. Alles waar jij 
naar kijkt, met je televisie...wordt bijgehouden dat jij daarnaar kijkt. In combinatie met jou mobiele 
telefoon, kunnen ze zien waar jou bankpas is, omdat daar ook een chip op zit, ze kunnen zien aan de 
hand van allerlei profielgegevens of jij diegene echt bent die naar dat programma kijkt, ze registreren 
zelfs hoelang je naar een programma kijkt, daardoor hangt daar een profiel achter aan de hand van wat 
jij daarna doet als je dit programma wegdoet en je gaat iets anders doen, in welke gemoedstoestand je 
zit. Wat de rede is dat je dat programma hebt afgezet, want de stap die je daarna doet, daar hangt een 
kunstmatig computerprogramma achter wat ongekend geavanceerd is, wat een profiel maakt wat er met 
jou aan de hand is. En dat loopt al tientallen jaren. Dus ze weten op voorhand wanneer jij ergens bent. 
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Ze weten op voorhand wat jij denkt te gaan voelen op basis van gebeurtenissen die zich nu afspelen. Dit 
gaat ver hè...maar dat ie helemaal nog niks! Dit is compleet helemaal niks! 
Het gaat nog véél verder. Daar gaan we het vandaag niet over hebben want daar ga ik een aparte 
seminar over geven over de matrix hoe die in elkaar zit. Want dit is iets dat mag ook helemaal indalen in 
ons zelf, want het geeft een heel raar gevoel, dat je dus helemaal geen privacy hebt en de kracht is dat 
we het niet willen geloven. Want op het moment dat we straks naar buiten gaan gaat als eerste de 
telefoon aan...maar het gaat om veel meer dan dat. Want ook die elektronische apparaten zijn 
geinfaceerd door technologie. Dus alles wat hier doen wordt gezien en gecontroleerd. En dit is een 
onderdeel van buitenaards contact omdat het steeds duidelijker maakt hoe belangrijk het is dat wij als 
een collectieve beschaving met een ongekende waarde niet meer alles voor zoete koek aannemen, 
helemáál niet van groepsvorming en cultvorming. Mensen die zo graag iets willen zonder dat ze beseffen 
dat het flinterdun is wat ze roepen en dat we juist heel erg naar die kracht van creatie en autoriteit 
durven te gaan. Dat we meer dan eens beseffen dat het echt belangrijk is dat wij weer gaan 
onderzoeken. Want als we hier over spreken, over deze systemen...hoe kan het dat die systemen daar 
staan. Hoeveel Amerikanen zijn er, waarom staan die apparaten daar. Omdat er geen democratie is. 
Want als die mensen het lef hebben om daar naar toe te gaan worden ze allemaal als staatsvijand 
opgepakt en gaan ze voor 150 jaar de gevangenis in. Democratie betekent tegenwoordig...houd je bek 
dicht...Weet je, dit wat ik dus zeg hè...dit is wat onze families ook gewoon naar voren willen laten komen. 
Vanuit liefde en kracht de waarheid benoemen. Want pas als je iets benoemd en je ziet het...dan pas kun 
je het collectief en persoonlijk in jou veld transformeren. En hoe willen wij ooit die wereld terugbrengen 
naar die prachtige harmonieuze situatie als we finaal ontkennen dat deze machten er zijn. 
Vind je het fijn dat je afgeluisterd wordt? Jullie weten toch wel wat Android betekent hè...androïde...is 
een kruising tussen het ene ras en het andere ras, een hybride. Android is een soort combinatie tussen 
een mens en een robot. En dat zit allemaal op onze smartphones. 
Alles wat we daarop opslaan, alles wat we doen, elk telefoontje, het cameraatje staat de hele dag open, 
het microfoontje staat de hele dag open. Wij denken dat het alleen maar open staat als we het knopje 
indrukken. Nee...die kanalen...het gaat over digitaal netwerk. Wij zitten gewoon op een open netwerk te 
communiceren. Met software waarmee ze gewoon alles kunnen afluisteren. 
En al die gesprekken en al die data worden opgevangen door computers, ze hebben computersystemen 
die kunnen in 2 seconden tijd, alle transacties financieel wereldwijd tegelijkertijd opslaan. We praten 
over honderden miljarden transacties. En wij zitten te wachten tot Windows opgestart wordt...(lach). We 
worden gewoon voor de gek gehouden. 
En dit is geen fantasieverhaal, er zijn genoeg mensen uit deze realiteit van die computer- en 
inlichtingendiensten, die hier duidelijk over zijn. Ik heb dat zelf allemaal onderzocht en ik heb dat 
allemaal kunnen bekijken met het vermogen wat ik heb en ik heb ook via de computer heel veel 
gesprekken gehad met mensen. Die gesprekken zijn zeer onthutsend. Privacy is er niet. 
Dus vanaf nu af aan, hou je niet in, alles wordt toch gezien....(lach). 
 
Vraag: Maar als wij straks gechipped worden en we zijn in de totale gevangenis zeg maar, moeten we 
dan in onze kracht gaan staan... 
 
Martijn:  Wij worden niet gechipped. Dat is een afleiding. Alles wordt al gezien, er is geen chip nodig. Dat 
is een van de programma's die is ingevoerd door het alternatieve circuit, die kant uit te laten kijken. 
Chips bestaan...tuurlijk...maar die worden niet gemaakt om de mensheid onder controle te brengen. 
Want de mens is al gemindcontrolled. We zitten al met elkaar in een model wereldwijd en elk land een 
ander model, wat er voor zorgt dat we in ieder geval in de pas lopen...1,2,3,4...niet uit de pas 
lopen...want dat valt op.   
 
Vraag: Ik heb wel eens gehoord dat er ook technologie is om gesprekken af te luisteren wat niet 
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via...gewoon zo ... als je buiten bent dat ze ook weten wat je doet. 
 
Martijn: Ja dat klopt, dat gebeurd onder andere door technologie die in de lucht te spuiten die we  hier 
zien (plaatje)... . 
Er zijn meer dan 18 lagen van chemicaliën die in de lucht worden gespoten worden die allemaal 
gepatenteerde nanotechnologieën zijn. Ook uitvoerig kun je het patent opvragen en dan kun je ook zien 
welke organisaties en bedrijven dat allemaal hebben gedaan. 
Het bijzondere is dat alle controlelagen wereldwijd, technologische controlelagen, alle uitvindingen, 
allemaal zijn gepatenteerd door particuliere instellingen. Bewust om de wetgeving. 
Stel je voor dat de regering dat patenteert, dat zou je de regering kunnen aanklagen. Het is niet voor 
niets dat er allemaal BV constructies zijn en stichting constructies, dat zijn allemaal constructies, alleen 
maar om de verantwoordelijkheid af te schuiven. En dat werkt ook zo met dit soort systemen als je 
erachter komt dat de nanotechnologie die er in de lucht gespoten wordt, die ervoor zorgt dat het zicht 
hecht aan de moleculen waardoor we het inademen en letterlijk kunstmatige intelligentie in ons lichaam 
krijgen. Die zich hecht aan onze neurobanen waardoor er meegekeken wordt, gevoelt wordt wat wij 
voelen. Als je erachter zou komen wie dat heeft gedaan, ga je een aanklacht indienen, dan gaat die BV 
failliet. Dat is het systeem. 
Dus de mensheid loopt gewoon echt 12-1 achter. En daarom is het zo belangrijk dat we heel snel naar 
13-12 gaan...omdat wij de 13e laag zijn. Dus deze materialen worden in de lucht gespoten en daarom is 
het ook heel belangrijk, bewust wordt de atmosfeer van de aarde heel diep in een bepaalde laag 
afgekoeld door speciale...het zijn eigenlijk satellietsystemen...die met bepaalde golven in de atmosfeer 
stralen en die zorgen ervoor dat er een andere magnetische golf is op het aardse magnetische veld, 
waardoor bepaalde lagen heel erg afkoelen. Als je in een vliegtuig zit op 10 kilometer hoogte dan is het 
gemiddeld tussen de 50 en 60 graden onder nul  en dat is op die hoogte. Wat zij doen die 
satellietsystemen, is op bepaalde plaatsen, dus bv Nederland of Duitsland of België, kunnen ze helemaal 
met dat systeem, kunnen ze ervoor zorgen dat tussen de 5 en 8 kilometer hoogte die luchtlaag ook zo 
koud wordt. Dat heeft allemaal verschillenden redenen waarom ze dat doen, maar één daarvan is de 
mensheid ook te misleiden. Wat gebeurd is dat verkeersvliegtuigen, die door die laag heen vliegen, die 
dus geen chemtrails uitstoten, die laten dus hele kristallijnen aan sporen achter. Normale contrials, 
normale sporen...wat je vroeger ook zag. 
Dan had je ook van die lange lijntjes en sommige dagen bleef dat bij alle vliegtuigen heel lang hangen en 
was het pas na een uur weg en andere dagen was het in een paar seconden weg. 
Maar er is een soort misleiding gaande om de mensen die vaak naar de lucht kijken om die dus te laten 
denken dat alles chemtrails is. En dat is natuurlijk niet zo. Want er zijn dagen dat die luchtlaag heel erg 
afgekoeld is en dan zie je ook massaal overal die sporen. En dan zie je ook letterlijk die hele uitwaaiering 
op plaatsen. Maar als je met hele grote telescopen gaat kijken, ik heb daar jaren echt diepgaand 
onderzoek over gedaan...welke vliegtuigen, welke vliegtuignummers, welke maatschappijen, waar ze 
heen gaan....ik heb dat allemaal bijgehouden, ik zat jarenlang op een camping naar boven te kijken en ik 
zit precies op een plek waar die vliegtuigen allemaal voorbij komen en dan kom je erachter dat het ook 
gewone kisten zijn. Gewoon normale vliegtuigen. 
Maar de mensen die daar geen kennis van hebben, die worden dan zeg maar de complottheoristen dan 
uiteindelijk omdat ze iets naar buiten brengen waarvan de wetenschap kan aantonen dat dat absoluut 
niet zo is. Weet je...en er hoeft meer één procent niet zo te zijn en dan is het hele probleem waar we het 
over hebben gewoon in een keer van tafel....boem! Dat is de kracht van de wetenschap. Wat ook 
begrijpelijk is want zij zijn geprogrammeerd om zo te denken. Dus wij zullen ook goed onderzoek móeten 
doen van...klopt het wat ik nu zie... 
Overigens die laag is dus speciaal om de mensheid te laten denken dat het chemtrails zijn en daarnaast is 
het zo dat die vliegtuigen die daar doorheen vliegen tegenwoordig een ander motorinhoud en 
motortechnologie hebben, de brandstof zit iets anders in elkaar, ze hebben andere  moleculen 
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toegevoegd aan de kerosinesamenstelling, waardoor de nieuwe type vliegtuigen inderdaad bij een 
bepaalde temperatuur ook nog eens een andere uitstoot krijgen van een ijskristal. Waardoor er dus een 
schild ontstaat en dat schild wordt van bovenaf daarna bestraald, waardoor er een magnetische golf 
overheen gegooid wordt, waardoor mensen moe worden, mensenmassa's onderdrukt worden. Het is en 
soort microwavesysteem. Die patenten zijn er ook allemaal. Dus waarom zou je iets gaan patenteren als 
je het niet gebruikt. We hebben allemaal, ik heb dat bijvoorbeeld vandaag en gisteren begon dat al, heel 
erg last van branderige ogen. Ik weet niet of er meer mensen zijn, maar ik ben daar ook gevoelig voor, 
maar gisteren begon dat heel erg te branden, allemaal kleine adertjes helemaal rood. Ik heb van die 
speciale vloeistof voor m'n ogen, dan moet ik het gewoon even schoon maken, maar dat heeft te maken 
wat er in de lucht zit. En dat daalt wel allemaal op ons neer hè... 
Nou die plaatjes kennen we wel (wijst plaatje aan) uiteindelijk waaiert het helemaal uit. 
Deze sporen zien we ook in de lucht. In het verleden werden deze sporen niet gezien. Wel weerkundig af 
en toe dat je ook wat golven zag, maar dit wordt wereldwijd veel vaker gezien dan vroeger en dat is niet 
iets wat alleen de burgerij opvalt hoor, er zijn ook wetenschappelijke afdelingen die dat opvalt. Wat het 
is...is dat die stoffen die in de lucht gespoten worden, die worden bestraald door speciale plasmawapens 
in een baan om de aarde en die zorgen ervoor dat er in die deeltjes in die nanotechnologieën dat daar 
programma's worden ingeseind. 
Dat zijn neurotransmitters die de mensheid inademt en ook in het neurologische systeem, in ons brein, 
wordt er iets ingevoegd. Denk maar gewoon ook aan chemische wapens, het zijn chemische wapens. 
Alleen véél verder ontwikkelt. Want als er een chemisch wapen wordt ingezet en je maakt een hele 
kleine dosering, dan worden mensen en er zijn allemaal uitvoerige testen gedaan, dan worden de 
mensen laks, mensen worden passief. Je kunt mensen ook doden, mensen kunnen in een hele ernstig 
fysieke kwelling raken, dat ze gehandicapt worden, of dat het brein gestoord raakt. Maar dat is veel 
verder ontwikkelt door die ene man die Mengele heet, die we net zagen langs de voormalig Paus 
Ratzinger en diezelfde kliek van achter de wetenschappelijke takken diepgaand onderzoek is gedaan, hoe 
kunnen wij een zenuwgas, een zenuwmiddel, neurotransmitters ontwikkelen, zó microscopisch klein, 
Nano technologisch klein, dan praten we over een duizendste van millimeter, zo piepklein, dat is massa's 
uitgesproeid kan worden en je voegt dat in een molecuul, dat ze een geurmolecuul hebben toegevoegd 
van aardgas, dat moet je kunnen ruiken. Dat kun je toevoegen aan de kerosine, zodat de wereld wordt 
besproeid met gewoon kerosine en niet doorheeft dat we voortdurend nanotechnologie inademen. Dus 
dat zijn allemaal fysieke onderdrukkingstechnologieën. Die neurotransmitters die in ons menselijk brein 
zitten zorgen ervoor dat wij, de upgrade waar we in zitten, in ons brein hier, dat wordt tegengewerkt en 
dat mensen in een gemoedstoestand komen van passief zijn. 
 
Vraag: Heb je ook nog goed nieuws?...(lach) 
 
Martijn: Dit is maar een klein stukje, dit is een onderdeel om te gaan begrijpen en goed te zien  
uiteindelijk en dat is ook waar deel 8 over gaat, waar de mensheid staat...maar ook meegenomen in ons 
bewustzijn, waar we dus ook echt staan. En niet een half gebakken verhaal van we moeten het alleen 
maar leuk en gezellig hebben, wij zullen onze oorspronkelijkheid terughalen op het moment dat wij alles 
durven te zien. En dat je ronduit durft te zeggen...wij zijn er... wij hier op deze planeet en wij zijn hier als 
mensen van vreugde en liefde en wij tolereren niet meer dat er op deze planeet deze programma's 
worden uitgevoerd. En dat heeft te maken met een diepliggend gevoel, dus wat we hier nu doen is 
inderdaad informatie brengen die helemaal niet leuk is. Daar wordt op gerekend dat mensen dit niet 
willen horen, door de biologie van ontkenning want uiteindelijk door te mediteren en de liefde in jezelf 
te vinden kun je het opheffen, dat is ook zo, als je het allemaal tegelijkertijd doet, want anders ontsnap 
jij alleen uit de matrix en dan kom je even hard terug in die glijbaan en dan zit je nog eens een keer 
harder op die stoel van hoe je vertrokken bent. 
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Vraag: Ik wilde vragen of we met het programma wat we hebben geleerd, of je daarmee ook informatie 
over de Nano deeltjes kunt keren. 
 
Martijn: Die vraag is voor het open publiek op dit moment die handig om te beantwoorden. Het 
antwoord is ja en er is heel veel voor nodig. 
 
Vraag: Waar is nanotechnologie van gemaakt? Welk materiaal? 
Martijn: Het zit toegevoegd aan de moleculaire structuur van kerosine. Het is gewoon een wijziging en 
wordt bij het verbranden van de kerosine. Het restant wordt niet mee verbrand, waardoor het overblijft. 
Dus de nanotechnologie wordt als het ware als een soort pakketje mee gestuurd. Net zoals het ook 
gebeurd met digitale informatie in de computer. Het is een hele slimme transmissiemethode. 
 
Reactie: Ik vind het een beetje raar, want er staat een verbod op om te gebruiken. Het is nog erger dan 
asbest. 
Als je nano zou inademen dan ga je daar aan dood...dus wat betreft lijkt het me onwaarschijnlijk. 
 
Martijn: Samengevat zeg je, het lijkt me niet waarschijnlijk dat dat zo is, want als dat zo zou zijn van wat 
ik nu zeg, dan zouden mensen daaraan dood gaan en dat is niet wat ze willen. 
 
Reactie: Ik neem aan dat dat niet de bedoeling is. 
 
Martijn: Stel dat dat nou andersom is dat dat ook niet zo is, maar dat dat een ander doel behelst. 
 
Reactie: Maar welk doel dan... 
 
Martijn: Ja, precies! Daar gaat het over. En dat is het explorerend vermogen van de mensheid, het 
vermogen om te denken. De neurowetenschappers hebben ontdekt dat ons brein in staat is enorme 
kwantumberekeningen te maken, tegelijkertijd. Dus buitenaardse rassen kunnen gewoon duizend 
gesprekken tegelijkertijd meeluisteren. Dat is helemaal geen enkel probleem, wij moeten ons helemaal 
focussen op één gesprek en zo gauw er een vrachtauto voorbij rijdt ben je de hele draad kwijt, maar 
onze hersenen hebben een kwantumvermogen, hebben een enorme mogelijkheid en dat vermogen wat 
wij dus in ons dragen van wie wij zijn, dat vermogen is zich aan het her ontwikkelen. En de programma's 
die dus nu worden uitgesproeid, die dus ook werkelijk plaats vinden, die programma's die uitgesproeid 
worden die zijn in het leven geroepen, om zonder dat het een te hoge dosering heeft, dat het de 
mensenmassa in het vermogen van het brein bestuurd en beïnvloedt. Met name om het in het stuk te 
houden waar de mensheid nu zit. Het gaat er niet zozeer om de mensheid te doden, dat zou met gemak 
kunnen en dat is ook helemaal niet de bedoeling, het is de bedoeling om de mensen in een 
massabeweging te houden waar ze nu in zit. Maar om dat te kunnen beseffen zul je ook jezelf moeten 
durven uitnodigen om eens mee te gaan kijken als je op zo'n positie zit en je kijkt over een hele globale 
planeet mee en je ziet eigenlijk al die mensen op die planeet, 7 miljard mensen, zie je daar leven in 
allerlei modellen en dan zul je een bepaalde sturing nodig hebben. En die groepen die zijn er. Het is 
inderdaad onthutsend. En er zijn ook piloten die daar openlijk iets over zeggen en er zijn ook piloten die 
er seminars over geven en daarvan op de hoogte zijn dat het gebeurd. Dus het is niet zozeer alleen een 
verhaal van mij. Ik heb zelf ook daar informatie over en ik heb het ook zelf gezien dat het gebeurd. Maar 
het is ook veel breder gedragen, het is niet een complottheorie, het is een feitelijke situatie, die 
onderbouwd wordt door de mensen uit de vliegtuigindustrie, ook door piloten en ook door 
neurowetenschappers die dat onderzoeken. En zo zijn de stoffen die uitgestoten worden ook onderzocht 
in laboratoria waarin die materialen ook teruggehaald zijn, nanotechnologie. 
Dus het is allemaal feitelijk. En het is inderdaad onthutsend, dat ben ik met je eens. 
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Vraag: Wat me zo verward, mij lijkt het niet interessant voor een mens om zoiets te flikken omdat ik 
kinderen heb en ? 
  
 
Martijn: Wat belangrijk is te begrijpen dat neurowetenschappers en die mensen die al honderden jaren 
verder zijn in de techniek en in de wetenschap als wat wij te horen krijgen. Die andere agenda's hebben 
om de wereld een bepaalde richting uit te brengen als  datgene van een onbehouwen maatschappelijke 
samenleving, als het nu eigenlijk lijkt...dat zij ook de technologie hebben om het op te lossen. Zij kunnen 
alles neutraliseren. Dat is hetzelfde als in Afrika het ebolavirus, er zijn verschillende wetenschappers die 
gewoon verteld hebben dat ebola een virus is dat door middel van frequentie en lichtdeel bestralingen 
het lichaam in 15 minuten vrij is van ebola. Dat is een speciale lichttherapie die ze daarvoor hebben. Dat 
zijn uiterst hoge frequentiegolven die door de cellen heen gaan waardoor dat virus verdwijnt. Dus wat ik 
ermee wil aangeven is, dat alles wat er wordt gelanceerd, daar zijn ook tegenmiddelen voor. Maar dit is 
gewoon feitelijke informatie, wat ook belangrijk is dat zijn die golven die we ook wel eens op die 
radarbeelden zien....hè, wij denken dat we nog steeds in de jaren 50 zitten met elkaar, dat er nog grote 
satellieten de lucht in geschoten worden met grote raketten, maar niets is minder waar, satellieten zijn 
tegenwoordig een centimeter groot en dat is het, er zitten allemaal technologieën in...we zijn nu 
tientallen jaren verder...er zit technologie in, die kan alles doen wat een gigantische satelliet vroeger 
deed. Die satellieten hangen in een netwerk rondom de aarde, bij Silicon Valley, waar ook genoeg 
informatie over is, mensen die binnen Silicon Valley hebben gewerkt en die die  informatie naar buiten 
hebben gebracht, dat ze gewoon ontslag hebben genomen,  dat ze geen ontslag kregen, om ze aan hun 
verplichting te houden dat ze niet mochten praten, gingen ze vertellen dat Silicon Valley een van de 
grootste chipfabrikanten is ter wereld die Nano satellieten fabriceert die in een baan om de aarde 
worden geschoten, heel simpel met een heel klein raketje worden ze de lucht in geschoten, en die 
satellieten controleren het hele magnetische veld van de aarde in beeld. Er zijn ook wapensystemen, 
zwaartekrachtgolven die worden op de aarde los gelaten, waarmee de mens....wij moeten beseffen dat 
wij wezens zijn die bestaan bij de gratie van magnetische golven, omdat wij energie zijn, wij zijn een 
voortdurend trillint frequentieveld.... dat wij door middel van het bestoken van onze frequentie, onze 
energie voortdurend veranderd.   
Onze kracht neemt af, want daar gaat het om, het gaar er niet om ons dood te maken, het gaat om de 
kracht van de mensheid naar beneden te brengen. En dat zijn inderdaad geen leuke onderwerpen maar 
op het moment dat wij dat gaan herkennen en wij gaan dat in grote getale zien en we hebben ook nog 
eens een keer die kanalen....en die zijn er....die kanalen worden allemaal verzameld waarin klip en klaar 
staat...tak tak tak...dat het zo is, dat je er niet omheen kunt, dat je kunt aantonen dat het zo is, dat is heel 
belangrijk. Dat het in het publieke domein komt en onderbouwt wordt. Dan kun je zien dat de controle 
over de mind, mindcontrole, uitgevoerd door wat we eten, door wat we inademen, door wat we op de 
televisie zien, door wat er op ons afgevuurd wordt door wifigolven, door wat er op ons afgevuurd wordt 
uit satellietsystemen....Als we spreken over de 3e wereldoorlog, waar iedereen het over heeft, die is 
allang uitgebroken. 
Die is allang uitgebroken over de mensheid door middel van technologie. 
Scalar waves, is een van de allerbelangrijkste vindingen die er zijn, dat wordt ook wel remote neuraal 
monitoring genoemd onder de National Security Agency. Dat zijn een van de grootste 
mindcontroleprogramma's die allemaal nog horen bij het aardse stuk. We hebben het hier alleen maar 
over de aardse mindcontrole. Dat zijn computersystemen en frequentiewapens die én in een baan om 
de aarde heen hangen, maar die ook mobiel worden gebruikt door inlichtingendiensten, die dus gebruik 
maken van golffrequenties om ons brein af te tappen en te hacken. Sterker nog, er zijn golffrequenties, 
scalar wapons...scalaire wapensystemen door middel van golffrequentie om onze hersenen uit te lezen. 
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Dus je moet gewoon zorgen dat je ontzettend leuke dingen denkt...want dan hebben ze bij de 
inlichtingendiensten ook een leuke dag...(lach). 
Uiteindelijk wordt het allemaal niet door mensen gezien hè...deze informatie wordt samengevat, over de 
hele wereld zijn gigantische complexen gebouwd, waar al die informatie wordt samengebracht en dat is 
niet informatie als in onze computer zit hoor, een plaatje, een filmpje of wat dan ook...Het is een hele 
andere data, het is ook niet opgebouwd uit enen en nullen, het is een compleet andere code als het 
ware, die kan dus ook niet gehackt worden omdat wij die codes niet kennen, het is een heel andere 
computertaal. En die informatie wordt opgeslagen, maar die informatie wordt gekoppeld...als jij onder 
de kijker komt te liggen, gaan ze met aandacht die scalar wapons toepassen kunnen ze ook je brein 
uitlezen...dus wat jij net zegt, dat je buiten staat en kunt lezen, dat ze je uitlezen, dat gebeurd ook. En dat 
is bij mij ook gebeurd, dat hebben militaire gedaan, dat is 2 jaar geleden dat wij in het bos waren in 
Drenthe, ik heb daar ook foto's van gemaakt, die heb ik op mijn mobieltje staan. We waren gewoon 
lekker aan het wandelen, ik trok me effe terug in de bossen, lekker voor een paar weken in de rust en 
dan neem ik helemaal niets mee en dan roept ook iedereen..."wat ben je slecht bereikbaar"... en dan 
denk ik..."joepie gelukt"...(lach) en ineens we waren aan het lopen, met Raymond en Ellen...En daar zegt 
Raymond..."moet je nou kijken, daar staat een militaire voertuig".  En ik zag het in eerste instantie 
helemaal niet, zo goed weggewerkt in de bossen. Echt dezelfde kleur groen als de bossen met allemaal 
takken erom heen. Het was een Amerikaans voertuig en daar hadden ze speciale bollen op, die waren 
uitgeschoven, die stonden precies gericht op onze caravan. Ik kan natuurlijk niet aantonen, dat weet ik 
niet, wat ze deden. Dan moet ik gaan fantaseren en ik heb het niet aan de militairen gevraagd. Ik heb wel 
geprobeerd om contact met ze te krijgen maar dat lukte niet. 
Wij zijn daar zo een beetje omheen gelopen, een Belgisch kenteken, maar Amerikaanse pakken hadden 
ze aan.  Wat ze doen en dat is niet alleen bij mij hoor, dat is bij heel veel mensen, op het moment dat je 
onder de kijker komt te liggen, je hebt informatie wat ze eigenlijk niet willen dat je dat in het veld zet, 
gaan ze je energie uitlezen, dat is wat ze doen. Dus ze kunnen informatie met scalar waves, dus met 
golven kunnen ze naar je toe zenden die jou brein beïnvloeden. 
Het brein is een van de belangrijkste fases waar de mens wetenschappelijk onderzoek naar doet, 
het brein werkt op basis van golven, hersengolven, we hebben wel eens over de deltastaat gehoord, 
over de thetastaat, dat zijn allemaal mooie termen. Maar elke gedachte, elk gevoel is een golfbeweging, 
is een frequentieveld. Google is daar ook heel veel mee bezig, zie je wel Google heeft ook aangegeven 
dat ze in 2016 het eerste Googlenetwerk willen uitwerken. Dan krijgen mensen een chip in hun 
hersenen, die wordt een de cortex aangesloten, het centraal zenuwgestel waardoor die chip wordt 
gestuurd. Waardoor datgene wat die mensen denken en voelen, bij die mensen die ook die chip hebben, 
tegelijkertijd die informatie aanwezig is. Die testen zijn ook gedaan en een van die directieleden van 
Google heeft dat ook op CNN aangekondigd. Dat kun je ook gewoon vinden op internet. 
Ik wil er alleen mee aangeven dat het mogelijk is en dat is gewoon mogelijk, om te zien wat iemand 
denkt. Wetenschappelijk is dat ook aangetoond. Door allemaal plakkertje en speciale apparatuur kunnen 
ze terughalen...net als in een sciencefictionfilm... wat jij denkt, ook wat je  droomt en dat je je dat 
herinnert, op een beeldscherm kunnen ze dat terugvertalen. 
  
Vraag: Heb je toen ook wat gemerkt of gevoeld toen dat je.... 
 
Martijn: Ja...ik was al 3 dagen heel erg trillerig, maar of dat daardoor komt weet ik niet, maar ze zijn na 
een halve dag weggegaan. Maar ik bedoel maar, ik ben daar helemaal niet bang voor en je hoeft er ook 
helemaal niet bang voor te zijn, want e mogen wel beseffen dat de technologie wel in een heel ver 
ontwikkeld stadium is en dat er militaire groepen zijn die dat veel verder ontwikkeld hebben als wij tot 
nu toe denken. En dat die militaire groepen onderverdeeld zitten in allemaal lagen en dat er gewone 
militairen zijn, dat er speciale groepen zijn en dat er ook nog speciale groepen boven die speciale 
groepen zijn, die niet aan een land gekoppeld zitten maar aan inlichtingennetwerken. En 
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inlichtingennetwerken zijn niet bestaande netwerken, dat zijn gewoon geheime diensten. En die 
geheime diensten dan praten we niet over de algemene inlichtingendiensten, de AIVD in Nederland, 
maar dan spreken we over internationaal samenwerkende groepen, die ook onze politieke industrieën 
informeren. 
Dus als je spreekt over mindcontrole hè...als wij spreken over buitenaards contact, als wij met elkaar een 
nieuwe wereld willen creëren, als we écht dat willen doen, dan kunnen wij niet zeggen van, dat stuk wil 
ik wel weten, maar dat stuk wil ik niet weten. Weet je, dat is op zich wel een keus die we kunnen maken 
en die keus hebben we heel lang zo gemaakt, het is ieder vrij om dat te doen. Het is alleen maar data, 
het is een gegeven dat je kunt onderzoeken. En daar hoef je verder ook niets mee te doen, behalve 
alleen te ervaren van dat het een mogelijkheid is. Laat ik het maar zo voorzichtig brengen. Want we gaan 
straks in een tijd komen en die tijd staat heel dicht voor de deur, waarin onze kracht en onze vrijheid die 
we hebben, dat die enorme sprongen gaat krijgen. 
En precies in die momenten zijn ze bezig om zoveel sores naar voren te brengen, dat wij door onze eigen 
ontkenning en geen herkenning in wat er werkelijk gebeurd, het moment van de eigen kracht en de 
autorisatie, onze autoriteit....missen. Dus de agenda die daarachter ligt, dat is dus niet zo dat die 
militairen dat weten, want die krijgen instructies vanuit een andere laag, maar van de toplaag van het 
menselijk bewustzijn is er een ingang om te zorgen dat de mens het moment van de eigen kracht in feite 
niet ziet. En dat komt omdat we gevangen zitten in ontkenning, dat we denken dat dat niet waar kan zijn 
en dat komt omdat we dan, doordat wij een ontkenningsmodus hebben ook onszelf nog niet zo groot 
durven te zien van wie we werkelijk zijn. 
 
Reactie: Ik voel nu gewoon heel veel woede en ik wil daar graag iets mee doen. Je hoort het nu en ik zeg 
ook dat het er is, maar het roept wel een kracht in je op, een woede van wat nu...wat kan ik eraan 
doen... 
 
Martijn: Kijk, de mensheid zal nog raar op zijn neus kijken. En dat is niet alleen omdat ik dat zeg maar 
dat zullen we allemaal op onze eigen manier gaan ervaren. We zullen allemaal nog heel erg verbijsterd 
zijn, van onnozelheid dat we gewoon klakkeloos hebben laten gebeuren wat hier op deze planeet 
gebeurd. Dus er komt nog een enorme boosheid komt er nog vrij. En op het moment dat wij die 
boosheid durven ervaren als dat het een geboorte is van onze kracht, want dat is het...en dat we niet 
doorslaan in woede en dat we daarmee anderen willen vernietigen. Maar die boosheid er gewoon laten 
zijn. Door te huilen, door te slaan, want het mag er ook uit hè, er is ons ook heel veel weggehaald. Er 
wordt tegen de mensheid heel wat ingezet. Zó bijzonder zijn wij dat er krachten zijn die ons in een model 
brengen die zo waanzinnig is. Dus op het moment dat je die woede voelt, dat je die ook uit....want het is 
belangrijk dat die eruit gaat, uit ons systeem. 
Dus pak maar een houten balk en een groot kussen en ga maar eens gewoon in je tuin rammen. 
Het klinkt misschien een beetje raar, maar het is belangrijk dat die fysieke energie uit je cellen komt. 
Want het is emotie...dat is het...dat maakt ons als ras zo bijzonder, dat we emotionele wezens zijn. En 
door het niet te uiten, slaat de emotie naar binnen. Dus die emoties, die gevoelens, dat misbruik wat de 
mens meemaakt in feite door onze eigen naïviteit, omdat we het niet willen zien en de prachtige fase 
waarin we nu zitten en te herkennen wat er allemaal gaande is, dat model zal zich uiten als boosheid. En 
de mensheid zal nog heel veel verontwaardiging kennen van dat kan niet, want op het moment dat we 
allemaal bijgekomen zijn komt de volgende golf er weer aan. Dat gaat in golfbewegingen, dat gaat in 
golfbewegingen open en tijdens die golfbewegingen komen we ons zelf tegen. 
En technologisch gezien is alles te verantwoorden want het is er gewoon, alle vindingen waar ik over 
spreek is helemaal niks, dat is helemaal niks. Dat is allemaal peanuts, het stelt echt helemaal niks voor. 
Het is heel oppervlakkig gepraat vandaag. Want het gaat véél verder als dat ik hier nu spreek. 
En dan kom je op het punt, waar het gaat het om, gaat het dan in eerste instantie erom om onszelf te 
choqueren...nee, het gaat erom om onszelf te informeren. Om te informeren dat er zaken zijn, die niet 
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kloppen en waarbij je je kunt afvragen...klopt dit wel? Er is een website hè, die heet zo...klopt dit wel? 
Nou, daar horen dit soort zaken ook te staan. 
Wat belangrijk is, om nou een antwoord te geven op je vraag, wat kun je ermee doen? 
Eerst zullen wij als wezens, als mensen dingen te gaan onderzoeken van...hoe voel ik me daarbij. Want er 
komt emotie bij vrij. Dat dat gevoel naar voren mag komen en dat dat er mag zijn, dat je dat niet onder 
stoelen of banken hoeft te steken. Ik heb ook heel veel onthutsende dingen gezien en dan bedoel ik echt 
onthutsende dingen. En ze staan op mijn netvlies gebrand en toch voel ik, oké...het is wel nodig dat ik 
dat zie. Zulke immense zaken. En het maakt mij sterker en dat is de boodschap dat het ons sterker 
maakt, om te beseffen dat wij blijkbaar zo ontzettend gemangeld worden op een bepaalde manier, wat 
we dus in eerste instantie zullen zien als mangelen en vervolgens ontdekken...oh wacht even, het was 
eigenlijk een mega grote afleiding. 
Weet je je kunt een hele mensenmassa afleiden maar op een bepaald moment worden ze toch wakker. 
Dus laat het maar gewoon zijn, we hebben daarnaast natuurlijk ook wat nodig, een soort beweging, een 
soort nieuw fundament vanwaar je dus als mensen, wel of niet geïnteresseerd in ufo's dat maakt niks uit, 
massaal de kracht van de groep ook dient aan te wenden om te zeggen van oké maar we spreken hier 
niet meer als eenling over die wifi op school, maar "weet u meneer de directeur, ik heb hier nog 160 
ouders die precies hetzelfde zeggen, wilt u nou mij negeren of gaat u de hele groep negeren". Het is de 
kracht van de groep. 
 
Vraag: Ik wil zelf wel in actie komen....hoe ga ik dat dan doen, ga ik dan mensen sturen buiten de 
menigte om....vaak denk, ja laat maar...   
 
Martijn: Weet je, we moeten helemaal niet bij die directeur zijn. En dat is natuurlijk het verhaal, we 
zullen naar de kern toe moeten. En dat is het punt, ze willen ons afleiden...het is gewoon, het probleem 
kent wortels, de voeding eigenlijk al wat de wortels uit trekken,  dan komt er een boom en dan komen er 
takken en als we dan een takje zien wat niet klopt, dan knippen we het af, maar die hele boom is 
vergiftigt. We zullen die boom eruit moeten halen en die grond eruit moeten halen en nieuwe grond erin 
stoppen, even metaforisch gezien. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we met elkaar dát ook naar 
voren halen, dat we creëren in het energieveld een bewustzijnsfrequentie die er al is, uitgebouwd 
waarin we onszelf durven te ontmoeten. 
En als we dat als eerste naar voren brengen, dan zetten wij in het collectieve bewustzijn, zetten wij al iets 
in gang, waardoor mensen, zonder dat we het echt fysiek van elkaar weten, dat we al gezamenlijk dingen 
doen in een ander bewustzijnsveld, waardoor zich hier fysiek ook echt een organisatie kan vormen. En 
dat zal een organisatie zijn waarbij  wij onze eigen belangen, gezamenlijk kunnen neerleggen, maar waar 
we ook een duit in het zakje kunnen doen, ten aanzien van waar het werkelijk om gaat. Dat je ook kunt 
zeggen, het gaat om veel meer als alleen die samenwerking, er is iets veel groters aan de hand. 
Hè, hè...lucide dromen, kort over dromen want dat hoort allemaal bij mindcontrole. 
Dromen worden lokaal opgeslagen, in ons fysieke hoofd. Alles wat je droomt wordt opgeslagen in je 
brein, in het nu..in dit moment. Simulaties en andere levens, als bewijs dat deze ook opgeslagen 
werkelijkheden zijn. Wat ik bedoel is dit: 
Op het moment dat jij iets droomt, je ervaart iets en je wordt wakker en je kunt je die droom 
herinneren....je hebt ook wel eens dromen die kun je je leven lang herinneren, die raak je nooit meer 
kwijt, die zit in je systeem. Nou, het feit dat je iets droomt...je noemt die droom een andere 
werkelijkheid en die werkelijkheid, die droom wordt opgeslagen in je brein, zegt in feite dat het brein in 
staat is om meer realiteiten te sturen of te ontvangen dan alleen deze. Immers, die droom is er ook een. 
En de vraag is maar net, wat is een droom. Is deze realiteit misschien ook voor ons neurologisch systeem 
ook een droom. En op het moment dat we dat zouden kunnen gaan onderzoeken, dat een werkelijkheid 
die zo gedetailleerd is, zoals we dat nu denken te ervaren,  waarin we denken, nee dat kan niet....in een 
modus van ontkenning....dit kan niet een droomstaat zijn, want dit is toch wie ik ben. Op het moment 
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dat we erachter gaan komen, dat deze hele collectieve realiteit, in feite ook een gesimuleerde realiteit is, 
een droomstaat in ons bewustzijn, dan zouden we ook kunnen denken van jemig, maar je kunt toch ook 
de baas zijn in je eigen droom? 
Zijn wij nog de baas in onze eigen dromen. Waar worden die bewustzijnsvelden die wij zien als 
werkelijkheid, deze gigantische realiteit die bestaat uit trillingsfrequenties, waar worden die 
opgeslagen....de vraag is gewoon, waar wordt een droom opgeslagen, deze realiteit. 
Wij praten over een collectief veld, waar staat dat collectief veld, is dat daar, daar of daar... 
Ben ik het collectieve veld, een onderdeel ervan. Stel je nou eens voor dat wij allemaal een stukje zijn 
van het collectieve veld. Stel, dat het niet buiten ons is , maar een perceptuele realiteit is, een 
waarneming die we zo doe, waardoor we denken dat het buiten ons is....stel dat dat zo is. 
Dan zou het betekenen dat het ook logisch is, dat al die onafhankelijke waarnemers collectief bestraald 
en besprayd worden, om het neurologische systeem in die status te houden....het zou kunnen... 
Religie en spiritualiteit... 
Voor zelfdenkers, stel dat er mensen zijn die zelf zoveel vermogen hebben om onderscheidende 
onderzoeken te verrichten, dat deze mensen bestookt moeten worden met religie. Dus spiritualiteit. Ik 
zie allemaal mensen die bezig zijn met spiritualiteit, inclusief mijzelf, als vrijdenkers. 
Vrijsprekers, vrij exploderende mensen, het lijkt erop dat mensen die zelf krachten hebben om heel 
anders naar de realiteit te kijken, om de realiteit een andere betekenis te geven, dat die mensen juist 
zonder dat ze het door hebben, zo snel mogelijk in een cult gevangen zitten. 
Als je het wereldwijd kunt onderzoeken, ik ga kijken naar aantallen en gegevens van culten en sektes, 
hoe zich dat vormt, is dat vaak op basis van een gemeenschappelijk gevoel. En mensen die dieper in de 
materie kunnen kijken, diepe gevoelens hebben, zijn ook sneller geneigd, om sneller met elkaar in een 
verbindingsconstructie te zitten en zijn daardoor ook sneller geneigd vanuit die setting zichzelf weer te 
verliezen. En dat is ook een van de redenen waarom ik ook altijd hardop zeg van, je kunt geen lid 
worden, ook niet een groep vormen, we kunnen wel allemaal lekker bij elkaar zijn en een heerlijke dag 
hebben met taart en koffie en thee. Maar we blijven wel allemaal in ons eigen onafhankelijke onderzoek 
zitten. En als je er wel of niet mee eens bent, dat maakt allemaal niks uit, het gaat er ook niet om dat je 
er mee eens hoeft te zijn, het gaat er alleen maar om de informatie te prikkelen en te onderzoeken. En 
hopelijk op basis daarvan, juist daar waar de grootste weerstand ligt dat je onderzoek juist in durft te 
duiken. Want het is heel makkelijk om de informatie die bij je past, om die gewoon tot je te nemen en 
daar vervolgens veel dieper onderzoek in te doen, dat is heel makkelijk. Maar ga maar eens een 
onderzoek doen wat niet bij je past. Want dat is weer het uitsluitingssysteem...nee dat kan niet, boem 
weg...daar ga ik geen onderzoek naar doen, terwijl dat juist onderzoekt behoeft. Want daar ligt jou 
weerstand. 
Dus de mens is slaafs gemaakt onder andere door de overtuiging dat God, of de kracht buiten jezelf 
is...altijd, ook in spirituele groepen, want ook met meditaties hebben we ook geleerd, we gaan in diepe 
verbinding met onszelf, we gaan helemaal naar onze grote kracht toe, die kracht van liefde en verbinding 
en het einde van de meditatie hebben we geleerd vanuit de spiritualiteit dat we weer terugkeren in het 
hier en nu. Weg alle die grote kracht.....Dus we moeten op durven letten of wij datgene wat we geleerd 
hebben, of dat misschien vervlechtingen in zitten om steeds weer wat we hebben geleerd weer los te 
laten. Stel je voor dat je in de meditaties zegt, we keren in het hier en nu terug samen met al mijn kracht 
die ik zojuist bent tegen gekomen, dat houdt ik vast en neem ik mee om mijn bewustzijn hier te 
verrijken. Dan neem je dus mee wat je hebt opgedaan. 
Dus wij hebben steeds allerlei protocolletjes geleerd in allerlei processen, beetje elkaar napraten, 
dat komt gewoon omdat wij ons niet bewust zijn omdat wij in modellen draaien, om vervolgens niet zelf 
te denken. Dus de overtuiging dat God straft, daardoor wordt de mens slaafs gemaakt, dat betekent niet 
alleen in de religie, maar ook in de spiritualiteit. Want als ik spreek in de spirituele groepen over dat de 
kracht in jou zit, dan wordt dat wel geaccepteerd, want dat voelen we allemaal wel, maar in een later 
stadium gaan die mensen toch weer die kracht uit. En dat is een heel interessant verschijnsel, het vinden 
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van je eigen kracht. Dat betekent dan ook dat je helemaal niets meer nodig hebt buiten jezelf. Dan valt er 
een heleboel af, dan valt er bijna alles af. 
Wij zijn van oorsprong wezens die alles zelf kunnen doen, simpelweg omdat we het kunnen en omdat we 
het mogen. En wij hebben zo ontzettend geloofd dat wij van buitenaf geholpen worden, we hebben zo 
ontzettend geloofd dat er allerlei beschavingen zijn die voor ons de problematieken komen oplossen en 
we hebben zo geloofd dat healing ook van buitenaf komt, maar we praten wel massaal over ons zelf 
herstellend vermogen. Dus we willen ons zelf herstellend vermogen aanwenden, maar wel met een 
healer van buitenaf. Er zitten allemaal conflicten overal doorheen. 
En dat is gewoon een onderzoek waard en dat mag best wel hardop gezegd worden. Want daar mogen 
we vrij voor uitkomen. Laat mij maar een stukje van die puzzel lekker hardop uitspreken, dat mensen me 
niet leuk vinden begrijp ik en het is ook niet leuk. Maar het is daarna wel leuk, want we gaan ontdekken 
wat voor machtig mooie liefdevolle wezens wij zijn. En pas dan, als we daar uit durven te komen en 
helemaal niet iemand anders meer nodig hebben om ons te healen, maar dat we vaak wel  iemand 
anders kunnen ondersteund of iemand jou kan ondersteunen om het zelf herstellend vermogen in jezelf 
weer aan te zetten, als dat er is, is het goed als je met iemand anders werkt. Maar al het andere is 
verloren tijd, weggegooide energie, weggegooid geld, 
en een voortdurende poging om een deur open te zetten, om indringers, zich vermomd in allerlei 
programma's, in jou bewustzijn te komen, om te zorgen dat datgene wat bij jou zich aan het ontwikkelen 
is...dan komt er een holografische insertie, of te wel een ingreep...te onderdrukken. 
Mindcontrole onder het mom van buitenaardsen. 
"Door liefde te aanvaarden in een overlevingsmechanisme, worden inserties bezielt door ons 
scheppingsvermogen". Deze opmerking heb ik daarbij gezet, omdat mensen mij wel eens vragen 
van...goh, of iets nu wel of niet goed is, op het moment dat je het doet en het werkt, dan is het 
uiteindelijk toch wel goed...Een logische vraag, "want jij zegt dat en dat en dat Martijn", bijvoorbeeld 
over ET healing, we noemen het maar gewoon bij de naam..."ET healings dat dat manipulaties zijn uit 
een ander rijk ."En dan zeg ik, "dat klopt dat zeg ik ook". 
Ik zeg dat ET healings manipulaties zijn door andere interdimensionale wezens, die ons niet erkennen als 
soevereine, onafhankelijke, krachtige galactische wezens. Die onder het mom van dat wij geheald  
worden als het ware, uit onze kracht stappen van het zelf herstellend vermogen. 
En dat betekend niet dat er op dat moment geen wonder kan plaats vinden, want als daar een healing 
plaatsvindt, dan vindt die plaats op basis van jou vermogen. En op basis van jou herstellingscapaciteit. En 
dan is het omdat jij in dat moment gekozen hebt, heel diep om in je eigen vermogen te komen, waarin 
de blauwdruk van je originele levenskracht wordt geactiveerd in dit hologram. Dus ik vraag aan iedereen 
om gewoon onderzoek te doen daarnaar. 
En dat wil niet zeggen dat iets goed of niet goed is, het is alleen een punt van alertheid. 
Ik ben in mijn hele jeugd zelf zwaar getraind geweest, als klein jongetje om mee te werken als een 
koppeling, als een vertaler tussen buitenaardse superbeschavingen, die heel liefdevol zijn, met 
boodschappen naar een moment waarin we nu zitten. En dat vond ik heel moeilijk. Ik ben er op mijn 
twaalfde jaar gewoon mee gestopt, ik kon dat niet aan. Met alles wat er in mijn leven gebeurde kon ik 
dat er niet bij verdragen. Ik kon het niet vertalen in beeld en geluid, in mijn fysieke lichaam, om te 
vertellen wat de boodschap is van hen. Want de boodschap van hen is eigenlijk niet te vertalen, omdat 
het een hele andere taal is. Maar als je het toch zou vertalen en ik zou dat doen, dan zou ik het heel 
simpel en kort willen brengen. Dan zou ik dit willen zeggen: 
In de matrix, in de laag van controle, in de laag van wat wij zien als realiteit zijn openingen, waar andere 
wezens, andere rassen ons prikkelen om dieper in ons zelf op zoek te gaan naar eigen vermogens, op 
basis van besluit en gevoel het recht ter hand te nemen, om 
a. Alles wat we afgeleerd hebben terug te halen in ons leven en gewoon te mogen doen, om vervolgens 
op basis van de eigen ervaring te bepalen wat wel en niet dienend is. Dat is één, dan vallen dus alle 
referentiepunten weg. 
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b. Wat ze dus aangeven, jullie zijn zulke meesterlijk grote wezens, het enige wat jullie nodig hebben is 
om te weten, ergens in je hoofd en in je hart, om te weten dat jullie oorspronkelijke staat nog steeds in 
jullie is opgeslagen. En wij zien jullie. En dat stuk waar het om gaat, zullen wij altijd voor jullie bewaren. 
En dat doen ze niet om de mensheid te pesten. Dat doen ze om de mensheid te laten weten, dat er iets 
heel groots is met ons. En in precies dat stuk is de mensheid beschadigd want wij doen er niet meer toe. 
Dat is de gedachte wat over de mensheid is uitgerold. 
En daarom is het héél belangrijk, juist in een tijd waarin we nu zitten, om héél goed bij jezelf te zijn en te 
blijven! Want de uitdagingen zullen groot zijn. En er komen nog veel meer misleidingen, nog véél meer 
als we ooit hebben gezien, juist in de groepen van de spiritualiteit zullen de uitdagingen heel groot zijn. 
Omdat juist in die groepen waar mensen met bewustzijn bezig zijn en de ontvankelijkheid zó groot is om 
te werken met krachten waarvan wij denken dat het ons ondersteund, juist in die groepen zijn de 
mensen actief die ook een doorbraak kunnen bereiken. 
En dan spreken we over de doorbraak van het eigen vermogen. En dan heb ik het over het vermogen om 
de realiteit te herschikken en iets anders te gaan zien en te gaan voelen. En precies in die groep worden 
de grootste operaties voorbereid om die mensen onder het mom van liefde en pracht en praal, alleen 
die kant uit te brengen. Waarbij we onze verantwoordelijkheid en onze daadkracht, onze galactische 
oorspronkelijke daadkracht, compleet te vergeten, omdat we denken dat we alleen maar in liefde, 
meditaties hoeven te doen en daarbij stappen we finaal uit het beeld dat we ook nog eens een keer iets 
anders kunnen doen. Dus wij worden echt gevraagd om hier als aardse mens ook echt goed op te letten 
en ook besluiten dat ons niets kan gebeuren! 
Trouwen, die invasies van vroeger, als je kijkt naar de masters van de farao's, daar zie je ook de invasies 
weergegeven. Hier zie je een vogelgezicht (plaatje) en hier zie je een slang. En de farao's die werden 
bezeten als het ware, de farao's zijn kruisingen tussen de zeta groeperingen en de siriaanse mensen. Dus 
de hele historie van de oudheid, die er dus ook werkelijk is, zit zo ontzettend anders in elkaar, er is altijd 
al controle geweest...Er is eigenlijk maar een agenda gaande en dat is dat de mensheid voortdurend 
wordt afgeleid en niet kijkt naar de kracht van wie zij werkelijk is. 
Hier zie je ook een slang om een paal (plaatje), altijd in de bijbel zie je zulk soort plaatjes, hier zie je een 
slang, hier zie je ook een slang met het kruis. De slang is een teken van dominerende aanwezigheid. En 
dat is een symbool van dat je knielt voor de autoriteit om je heen, in welke vorm dan ook. We zien dat 
hier ook, in de kerken en in de basilieken, zien we ook van die grote pilaren die allemaal slangen zijn. En 
dat is eigenlijk heel apart dat mensen niet kunnen zien of waarnemen wat er werkelijk aan de hand is. Ze 
nemen het niet waar omdat ze hebben geleerd dat het sussend tekent (?) om vervolgens zelf te 
onderzoeken en ja.... wat moet het eigenlijk anders betekenen als wat je hebt geleerd. Maar vrijheid 
maakt mensen goedgelovig. Hoopvolle situaties, daar waar hoop gloort, wordt verbetering aangebracht 
door anderen, dus niet door jezelf maar door anderen. In deze context is hoop een misleidend 
instrument om tot daadkracht te komen  persoonlijk dan wel op collectief niveau. Dus vanaf vandaag kun 
je gaan onderzoeken of hoop een mogelijk middel is om tot uitstel te komen van je eigen kracht. Want er 
is wat dat betreft eigenlijk helemaal geen hoop nodig, het is alleen links of rechts af. 
Nou en als we dit nu eens helemaal terugbrengen hè...want ik heb het niet over interdimensionale 
controlelagen en dat ga ik ook helemaal niet doen, want daar hebben we geen tijd voor en het hoort 
eigenlijk een beetje bij het andere deel...maar als je nu kijkt naar alleen het aardse stuk mindcontrole en 
dit is wat ik nu vertel is helemaal niks en toch is het heel veel. En het is iets waar we dagelijks mee te 
maken hebben en je kunt het wegschuiven of je kunt het onderzoeken. 
Het enige wat belangrijk is, is dat we gaan begrijpen, dat we allemaal massaal als een collectieve 
beschaving op de aarde, te maken hebben met modellen die het tegenovergestelde inhouden als 
vrijheid. Het meest belangrijke om te beseffen op dit moment, is dat die vrijheid in volle gang is. Juist in 
een tijd waarin die vrijheid en de verandering in de matrix, wanneer die is inzet en hij wordt fórs ingezet, 
die vrijheid, is het juist belangrijk om herkenning te hebben in de momenten waarin jij en ik op de proef 
worden gesteld. Dát is waarom dit naar voren mag, dát is waarom het nodig is om te begrijpen dat als 
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wij in en bij ons zelf willen blijven en het op een bepaald moment niet lukt, dat we weten van...oh, wacht 
even, er gebeurd iets met mij waardoor ik in een ander gevoelsbewustzijn kom...Door alertheid en 
doordat ik nu weet dat het andere systemen zijn die daar mogelijk mee te maken kunnen hebben en dan 
hoef je niet eens allemaal uit te zoeken wat .... 
Het gaat om die alertheid, stop ik met die handeling, mijn gemoedstoestand, ik stop met deze situatie en 
die breng ik terug naar mezelf...oh ja, even voelen...goh... het is ook heerlijk om te beseffen, ook al snap 
ik niet hoe het zit, dat ik zo'n belangrijk wezen ben. 
Er is een tijd geweest dat de mensheid in een ongekende staat floreert en dat veld van bewustzijn, dat 
komt in deel 8 nog naar voren, dat veld van bewustzijn, dat is uit elkaar gevallen en wij zijn allemaal 
dragers van een deeltje van dat bewustzijn. En daarom wordt de mens verstoort en verstrooit omdat dát 
de belangrijkste taak is. Niet dat de mens gedood wordt, dat is niet eens mogelijk...we kunnen wel fysiek 
gedood worden maar daar houdt het wel mee op...de állerbelangrijkste taak van die krachten die weten 
dat wij dat stukje in ons dragen, is om te zorgen dat er geen heelheid plaatsvindt, dat de mensen in 
verdeeldheid blijven en het liefste dat de mensen niet eens weten dat ze dragers zijn van die 
meestercode. 
 
Vraag: Wat zijn de redenen dat die andere dat willen, wat voor winst zit daar. 
 
Martijn: Nou dat is eigenlijk heel simpel, dan keren we terug in ons oorspronkelijk vermogen. 
 
Vraag: Ja maar, wat kan de ander daar nou tegen hebben. Wat maakt het, dat zij ons zo klein houden. 
 
Martijn: Onze grootsheid...mooie vraag met een mooi antwoord hè... 
Ik begrijp je vraag, laat ik het zo zeggen het heeft te maken met de samenstelling hoe het zich is 
opgebouwd. Dus het vermogen wat wij in ons dragen, van wie wij van oorsprong zijn en nog steeds zijn, 
heeft heel simpel gezegd er mee te maken dat wij invloed hebben op alles wat is. Dus op het moment 
dat je invloed hebt op materie en invloed hebt op de loop van de geschiedenis, op het moment dat je 
invloed hebt op de creatie wat er om je heen is, dan heb je niet alleen invloed op die creatie maar dan 
heb je ook invloed op de wezens die erin leven. En die invloed is van onze kant altijd liefdevol geweest en 
ondersteunend. Maar dat wil niet zeggen dat onze agenda's waar wij uit gebouwd zijn overeen komen 
met die agenda's van die anderen. Er is een verschil van inzicht. 
En in feite zit de mens nu in een situatie waarin ze in een laag vermogen zit en we gaan weer terug naar 
dat andere vermogen, dat zal gewoon weer open gaan, dat is wat wij zijn aan het doen...en in feite als je 
het heel simpel benoemt, is het angst om de ander om het grote vermogen wat wij in ons dragen. 
 
Vraag: Zou je kunnen zeggen dat dit hele plan als het een plan heet, ons de kans geeft om die grootsheid 
die wij hebben, opnieuw te creëren maar dan vanuit een bewuste creatie... 
 
Martijn: Dat zou het logische gevolg kunnen zijn van de keuze die we hebben ja...en de situatie is dat de 
mensen dat ontkennen. Omdat ze de modellen niet zien waardoor ze niet begrijpen hoe ze zich  
gedragen en in welke onbewuste situatie ze zitten. Want dat is waar we allemaal in zitten. 
 
Vraag: Waarom is het dat die slang de tong zo uitsteekt, kun je daar misschien iets meer over vertellen... 
 
Martijn: De slang heeft als symboliek de betekenis, het tweede veld en het derde veld van de 
geometrische opbouw van het bewustzijnsveld van het universum. 
 
Nou ik voel enige onrust en dat wil ik graag afsluiten met een bekrachtiging. 
Want vandaag bij deze informatie de we naar voren brengen, proberen we zoveel mogelijk te denken en 
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te snappen. En de werkelijkheid is dat ons brein niet in staat is om te snappen wat het werkelijk is. Dus 
laten we ons even lekker parkeren. 
 
 
Bekrachtiging 
 
Laten we gewoon bij onszelf, heel diep in ons eigen hart voelen waarom JIJ hier bent... 
En dan niet speciaal in Renkum maar überhaupt op deze planeet. 
Wat jij voor ogen hebt met de realiteit, met de werkelijkheid, 
wat jij voor jezelf als een mooie realiteit ziet. 
En laat dat beeld en dat gevoel maar eens naar voren komen. 
 
En vanuit dat gevoel en het besef, dat het ontzettend belangrijk is, 
een onderzoek te doen op deze planeet, op deze prachtig mooie planeet, 
Wetende dat we allemaal een stukje zijn van dit enorm groot veld van bewustzijn 
En wetende dat er enorm veel liefde is en vrijheid 
en ook wetende dat er erg veel tegenovergestelde krachten en agenda's zijn 
Dat we vanuit dat beeld dat we voor ogen hebben de opdracht geven 
naar buiten toe, dat dit beeld werkelijkheid wordt. 
 
En we besluiten in onszelf, 
vanuit een heel diepliggend gevoel, 
Dat we als mededrager van de vrijheid 
en als mededrager van herstel en oorspronkelijkheid, 
alle toegangswegen van manipulatie annuleren. 
 
We besluiten dat de autoriteit, 
wat ooit gegeven is, bewust of onbewust, 
deze autoriteit wordt opgeheven. 
Simpelweg omdat wij besluiten met elkaar 
en voor jezelf, 
Dat jij zelf schepper bent. 
 
En we claimen terug, 
alles in het energieveld, 
wat in onwetendheid is gehouden. 
En we aanschouwen de onwetendheid 
van onszelf en van de ander 
en we hebben daar geen mening over. 
We begrijpen ook dat dat heel logisch is, 
dat in een wereld waar zulke krachtige wezens zijn als wij, 
zoveel grote verdeeldheid is zoals het nu is, 
dat het een enorme job is om met elkaar, 
in harmonie te komen. 
En de opdracht vanuit het bewustzijn, 
vanuit de bronwereld, 
om onze bijdrage en jou bijdrage daarin te leveren, 
op JOU manier, dat die opdracht op JOUW wijze 
zal worden vervult. 
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En niets anders dan alleen op JOUW wijze. 
 
Je voelt in je hart de kracht van aanwezigheid, 
Je voelt en ziet dat doel wat jij voor ogen hebt 
en je straalt in jezelf de kracht diep in je hart tot activatie. 
Om vanuit dit doel en vanuit dit gevoel, 
datgene te realiseren, waarvan jij voelt, 
dat jij gekomen bent. 
 
En we zeggen het hardop 
vanuit ons gevoel, 
We zijn hier op deze planeet, 
we zijn klaar voor datgene wat is geweest 
en altijd zal zijn 
En dat is het belichamen van de verbinding. 
 
Alles wat is, is zichtbaar 
Alles wat onzichtbaar is, is zichtbaar 
We geven de opdracht aan het planetaire bewustzijnsveld 
In elke laag, in elke frequentie, 
in het verleden, heden en toekomst, 
en in elke cel van het bewustzijn, 
om alle informatie vrij te geven 
op basis van het kosmische bewustzijn, 
dat alles toegankelijk is voor iedereen. 
 
En we zien het gebeuren. 
En we besluiten en sluiten af, 
met een diepliggend gevoel van zelfrespect, 
Respect voor datgene wat zo belangrijk is, namelijk 
Dat jij hier bent als medeschepper en medecreator 
en dat je herkenning in elk moment 
en eigen dagelijkse leven zult hebben, 
daar waar onderscheidend vermogen belangrijk is. 
 
Laat het zo zijn, 
bekrachtigt door de oorspronkelijke bron, 
in verbinding met jou kracht en niets meer en niets minder dan jou kracht! 
 
Dank jullie wel! 
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