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Heel hartelijk welkom vanavond hier in Rijswijk bij deel 7, fijn dat jullie er vanavond weer zijn en ik 

heb er weer zin in! 

Het is een bijzondere bijeenkomst, omdat elke bijeenkomst bijzonder is, vanwege dat we allemaal 

bijzondere mensen zijn. En vanavond gaan we het over een aantal thema's hebben, omdat daar 

eigenlijk bij staat geschreven maar het gaat om veel meer dat, het is meer voor de vorm, over non-

duale processen, duale processen, new age, mindcontrol, eigenlijk gaat het over wat angst en liefde 

zouden kunnen betekenen. Hoe angst en liefde herkent kan worden in ons systeem, in ons lichaam 

en in ons gevoelsbewustzijn. 

De aarde en de mensen die wij op dit moment vertegenwoordigen, worden geconfronteerd met zó 

ontzettend veel gevoelens en zoveel leren en zoveel opvattingen, zoveel scholing, zoveel 

verschillende historische gebeurtenissen, dat we ons eigenlijk alleen nog maar vastklampen aan 

alles wat er rond om ons heen gaande is, c.q. geweest en wie zijn wij dan eigenlijk nog, wat 

vertegenwoordigen wij in dat hele verhaal. Dus de vraag voor ons zelf als soort of deze beschaving, 

is jezelf te onderzoeken van…wat betekent het op dit moment, op deze tijd op deze aarde te zijn. 

Wat zou het kúnnen betekenen voor ons, kan ik er meer vreugde uit halen uit het leven, dat is heel 

belangrijk. 

Buitenaardse rassen, andere beschavingen, die zich in allerlei andere lichtvelden begeven dan wij, 

wij bevinden ons ook in een lichtveld, hoe kan dat dat zij soms wel, soms niet zichtbaar zijn. 

Zij vragen zich dat niet af, want zij weten dan hoe wij niet zichtbaar zijn voor hen, in hun realiteit, 

daar gaan we het vanavond over hebben. Het is een vrij brede opzet en ik pak maar een paar 

onderwerpen eruit. Want mind controle op zich, dat is een heel breed begrip, daar zou ik echt een 

paar dagen achter elkaar informatie over kunnen blijven geven, maar dat is een behoorlijk diepe 

informatie. Zijn we daaraantoe? Ja....maar het allerbelangrijkste is dat we ons niet overladen met 

informatie, maar vooral de herkenning vinden in ons zelf, dat we wat helderheid krijgen in de positie 

waar we als mens staan. 

Op de aarde is echt van alles aan de hand, zowel hier in ons hart, maar zeker ook in de samenleving 

en maatschappij. Ik spreek ook over religies, godsdienstige opvattingen en ontwikkelingen, we 

spreken over economische ontwikkelingen…we spreken over zóveel verschillende programma's die 

draaiende zijn en gaandeweg aan het transformeren zijn, naar een compleet ander model, dat als de 

mensheid niet alert is, dan gaat ze geloven dat dat model waar we in transformeren, dat dat model 

beter is voor ons, en dat dat model ook precies de oplossing is, gebaseerd op alle problemen waar 

we graag vanaf willen. De alertheid om daar in jezelf te blijven, dat is echt de grootste kracht...dat 

we héél dicht bij ons zelf blijven, dat is dus eigenlijk de tocht voor ieder van ons. En hoe je dat doet, 

bij jezelf blijven, daar hebben we allemaal onze eigen manier voor, het belangrijkste is dat we het 

dan ook allemaal doen met herkenning van wat er allemaal om ons heen gebeurd, vandaar deze 

onderwerpen. 

Nou laat ik maar gewoon beginnen met een heel simpel plaatje. 

Dit simpele plaatje, vertegenwoordigt/vertaald volgens de historici ontzettend veel historische 

momenten, volgens mensen die daar verstand van hebben en onderzoek naar hebben gedaan. 

Ik heb in mijn leven ongelooflijk veel gesprekken gevoerd, ook met mensen uit de archeologie, ook 

uit de oudheidkundige wereld, ik spreek voortdurend vanuit mijn eigen ervaringen, maar ik heb heel 

veel geverifieerd en heel veel onderzocht aan de hand van, wat er ook door mensen die uit de 

wetenschappelijke richting komen, wat daar aan gelijkheid in terug te vinden is van wat ik ervaar, 

wat ik mij weet te herinneren uit dit leven maar ook weet te herinneren uit de werkelijkheid vóór dat 

dit leven begon. Ik spreek met nadruk niet over vorige levens. 

Dit plaatje híer is een héél belangrijk symbool en het grootste symbool wat hier staat beschreven, is 

dat de mens een creatie is van andere rassen, althans het menselijk biologisch lichaam waar wij nú 

deel van uit maken en dat de goden die ons hebben gecreëerd, dat dat wezens zijn die symboliek 

dragen zowel op zichzelf als vleugels, maar ook symboliek hebben verspreid in onze werkelijkheid 

die wij als zodanig niet herkennen als een programma die ons gevoelsbewustzijn beïnvloedt maar 

vooral ook betekent dat de goden gehoorzaamd worden dat de goden eigenlijk een surpreme 

beings....Opperwezens, die alles hier hebben geconstrueerd dat die wezens altijd...laat ik het maar 

heel eenvoudig zeggen... aan het langste eind trekken, dat wij moeten dienen ten opzichte van die 

goden, dat die goden ook dienen ten opzichte weer van een oppergod. Dat zij dan de gevleugelde 
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symbolen die daarboven staan. 

Daar komen we straks nog wel op, op die gevleugelde symbolen, maar het is heel belangrijk om 

daar alertheid heen te brengen.   

Ik was vanmiddag in Capelle aan de IJssel en ik sla natuurlijk weer eens een keer verkeerd af, want 

ik heb de neiging niet altijd goed op te letten tijdens een afslag...(lach). Dan ben ik aan het opletten 

in het verkeer en dan vergeet ik naar het scherm te kijken. Dus ik ben gedraaid, op het plein 

omgedraaid en weer een afslag genomen en dat is dan iets complexer als bij ons in Friesland want 

als je een keer de verkeerde afslag neemt moet je nog 6 rondjes. Daardóór kwam ik weer bij 

hetzelfde plein uit en toen stond daar midden op het plein een héél groot gevleugeld wezen, met 

hele mooie vleugels zelfs. En toen dacht ik, wat bijzonder hè dat je...ik had het dus niet gezien en ik 

spreek daar veel over....dat het ook mij gebeurd en natuurlijk gebeurd het mij, want het gebeurd 

ons allemaal, dat wij symbolen te zien krijgen en dat onze hersenen zich niet bewust zijn van wat 

die symbolen zijn, wat je te zien krijgt. 

Dit plaatje illustreert/symboliseert de non duale processen, new age cult, de spirituele cult hier op 

aarde die uitgerold wordt om de mensheid in onderdanigheid te houden om vooral niet in de kracht 

van zichzelf en de mind controleprogramma’s die daar dus uitvoerig een rol in spelen om die 

mensheid ook vooral in die onwetendheid te houden. Nou dat is natuurlijk buitengewoon belangrijk. 

Als je nou zo'n plaatje als dit laat zien, dan ontstaat er weer een heel ander gevoel. 

Ineens wordt er een totaal ander programma ingeladen, een herkenning in ons systeem. 

Ik heb zelf héél veel testen gedaan, bij mij zelf, op basis van beeld herkenning wat het brein doet. 

Door gewoon lekker te ontspannen, in een heerlijk rustige omgeving, waar weinig tot geen prikkels 

zijn. Dus ik heb mijn kamer leeg gemaakt, geen spullen erin, behalve plaatjes, foto's...afbeeldingen. 

En dan ben ik gewoon naar die afbeeldingen gaan kijken, zonder een geluid erbij. En ik ben mij bij 

die plaatjes gewoon gaan openstellen van, laat maar binnen komen wat er eigenlijk allemaal aan 

prikkels binnenkomt. Want wij zijn ontvangers, wij ontvangen voortdurend. En het leuke is dat op 

het moment dat je je afstemt op een natuur zoals hier (plaatje), waar bogen en rotsen eigenlijk 

drijven, zweven in de natuur, dat je brein zich afstemt en je gevoelsbewustzijn en de prikkels van 

het neurologische systeem zich afstemt op natuur, die geassocieerd wordt met natuur, maar dat er 

heel diep, als je je echt daarvoor openstelt, een gevoel binnenkomt…een energie binnenkomt, die 

met een soort miraculeus gevoel te maken heeft. Dus het gevoel van normaal natuur, wat we 

hebben als we in de bossen gaan zitten, dat dat vermengd wordt met een soort van...ja…magie. En 

die hersenen zijn dus in staat als er prikkels binnenkomen via beelden die onlogisch zijn voor ons 

intellect, dat iets als een berg kan zweven, dat onze hersenen in staat zijn om gevoelens naar 

binnen te laten komen die helemaal niet vanuit dat plaatje vandaan komen, maar uit ons zelf. Dus 

de mens in beeldend ingesteld. En als wij beelden te zien krijgen, dan zien wij lichtpixels, dat wordt   

omgezet in een 3-dimensionaal beeld en bij de beelden die wij te zien krijgen, worden er dus 

gevoelens bij opgezocht in ons neurologisch systeem en die worden erbij gekoppeld. En als we nu 

beelden te zien krijgen waar gevoelens bij horen die we in dit leven niet kennen, maar toch wel 

ergens aanwezig zijn, dan kan het zijn dat je bij een plaatje als dit, als je je daarop afstemt, dat je 

ook met je verstand en je gevoel in een compleet ander gemoedsveld komt. 

Het zijn hele simpele oefeningen, die te maken hebben met mind controle, althans als een ander 

voor jou de beelden gaat neerzetten…en dat gebeurd. 

Onze wereld zit vol met beelden, vol met programma's. Ik noem maar een ander concreet 

voorbeeld, de gemiddelde reclame die we op tv zien, dat zij allemaal mensen tussen de 20 en 30 

jaar. Niemand valt dat eigenlijk op, maar dat zijn bewuste acties. Dus er worden beelden ingeladen 

van mensen van die leeftijd, alsof er dus geen mensen zijn van voor die leeftijd of daarná. Onze 

gedachte wordt daardoor aangesproken en we gaan ons identificeren met die leeftijd. Waarom? Ben 

jij 60 plus, associeert jouw bewustzijn zich met die leeftijdsgroep, waardoor het zelfs zo kan zijn dat 

jij het gaat kopen, wat eigenlijk hoort bij de tijd dat jij die leeftijd had, maar nu zou je er eigenlijk 

helemaal niets meer aan hebben en tóch koop je het. En dat komt allemaal door de beelden, door 

de beelden die er worden opgeroepen. Nou de universiteiten die daar tientallen jaren zeer uitvoerig 

onderzoek naar gedaan hebben, die zijn zich heel bewust dat wij bestaan uit mechanismen van o.a. 

beelden uit de mind, dat we dus mind gecontrolled kunnen worden, door beelden in de mind te 

voegen. En ze beseffen ook héél goed dat er nog een ander complex mechanisme in ons zit, dat als 

dat nou maar niet wordt aangesproken, dat alleen het fysieke lichaam reageert en er zijn allerlei 

programma's actief om te zorgen dat deel waar ik het over heb, dus het scheppingsvermogen van de 

mens, dat dat wordt uitgeschakeld en niet wordt benoemd.   
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Vraag: En wie is ze....? 

 

Martijn: Diegene die die beelden creëren, dus de marketing, de mensen die die beelden lanceren en 

óók de wezens die deze realiteit die we nu ervaren in ons neurologisch systeem, dit is de board 

computer, die manipulatief werken, zodat de realiteit anders een betekenis heeft gekregen, dus wij 

anders interpreteren, het zijn verschillende groepen, 

Ik had vanmiddag een mooi en zacht gesprek met een man, een leraar, die werkt met kinderen uit 

de eerste groep, de eerste klas van het voortgezet onderwijs, dus van zo 12-13 jaar. 

En hij zegt het heel frustrerend en alarmerend dat als je merkt, dat als een leerkracht voor de klas 

staat, dat kinderen zo weinig nog snappen. Vooral als je iets zegt vanuit het gevoel, dat je iets zegt. 

Ik vroeg wat voor vak beoefen je dan, hij zegt, "ik ben tekenleraar". Hij zegt, ik ben dus ook degene 

die zoveel mogelijk uren moet inleveren, als compensatie-uren moeten worden ingevuld...want 

tekenen dat is niet zo belangrijk. Maar dan laat ik kinderen iets tekenen…en dan hebben kinderen 

nog niet eens in de gaten hoe mooi ze iets kunnen tekenen. 

Kinderen kunnen bijna niet meer voelen, het zijn er misschien 2 of 3 in de klas die dat wel kunnen 

voelen, hoe bijzonder ze zijn. De bijzonderheid van de wezens, van de kinderen, met gevoel van 

zelfrespect en eigenwaarde, is compleet weg omdat ze alleen maar tekst en getallen moeten zien. 

Dat is allemaal een vorm van mind controle. Er loopt een hele grote globalistische agenda, die 

uitgestippeld is door verschillende lagen, om de mens naar een vorm te brengen, 

langzamerhand…naar een nieuwe beschaving, waarvan een aantal doelstellingen is, er o.a. een is 

om de aarde te koloniseren, te kopiëren/clonen op een andere planeet. 

Omdat de aarde gewoon vol zal raken, als je hier door deze contreien rijdt dan zeg je, nou het is al 

vol.…maar ja dan kom ik in Friesland en dan denk ik, och het valt toch ook wel weer mee…(lach). 

Maar het zijn zulke diepe globalistische agenda's om de mens te laten transformeren naar andere 

beschaving, dat er van alles uit de kast wordt gehaald om ons daarop voor te bereiden. En dat is 

zo'n beetje waar we het vanavond ook over gaan hebben. 

Plaatjes, beelden, gevoelens, om in een diepere laag ergens anders in ons iets te raken, om het 

onderzoek in ons zelf op gang te brengen. 

Doelstelling is dan ook om inzicht in de realiteit te krijgen, in de schillen van die realiteit, binnen in 

jezelf, dus niet wat ik vertel, maar binnen in jezelf, de schillen van controle. 

Je kunt pas vrijheid terugvinden als je überhaupt beseft dat er zoveel lagen van controle zijn. 

Je kunt pas echt in je eigen kracht terecht komen als je merkt dat je daar voor een deeltje zelfs uit 

bent. Want we zijn nooit uit de kracht weggeweest, alleen het is naar de achtergrond geraakt door 

zoveel mogelijk prikkels. En om de vrijheid in beeld en hart te krijgen is dan ook nodig om daarnaar 

te kijken, om daar waar controle ligt. Daar waar weerstand ligt en ontkenning en angst, daar is een 

tekort van aanwezigheid van jouw waarnemingsveld. 

Want jouw waarneming, de waarneming van jou ogen en van jou ziel en de kracht van jou vermogen 

wat zich identificeert met angst, is nodig om in het moment dat jou biologische lichaam angst gaat 

melden, om die angst te laten transformeren. Dus hoeveel kijken wij, hoe diep durven wij in ons zelf 

te kijken. De mens wordt gewoon geteisterd. Er was laatst een heel mooie documentaire over 

psychiatrie, geloof dat het een VPRO-programma was, die psychiatrie die gaf ook aan van ...ja...de 

mens verkeerd in een diepgaande (?) moment van angst en een moment van onbegrip van zichzelf, 

als het zo door gaat als dat het nu gaat, zal over 120 jaar de hele mensheid verkeren in een 

psychiatrische inrichting, op basis van getallen. 

Ik zei tegen Ellen thuis...goh wat grappig, en bijzonder ook om te beseffen dat we onszelf redelijk 

gezond vinden ten op zicht van een ander maar dat we in feite als collectieve beschaving al in een 

psychiatrie verkeren, alleen wij hebben er een andere perceptie bij. 

En dan is de psychiatrie is dan in dit geval de planeet waar we als liefdevolle wezens nog steeds het 

mooiste eruit weten te halen en ons daar zo op focussen waardoor er een duaal proces ontstaat en 

niet meer kijken naar de oplossing. En dat is de dualiteit binnen het hele verhaal. 

Nou...herkenning van manipulaties in jou leven en uiteraard ook trainen, bewust worden, dus het 

trainen van ons onderscheidingsvermogen, waardoor we onderscheid kunnen maken tussen 

verschillende kwesties, waar mag je je focus naar toe brengen, jouw aandacht en waar moet je hem 

juist vanaf halen. Het herkennen van je eigen autoriteit, het herkennen van je eigen kracht. 

Waar mag je je focus juist vandaan halen. 

Toen ik de lezingen begon, heb ik dat heel bewust gedaan zoals ik dat deed. 

Vooral de eerste 4 series heb ik dat bewust zo gebracht om mensen in een enorme spagaat te 

brengen van eigen kracht en gevoelens van angst. 
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Het hele buitenaardse thema en de kracht van liefde is doorspekt van onbereidwilligheid om te 

kijken naar de donkere kracht binnen de mens zelf en vooral binnen donkere kracht die binnen de 

samenleving globaal aanwezig is. Dus wat heb ik daar gedaan, ik heb daar gewoon een aantal 

dingen vertelt en één op één vertelt over reptiliaanse wezens die aanwezig zijn! 

Dat is beste wel eens lastig voor mensen om dat te durven aannemen. Want ja, als dat zo is, wat zal 

dat dan betekenen. Dat betekent als ik dat moet aannemen in mijn onderbewustzijn, dat betekent 

dat ik een heleboel andere zwik...niet van Martijn...maar van een heleboel andere informaties op de 

wereld, ook zal moeten aannemen en als dat zo is, dan zal ik alle waarheden die ik wil ontkennen, 

zouden dus onderdeel zijn van mijn werkelijkheid en dan de volgende fase...wat blijft er dan in 

wezen nog van mijn werkelijkheid over. En als mijn werkelijkheid verandert, wat blijft er dan in 

wezen nog van mij over en wie ben ik dan. Dus het is een enorme fundamentele verschuiving en als 

je dan dus gaat kijken van, waar moet je je je aandacht naar toe brengen, of moet je hem af halen 

en waar mag je je aandacht naar toe brengen en waar mag je je aandacht van af halen...dan kom ik 

altijd op de thema's van, als je nou gewoon niet spreekt over al die duistere dingen, dan is het er 

ook niet. En dat is nou precies het hele verhaal. De hele cultvorming van de spirituele groepen is 

juist dat alleen liefde je kan genezen en door alleen maar met je aandacht naar liefde te gaan, 

daarmee in het walhalla kunt verkeren. Terwijl de werkelijkheid is, als je daar veel verder in durft te 

stappen, dat de kracht van angst een resultante is van allerlei neurologische processen in ons 

fysieke lichaam en dat die onttrokken worden uit kracht wat wij dus ook als liefde ervaren. Dus de 

vraag is, als je dan met aandacht en focus naar iets negatiefs gaat en je gaat met aandacht en focus 

naar iets heel heftigs in je leven, of maatschappelijks en je kunt daar dus enorm door geraakt 

worden en je voelt daar angsten bij, dan is maar de vraag, voel je dan daadwerkelijk angst of ervaar 

je een gevoel wat geïnterpreteerd wordt door je fysieke lichaam terwijl als erdoorheen loopt, dat je 

de kracht die eronder ligt dat dat gewoon scheppingskracht is. Dat je ineens de interpretatiemodus 

van je mind die door ander groepen zo is geprogrammeerd, in je fysieke lichaam, dat je 

daardoorheen gaat door middel van waarneming. Dus met aandacht en focus aanwezig te zijn in het 

meest lastige element in je leven, of processen, dat je daardoor precies beweging brengt daar waar 

je verandering wilt zien. Dus ik zou het andersom dan willen zeggen, haal je focus een beetje af van 

die enorme positieve en die prachtige mooie halleluja situaties en breng die kracht van waarneming, 

in aanwezigheid als galactic being, breng je door gewoon heel krachtig naar de issues die aandacht 

verdienen, waar schepping nodig is, waarneming met jou ogen en dan is de vraag, is de blik van 

waarneming dan vanuit jou persoonlijkheid gericht of laat je wezen met je fysieke ogen meekijken, 

door jou fysieke ogen meekijken en staat jou lichaam dan ten dienste van jou scheppingskracht die 

daar door heen loopt. 

Het is natuurlijk fantastisch als je daar helemaal doorheen gaat wandelen en dan kom je echt tot de 

ontdekking dat er alleen maar manipulatie is, op ons vermogen van liefde, op ons vermogen wie wij 

in essentie zijn. 

En dan kom je er ook achter dat jouw hele lichaam de sleutel is en dat alle programmeringen de 

sleutel zijn en alle overtuigingen…dús...féést...(lach) 

Medecreator zijn van het herscheppen van ons erfgoed, wat gezien en gevoeld wordt is potentieel 

aanwezig en zichtbaar in het holografisch programma. Wat gezien en gevoeld wordt door jóu, 

doordat je het toestaat het te ervaren, is het aanwezig en zichtbaar in dit realiteitsprogramma, in dit 

bewustzijnsveld. 

Alles wat ontkend wordt op deze aarde, alles wat niet gezien mag worden en waar mensenmassa's 

bij weggehouden worden, daar is een tekort van het waarnemen en ervaring in jouw systeem, om 

dat dus zichtbaar te laten zijn. Want alles wat niet leuk is en zichtbaar wordt, transformeert 

uiteindelijk naar openheid. En dat is wat nodig is. 

Ik heb mensen gesproken die wat informatie hebben vanuit het Vaticaan, sterker nog die gewoon bij 

het Vaticaan werken en ook zeggen van, als alles wat daar ligt in de archieven, waar deze persoon 

ook niet zomaar bij kan komen, maar wel het een en ander weet, geopenbaard zou worden, een 

voor een op het internet, dan zouden we het een en ander ontdekken dat er helemaal niet zoveel 

angst is over het Vaticaan, maar vooral heel veel bedrog, heel veel achtergehouden informatie en al 

die achtergehouden informatie, nou juist die gevoelens van angst en achterdocht dus ook hebben 

opgeroepen. En door die informatie niet vrij te geven door een cult van geheimhouding te creëren, 

want dat is het, daardoor komen de mensen in een gevoelsbewustzijn terecht van...daar zal wel van 

alles aan de hand zijn...dan krijg je dus gevoelens die onbestendig zijn en ons lichaam gaat 

daarmee aan de slag. 

En natuurlijk zijn er allemaal heftige dingen in de archieven, maar wat is heftig als je het niet weet. 
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En toen zegt deze persoon, er zijn groepen binnen het Vaticaan bezig, om al die documenten een 

voor een open te stellen. Alleen het lastige is dat dat vaak maar één tot twéé keer gebeurd en dan 

zijn er weer vacatures vrij...(lach). 

En als laatste van deze doelstellingen, de doelstelling ook, het is een significante stap in het 

bewustzijnsproces van ons als mens op deze prachtige levende bibliotheek, juist om in contact te 

komen met onze galactische vrienden en families. En laat daar geen misverstand over bestaan, want 

de krachten die de mensheid liefheeft, enórm veel kracht heeft en dat is kracht, geen macht, maar 

pure kracht en dat die kracht zó groot is dat als het echt nodig zal zijn, dan zou dat programma 

waar wij met z'n allen in zitten, zou in één keer zo 180 graden omgedraaid kunnen worden en 

zouden we d'r in een keer door heen gaan. 

Alleen, dan wordt er iets heel essentieels gemist door de ervaring die wij dan op dat moment missen 

als wezens in dit lichaam. En omdat dát nu juist het belangrijkste is dat wij die ervaringen in ons zélf 

meemaken, om in de eigen kracht terecht te komen, juist omdat dat zo belangrijk is, is álles wat 

ellende lijkt, is dus een gereedschap om precies dát te laten ontstaan waar de mensen individueel in 

terecht komen, om dat te laten ervaren. 

Dus wij zijn niet aan de heidenen overgeleverd hoor...we zitten midden in een prachtig mooi 

scheppingsprogramma wat belichaamd wordt door groepen en allianties, maar waar ongelooflijk 

machtige groepen invloed hebben via ons lichaam. 

Keuzes, het gaat om keuzes, zolang jullie aardse mensen.... en dat wordt letterlijk aan alle mensen 

gezegd, jullie werkelijkheid waar wij nu in terecht zijn gekomen, blijven belichamen, blijven 

doorgaan zonder veranderingen aan te brengen en veranderingen vooral in onszelf eerst, kunnen en 

mogen wij jullie regering en controlehouders niet omzeilen in het contact maken met elkaar. Jullie 

geven autoriteit aan zaken waar je graag transitie in wilt zien...wéés die transitie, voor jezélf...maar 

ook in de samenleving. Het gaat er niet om dat het heel groot hoeft te zijn, het kan in het klein. En 

dat is wat er nu precies gebeurd op de aarde. Het is er al overal in het klein, er zijn bewegingen aan 

de gang aan het komen.   

Weet je, het is niet voor niks dat er in de regering gesproken wordt dat de leerkrachten speciale 

cursussen krijgen straks om kinderen die complotverhalen vertellen, dat die worden 

gedeprogrammeerd. En het stond vandaag in verschillende kranten, maar ik had het al in de 

Washington Post gelezen een paar maanden geleden, dat de Harvard University een studie had 

gedaan naar het complotverschijnsel, dus mensen die allemaal complotten thuis bespreken dat de 

kinderen daar door zo negatief worden beïnvloedt, dat het een vorm is van een ernstig tekortkoming 

in de opvoeding en dat het zelfs mogelijk zou moeten zijn, dat bij veelvuldig spreken over 

complotten, ouders uit de ouderlijke macht kunnen worden gezet. 

Die wetten die liggen op stapel en lachen er nu nog om met elkaar, maar er komt straks een 

moment waarin al dat soort wetgevingen echt worden ingediend en dan komt het er maar op aan 

hoe onze vertegenwoordigers in de regeringen zelf nog menselijk zijn. Uiteindelijk zal het beroep 

zijn om de kracht van de mens en dan doen ze een beroep op ons zelf...en daar nu uit voortkomt 

dat er in onze regering gesproken wordt, om leerkrachten op te leiden, dat als er veelvuldig over 

complotten wordt gesproken thuis, dat die kinderen gedeprogrammeerd kunnen worden ofwel, dat 

de autoriteit van jou als ouder, als je je kinderen informeert over de hele mooie dingen of de wat 

minder mooie zaken, dat de kinderen daardoor in een soort deprogrammering les terechtkomen. 

Nou...laten we zeggen dat ze het goed met ons voor hebben en dat ze het goed bedoelen en dat ze 

de angst bij de kinderen weg willen halen en dan doen we allemaal een slot op onze mond en een 

slot op ons vermogen om zelfstandig iets te kunnen zeggen. 

 

Iets over de regeringen en controlehouders. 

Wereldwijd worden er channelings gegeven en informatie…"wij hebben contact met jullie regeringen, 

we hebben contact met jullie militaire overheden".....ze hebben met iedereen contact behalve met 

ons. 

Kijk....wat nodig is, is om te beseffen, dat in het universum, in het galactische concept, dat er maar 

één groep is op een planeet, die als legitieme ambassadeurs worden gezien…en dat zijn de mensen 

die unaniem en ook collectief met een grote groep, namens de mensheid, ook zelfs namens mensen 

die het er niet mee eens zijn, een mening ventileren vanuit harmonie, niet vanuit hun eigen 

persoon, vanuit de mensheid en laten zien van waar wij voor staan. 

Ik spreek gelijk in de wij-vorm. Dat zijn de legitieme regeringen, als we het woord regering nog 

zouden moeten gebruiken, dat vervalt eigenlijk daarbij, dan kom je echt in het ambassadeurschap, 

dat de contacten die worden gelegd met mensen hier op de aarde, alleen zal plaats vinden die 

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


 
 

 
Petra Witt (René Gieltjes) Pagina 6 van 27                                         Matrix.html 
 

worden gezien door wezens uit het veld van de kracht en de liefde…alleen zal plaatsvinden met 

mensen die worden gezien in de context van waar ze mee bezig zijn extern maar zeker innerlijk, als 

ambassadeurs van deze planeet. Die mensen die channelen dat onze regeringen zijn bezocht door 

buitenaardse rassen, of ze wel of niet echt channelen dat maakt niet uit, waar de informatie ook 

vandaan komt…het klopt inderdaad dat er buitenaardse en interdimensionale allianties al tientallen 

jaren pogingen ondernemen om contact te krijgen met machtige regeringen, maar dat zijn niet de 

rassen die begrijpen dat de regeringen die hier op de aarde aanwezig zijn, dat dat dus niet legitieme 

regeringen zijn. Dus die zullen dan ook niet met hen in contact gaan als zijnde dat dat de 

ambassadeurs zijn van de aarde. 

Dus het is belangrijk dat jij begrijpt dat jij regeringsleider bent, vanuit jezelf namens de mensheid, 

dat je die visie ook echt laat in jezelf laat indalen en als waarnemer in het veld als ambassadeur. En 

dat de mensen die in de regeringen zitten op dit moment een model vervullen wat maatschappelijk 

dus klopt, democratie noemen we dat dan tegenwoordig...nou dat zal ook niet zo lang meer duren 

dat we dat zo noemen, want we komen er natuurlijk steeds meer achter dat de democratie tot op 

het fundament is afgebroken. Maar vooral dat we gaan beseffen dat de mensen die nu de regeringen 

vertegenwoordigen in dienst staan van het concept van onderdrukking en ónderdrukking, dat de 

wezens die de regeringen ooit hebben bezocht, wereldwijd, dat dat wezens zijn die daar dus juist 

heel erg in meegaan, omdat dat een ander concept is. Dus de wezens die de regeringen bezoeken, 

zijn niet de wezens die uit het veld komen van de kracht en de liefde en van de schepping. Dat zijn 

hele andere rassen en groepen. 

Ik zeg dat eigenlijk maar gewoon om een klein beetje door te laten dringen dat we terughoudend 

moeten zijn bij de vele channelings die er wereldwijd worden gegeven over dit soort onderwerpen. 

Want werkelijk, het zit allemaal wat groter en genuanceerder in elkaar. 

Dus zolang jou wereld blijft vaak het zelfde, niet omdat het echt zo is, maar juist omdat je steeds 

dezelfde keuzes maakt. En dat is eigenlijk voor ons allemaal, als we blijven geloven in 

boodschappen, als we blijven geloven in van alles en nog wat, dan blijft het bij het oude paradigma. 

 

Vraag: Zijn de wezens die uit het veld van schepping en creatie komen in de minderheid? 

 

Martijn: Nee, ze zijn zeker niet in de meerderheid hier op de aarde, alleen er is natuurlijk zoiets 

groots aan de hand in het bewustzijnsveld waar wij nu aanwezig zijn en daar kom ik dus straks ook 

op, dat ze terughoudend zijn om in deze omgeving veelvuldig aanwezig te zijn. 

Vanwege wetgeving die hier aanwezig is op basis van onze waarneming. Nou dit antwoord is heel 

vaag hè.... 

 

Vraag: Volgens mij heb je ooit in een lezing gezegd dat maar 30% bezielde mensen op aarde zijn? 

 

Martijn: Ja, kom ik zo op…we zijn allemaal mensen van dezelfde afkomst alleen we hebben allemaal 

een andere "binnen bedrading"....als je bij de mediamarkt staat en je ziet allemaal televisies, ze 

zitten allemaal anders in mekaar maar het beeld wat ze produceren is bij allemaal hetzelfde. Dat is 

bij de mensen ook zo, de binnen bedrading die heeft ook een andere afkomst, er zijn verschillende 

rassen op de aarde actief....dus daar kom ik zo op. 

  

Een plaatje…. 

Stel, je doet op een dag de deur open in een ruimte waar jij je heel erg prettig voelt en je denkt zal 

ik die deur nou openen of niet. Want alles wat ik tot nu toe heb geleerd is best wel interessant en 

leuk en nóg beter, ik voel me er zelfs hartstikke goed bij ook. En het geeft me een fundament, 

daardoor heb ik plezier in mijn leven, dus waarom zou ik die deur eigenlijk openzetten, waarom zou 

ik mijn onderzoek verder verrichten...dat stuk wat ik tot nu toe heb meegemaakt is voor mij 

voldoende. Dat klopt…en dan ben ik altijd geneigd om te zeggen, je hebt scharnieren en die kunnen 

op en neer op het moment dat je de deur open maakt. 

Maar hier is een illustratie, van...mocht je zover zijn om die deuren te openen, om naar buiten te 

kijken en naar de historie te gaan waar je zelf vandaan komt, als wezen wat je niet terugvindt in de 

religie beschreven, maar wel tussen de regels door vindt, dan gaat die deur open en dan krijg je 

zo'n enorme hoeveelheid informatie krijg je binnen, dat je letterlijk merkt dat je leven nooit meer 

hetzelfde zal zijn. En dat is wat de mens nodig heeft. Ze heeft nodig, nieuwe impulsen, nieuwe 

prikkels en daarvoor is uiteindelijk maar één stap nodig en dat is een stap die jij kan zetten en 

niemand anders. 
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Een paar vragen; Angst: Is angst een te kort aan inzicht in kracht en liefde? Op het moment dat je 

angst ervaart, is dat een moment van tekort van liefde en kracht…want als je heel veel kracht 

ervaart op het moment dat je angstig bent, dan is de angst helemaal opgeheven en is de angst in 

een slag ook weg. Stel dat dat zo is hè, stel dat het een te kort is aan kracht en liefde, zou het dan 

ook zo kunnen zijn dat liefde een gereedschap is, of een modus van ontkenning van een grotere 

realiteit. Stel dat de liefde, wat wij dus ervaren, op de manier zoals we dat nu doen op de aarde, dat 

dat precies het perfecte middel is om in een tekort aan inzicht te verkeren, dus een tekort aan 

wérkelijke kracht en liefde, waardoor de liefde die we nu ervaren op de aarde, precies de sleutel is 

om ook angst in ons systeem te behouden. 

Is dit te volgen? 

 

Reactie: De kracht en de liefde die je verleden keer uitlegde was meer in balans en wij zijn een 

beetje doorgeslagen daarnaartoe. Van het een naar het ander er is meer disbalans. 

 

Martijn: Stel dat de liefde die de mensheid ervaart op basis van de modellen, of dat nou religie is, 

of dat nou een godsdienstige invloed is, of dat nou een cultvorming is of een spirituele groep, weet 

ik wat Baghwan noem ze maar allemaal op, wie er ook allemaal voorbijkomt. 

Alles wat we ervaren…hoe fijn dat ook is....de liefde die we daar in ervaren, dat dat nou bewust of 

onbewust, meestal is het onbewust maar ik weet zeker dat er ook groepen zijn die dat bewust doen 

vanuit een bepaalde invloed, dat die liefde die je daarbij ervaart, dat die kracht juist zorgt dat er een 

tekort aan inzicht blijft in jezelf in die grotere realiteit. Dat je focus dus daar naar dat ene stuk wordt 

gebracht van die liefde in die vorm. Dus met andere woorden, je zou in een cult of in een spirituele 

groep en dat is de hele wereld waar globale opvatting is over spiritualiteit, dat het 

christusbewustzijn onder de naam van liefde, om alleen in dat stuk te kunnen kijken en vervolgens 

het inzicht wat erom heen allemaal nog bestaat, waar eigenlijk het christusbewustzijn een druppeltje 

liefde is in een oceaan of in een woestijn van zand, dat het inzicht tekort door je zo te focussen op 

dat ene middel, dat dat precies dat ene middel is om angst te laten ontstaan, omdat je geen inzicht 

hebt in dat wat het werkelijk is. 

Stel dat de mensheid op de aarde liefde ervaart, ondanks dat dat dus echt wel kracht van liefde is, 

een onderdeeltje, dat de kleine vorm die mens van liefde ervaart, gekaderd in een vorm, dat dat dus 

een instrument is om angst te kunnen blijven ervaren door een tekort aan inzicht, dan zou je dus 

kunnen zeggen dat daarmee liefde een instrument zou kunnen zijn om innerlijke bevrijding in jezelf 

te voorkomen. Het kan dus zijn dat de mens onder de vlag van liefde zichzelf niet werkelijk ervaart. 

Maar alleen de ervaring heeft van het fysieke lichaam, het programma in de naam van liefde in de 

vorm van spiritualiteit die gekaderd is. En waarachtige spiritualiteit, waarachtige 

bewustwordingsprocessen, kunnen alleen op gang komen als datgene waar je je aan vasthoudt, de 

overtuigingen, programmeringen, als je bereidwillig bent om dat los te laten. Dus zelfs...als het 

liefde is. Zelfs als je je overleden moeder...het overlijden van je moeder hebt kunnen verwerken 

door een spiritueel model te voelen, dat je dat spirituele model zelfs los durft te laten, zonder dat je 

daarbij het contact met je moeder verliest.   

En dan komen de programmeringen hè...want de programmering is dan, op het moment dat je de 

spirituele programma's los laat…ja maar, laat ik dan ook het contact met mijn moeder los en ben ik 

misschien ook de weg naar mijn moeder toe kwijt, spiritueel…er spelen heel veel belangen mee om 

liefde overeind te houden, met andere woorden het lijkt er wel op dat de mens geprogrammeerd is 

om modellen nodig te hebben van buiten af, om de kracht van binnen uit te ervaren. Dat is waar de 

mensheid mee te maken heeft. 

Nou dit is de rede waarom die tekst zo hoog stond (lach). 

Religies en spirituele groepen op deze planeet gaan vaak uit van de menselijke rol om alleen liefde 

te gaan behandelen en de thema's waar wij als mensen mee te maken horen te hebben, volgens die 

modellen. Houd je alleen bezig met liefde…en alles komt goed. Die mensen zijn nog nooit geweest 

op de aarde rondom. En hebben nog nooit elders gekeken hoeveel plekken er van oorlog en 

destructie zijn. Het is makkelijk om het te ontkennen als je er niet bent geweest. Dit vindt vaak 

plaats...dat behandelen van alleen liefde...vanuit het hemelse principe. 

Dat er een hemel is zoals wij deze kennen, zoals ons geleerd is en zoals we dat soms ervaren, en 

dat dit de status is van de uiterste doelstelling, als mens om te kunnen behalen. 

Dus jouw ultieme doelstelling in dit leven is om opgestegen meester te worden en daar richt je je op 

binnen dat model. Dus je bent met je aandacht en focus ben je weg uit dit moment. 

Doordat de religieuze en spirituele wereld door interdimensionale krachten is geprogrammeerd in de 
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matrix, in dit veld van het universum, hebben deze krachten grip op de mens haar bereidwilligheid, 

om een waarheid aan te hangen en te aanbidden, vooral als het om die liefde gaat. Tevens worden 

de mensen op de aarde overvallen en bestuurd door gevoel van schuld, dat je een gevoel van schuld 

voelt, doordat er een diepliggend programma in dit deel van ons universum door ons heen loopt, 

fysiek, dat weglopen voor god een zonde is. 

In werkelijkheid galactisch zijn alle mensen en alle wezens verbonden met het bronveld. 

Wij zijn allemaal wezens uit die bronwereld en zijn wij voortdurend onlosmakelijk verbonden met de 

kracht van creatie en schepping en als dat laatste principe bovenaan komt te staan, dan vervalt 

angst want dan kunnen we zeggen dat datgene wat we ervaren, niet iets is wat we in essentie van 

ons wezen ervaren maar dat ons lichaam dat ervaart en we kunnen ook zeggen dat al die spirituele 

groepen ook opgeheven kunnen worden. Ik durf dít te zeggen en dat heb ik uit eigen ervaring 

bestudeerd in andere werelden en dat weet ik me ook te herinneren. 

Als de mensheid niet zo'n dogmatisch spiritueel beeld in zich zou dragen versplintert in 

tienduizenden culten en groepen, dan zou de mens allang hebben ontdekt wat haar eigen kracht 

is…al lang! 

Als de mens niet gemiddeld tachtig jaar oud zou worden, of wel jong en het lichaam zou niet 

geprogrammeerd zijn om in die leeftijd te overlijden, dat alle vitale organen niet meer met elkaar 

communiceren omdat er een programma in het brein loopt die die niet meer alles in een soort 

samenloop met elkaar in beweging houdt, als dat niet zou zijn gebeurd en de mensheid zou bv 500 

jaar oud worden, stel dat dat gebeurd, dan zou de mens allang hebben ontdekt wie ze echt in 

werkelijkheid is....Want als je twintig bent, je kunt die informatie hebben meegenomen vanuit een 

andere dimensie, uit een ander bewustzijnsveld, maar over het algemeen, laat ik even naar deze 

samenleving kijken, weet je op je twintigste jaar helemaal niet wat er allemaal aan de hand is. Als je 

dertig bent dan ben je al diep aan het ontdekken vanwege je problemen met je bedrijf, of met je 

problemen met je opleiding, problemen met je ouders en familie, ben je aan het onderzoeken wat je 

zelf allemaal voelt en je besluit ook dat je daaruit moet maar hoe…daar heb je nog een paar extra 

levensjaren voor nodig. Op je veertigste en op je tweeënveertigste, dat ben ik dus nu…dan ga je 

héél anders kijken naar bepaalde onderwerpen, biologisch gezien en dan ben je zo'n vijfenvijftig en 

je wordt zestig en je krijgt steeds dieper de spelonken van het leven van jezelf te voelen, je 

interesses worden groter, je krijgt steeds meer inzicht in alles wat je tot nu toe hebt ervaren, je gaat 

het in een andere volgorde plaatsen, het krijgt een grotere betekenis en als je zeventig, 

vijfenzeventig of tachtig bent, dan kom je nog dieper in de essentie terecht. En precies op het 

moment dat die essentie echt begint te starten......vlucht 5140...  Lach) ...kun je terug naar de 

hemel...en dan ga je terug. En ik doe dat nu eventjes zo, maar dat is het programma wat bewust is 

uitgerold om de mensheid niet tot dat inzicht te laten komen. 

Dus, we zijn in wezen overgeleverd aan de grillen van ons fysieke bestaan, aan de grillen van de 

fysieke realiteit van ons lichaam en als we er nu van uit gaan dat 8% van ons dna aanstaat en 92% 

uit, dat is wetenschappelijk ook uitgezocht, dat wij voor 92% eigenlijk uitgeschakeld staan, dan zou 

je kunnen zeggen dat is best wel een goed doel op basis van die 8%. 

Wie heeft die andere DNA bouwstenen uitgezet, waarom is dat? Ja dat is om te evolueren…klopt dat 

is inderdaad zo, dat is om te evolueren, maar in eerste instantie is dat niet om te evolueren hoe het 

leven hier is, maar dat heeft hele andere agenda's. 

Deze werkelijkheid hier heb ik vorige keer laten zien, als een model, laten we de rest er even bij 

zien…de mensheid stamt af met haar bewustzijn van een dimensie die wars hier doorheen loopt. Alle 

dimensies lopen dwars door elkaar heen. Het universum is een foto die bestaat uit honderden 

miljarden foto's over elkaar heen, laagjes. En dat is wat wij zien, wij zien maar een werkelijkheid, 

zien daar maar een deeltje van maar er lopen dwars er doorheen andere werkelijkheden. En als je 

de zon zou pakken of een ster, dan bestaat die ster in lagen dwars door elkaar heen en elke laag 

heeft een andere radiozender. En op het moment dat je de technologie hebt, extern of de innerlijke 

technologie om je af te stemmen op de frequentie van die ster, dan log je dus in op dat veld en dan 

ben je aanwezig in dat hele universum. 

Dit is waar de kwantumwetenschap dus ook al jaren mee bezig zijn en stukje voor stukje worden die 

puzzels ook bij elkaar gelegd. Waar we het nu over hebben is over 20 jaar compleet helemaal 

duidelijk en open en transparant. Over 20 jaar open in het geheel. Het zal eerder in stukjes al naar 

voren komen omdat de dots nu al worden gelegd, maar het is een gigantische puzzel en die puzzel 

die compleet uiteindelijk zichtbaar zal zijn, daarvoor zullen bepaalde belangrijke zaken al eerder dan 

die 20 jaar bekend worden. Dus heb moed, heb geduld. 

Het hangt allemaal af van een realiteit die zo ontzettend groot is, waar de mensheid als een 
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volmaakt wezen en ook met een andere historie, een ervaring beleeft in deze realiteit waar we nú 

zitten. En dat lijkt in te gaan tegen heel veel leren. Dat de mensheid een evolutionair proces nodig 

heeft gehad in de spirituele wereld, om tot bepaalde inzichten te komen. 

Maar tegelijkertijd kun je ook zeggen dat het ook klopt. Want wij ervaren in deze realiteit die 

historie, maar ons bewustzijn van onze ziel, heeft een andere historie. 

Ik wil jullie graag meenemen naar een heel simpel voorbeeld, om een klein beetje in de diepte te 

kunnen springen van je eigen voorstellingsvermogen. 

Alles in het universum, álles wat leeft, is met elkaar verbonden. Alle dieren, laat ik zeggen bv een 

Duitse herder. Alle Duitse herders op deze planeet staan met elkaar in verbinding, dat is een 

intelligentienetwerk. Dat is ook een biologisch programma, waarin de biologen nog niet precies 

weten hoe het werkt, maar ze hebben wel vastgesteld dat het invloed heeft op elkaar. 

Dus alle bomen van een bepaald soort hebben invloed op elkaar. Als er een manipulatie plaatsvindt, 

als er een kosmische straling is, op een bepaalde plek van de aarde en daar worden alle bomen ziek 

van één soort, dan heeft dat invloed op de DNA structuur van de bomen die aan de andere kant van 

de planeet van hetzelfde ras aanwezig zijn, die niet gebombardeerd zijn door die radioactieve of 

galactische golven. 

Dus ik zeg dat de DNA-bouwstenen van het leven, met elkaar in verbinding staan, radiofrequentie 

noem ik het maar, waardoor er dus altijd invloed is van het ene wezen van een bepaald soort op het 

andere wezen. Wat wij dus hier doen, heeft invloed, omdat wij iets aan het ervaren zijn in ons 

gevoel en in ons intellect heeft invloed op het gigantische bewustzijnsproces van al die andere 

mensen. 

Het plantje voorbeeld: Als we nu een plantje hier neer zetten op de tafel en ik zou daar een takje 

afknippen en ik zou dat takje in water zetten en dan zou dat ook nog een plantje zijn, wat worteltjes 

schiet, dan kunnen we daar een stekje van maken. Ik vond dat als kind zo interessant, ik was in de 

eerste klas altijd aan het stekken, de hele vensterbank stond vol met stekjes. Ik kon maar niet 

loskomen van die grote kracht, dat ik gewoon een takje van een plantje af kon knippen, in een potje 

water neer kon zetten en dat dat plantje wist, ik ga worteltjes schieten en daarna ga ik in een potje 

met grond en dan word ik net zo groot als mijn moeder...ik vond dat fantastisch! En dat zijn 

natuurlijk bouwstenen, dat ligt in de programma's van de fysieke, van de cellen en het DNA 

opgeslagen. En dat is natuurlijk geprogrammeerd, dat is een programma. Als ik dat afknip en ik doe 

dat in het water, het plantje met worteltjes en al, dan wordt dat plantje dus gewoon uiteindelijk net 

zo mooi als de moederplant. Je zou dat kunnen omschrijven als moederplant, oorspronkelijke plant 

en je zou kunnen zeggen het is een clone-plant. Het is niet werkelijk gecloned een op een, maar het 

is een deeltje van die plant die in een andere locatie opgroeit. Nou, nu is het zo dat ik dat plantje in 

mijn voertuig zet, ik switch naar een ander veld, een ander universum, ik kom daar op een aarde, 

een wereld die net als de aarde uitziet, ik zet dat plantje daar in de grond en dat plantje gaat 

opgroeien. En prachtig...dat plantje staat in verbinding door de intermoleculaire ruimte, met het 

oorspronkelijk plantje, het universum is onlosmakelijk bewustzijn en alles wat er dus op de aarde 

gebeurt, heeft invloed op dat plante daar. Dat is bijzonder.... 

Nu ga ik daar een laboratorium opzetten op die planeet en ik ga genetische modificaties aanpassen 

in dat plantje. En ik ga zorgen dat de codes van dat plantje worden gemanipuleerd. Ik ga dat plantje 

een andere betekenis geven in de opzet van de natuur op die planeet, want ik  heb namelijk andere 

bedoelingen met die planeet, ik heb zo'n andere bedoeling met die planeet, dat ik dus wel dat 

plantje nodig heb, voor het slagen van een experiment en ik ga dat plantje zó aanpassen, dat de 

functie van dat plantje anders wordt, dat de talenten van dat plantje anders wordt, dus de 

eigenschappen van dat plantje worden anders en vooral ook ga ik de kracht van het plantje hoe het 

zichzelf kan door kopiëren en hoe het zichzelf kan ervaren, ga ik zo aanpassen dat het plantje niet 

meer weet, dat het een historie heeft, die dus afstamt van een andere wereld. Nou ingewikkelder als 

dit kan ik het niet maken…(lach) 

En dan heb ik het op z'n simpelst gezegd. Wat er gebeurd, is dat bij de aanpassingen van dat clone-

plantje, dat stekje, dat de oer plant, waar dat plantje vandaan komt en al die planten die op die oer 

planeet leven, dat daar iets wordt gemerkt in de cellen van het bewustzijn van dat plantje. Wat daar 

wordt gemerkt is dat er zonder toestemming iets wordt aangepast in een andere werkelijkheid, waar 

de ziel van dat plantje niet in zit, maar dat dat alleen een fysieke gebeurtenis is en dat dat effect 

heeft op de oorspronkelijke wereld en dat dat plantje dus voelt dat háár codes, ik praat in de 

vrouwelijke vorm in dit geval, ook worden aangetast en dat de aantasting van de oorspronkelijke 

codes zorgt voor degeneratie, dat je letterlijk het programma in werking krijgt dat het vermogen van 

het plantje ook wordt omgezet en er letterlijk een gevecht ontstaat, tussen de innerlijke vermogens 
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van dát plantje van die grote bewoonde wereld en die wereld waarvan jij niet weet waar die is. 

Wij zijn van oorsprong die moederplant. Wij zijn van oorsprong de galactic beings, "the original 

human species". Wij hebben een evolutie achter de rug en we zijn voor 100% geëvolueerd naar een 

mensdom, die zo krachtig en dienstbaar is, dat het zijn weerga niet kent. 

En in die werkelijkheid is géén angst. En in die werkelijkheid zijn géén trauma's. 

In die werkelijkheid is er alleen maar verbinding, daadkracht, we zijn als een superalliantie door alle 

lagen van het bewustzijnsveld, wat wij omschrijven als universa, zijn we gereisd en hebben wij heel 

veel andere rassen de kracht en liefde gebracht, in de vorm van aanwezig zijn. 

Dus niet door te zeggen...zo moet het.... Maar door aanwézig te zijn. Wij kwamen met grote 

allianties in andere sterrenstaten aan en door de aanwezigheid en door de surpreme being....de  

opperste staat van bewustzijn...die wij vertegenwoordigen, als goddelijke wezens, door waar te 

nemen in dat veld, was de informatie die wij in ons dragen, direct aanwezig in dat veld en door het 

aanwezig te laten zijn door waarneming, was dat programma op te pikken door die beschaving en 

kon die beschaving op basis van eigen onderzoek en eigen inzicht, ook een upgrade maken in haar 

eigen evolutieprogramma. En dat programma dat doen we nog steeds tot de dag van 

vandaag...maar, is het wel zo dat vele mensen in de val van dat bewustzijn dat de oer wereld ging 

degenereren, zijn vele mensen op zoek gegaan naar die kloon- wereld, waar een deel van onszelf, 

waar geen bezieling is, onze aanwezigheid nodig heeft om de codes weer terug te brengen, de 

bouwstenen die ontbreken in dat plantje wat is gedegenereerd.   

Dus wat wij hebben gedaan en daarom zijn wij hier op de aarde en ervaren we het nu als een aarde 

maar het is een artificiële cyber reality wereld, maar we ervaren het zoals we het nu doen, we zijn 

dus hier nu aanwezig als mensen van oorsprong, als wezens van kracht en liefde en schepping, zijn 

we hier aanwezig, om de bouwstenen vanuit ons gevoelsbewustzijn terug te brengen in dit fysieke 

lichaam, omdat dit fysieke lichaam ontworpen is, zodat jij hier niet binnen kon komen en het fysieke 

lichaam, een compleet andere agenda heeft, een hele andere doelstelling heeft als wat wij hebben 

gedacht dat het een leerschool is, maar wij hebben het zelf een leerschool gemaakt. 

Ik zag daar een vinger...of een hele hand eigenlijk...(lach) 

 

Vraag: Ik had eigenlijk een vraag over dat plantje, want omgekeerd werkt dat toch eigenlijk toch 

hetzelfde, als er maar een stekje van dat plantje naar die andere wereld wordt gebracht, dan is die 

originele plant hier, maar als die met elkaar in verbinding staan dan zou die originele energie toch 

ook invloed uit kunnen oefenen.... 

 

Martijn: Ja dat klopt en dat is een heel terechte opmerking en dat heeft te maken met het feit dat 

deze 2 werkelijkheden, de oer wereld...het universum van schepping, dat dat een heel ander 

programma is met andere wetten, als de wereld waar dat clone-plantje is in gebracht want dat 

bevindt zich namelijk niet in het scheppingsveld, maar die bevindt zich in een cyborg reality, oftewel 

in een virtuele reality omgeving waar andere kosmische wetten zijn. En daardoor heeft het dus 

eigenlijk alleen maar zin om daar dus ín te gaan. Dus wat we hebben gedaan, we zijn met ons 

bewustzijn, zijn we in een virtuele omgeving gekomen, een wereld die dus lijkt op schepping en die 

een onderdeel is van het veld van schepping, waar compleet andere bouwstenen aan te pas zijn 

gekomen. Wat we nu ervaren op de planeet hier, is precies datgene wat zich heeft afgespeeld 

waardoor het überhaupt mogelijk was om een mens uit te lezen, te kopiëren in een andere 

omgeving met een heel andere doelstelling. En als we het over mind controle gaan hebben, daar is 

waar het natuurlijk over zou moeten gaan uiteindelijk, dan zouden we dus ook kunnen zeggen dat 

we het moment van deze werkelijkheid die ik in andere lezingen ook heb laten zien, dat we dus geen 

tv meer hebben die geprojecteerd wordt uit het beeld, maar dat het beeld geprojecteerd wordt in de 

lucht, dat we dat model waar we nu in zitten, dat dat dus ook de sluitsteen zou kunnen zijn van het 

bewustzijn in dit veld hier, waar we ons geen zorgen over hoeven te maken want we gaan sowieso 

gewoon naar huis, maar de vraag is, ga je met autoriteiten kracht naar huis of ben je dat deeltje 

van jezelf nog steeds niet echt aan het bezielen, dat we daar precies de ziel niet meer zien. 

Dit model hier, is dat deze jongen hier. (Plaatje), een hologram krijgt vanuit zijn smartphone, een 

projectie in de lucht en dat is er al. In 1992 was Panasonic de eerste die door middel van een 

speciaal horloge een hologram in de lucht kon projecteren, nu hebben we skype en dat vinden we 

heel wat, toen kon je al skypen met je horloge en een projectie in de lucht. Het is een uitvinding 

waarvan de ingenieurs die dat hebben ontwikkeld, zijn vermoord. Daar is een heel dossier over 

gepubliceerd. Technologie die te vroeg werd gelanceerd, omdat alles gesynchroniseerd is, alles wat 

dus gelanceerd wordt in technologie is afgestemd op ons bewustzijn. Dus als wij een sprong maken 
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in ons bewustzijn, als dat eraan zit te komen, dan zijn er speciale operationele teams op deze aarde, 

die van onderdrukkende afkomst zijn, wordt er precies op het moment dat de mens een sprong 

maakt in haar bewustzijn, wordt er iets geïntroduceerd waardoor de mens haar bewustzijn eigenlijk 

niet meer wordt vergroot door de innerlijke kracht, maar wordt afgeleid door de technologie. De 

volgende stap hier zal zijn en daar zitten we nu ook in, dat we dus brilletjes op ons hoofd zetten en 

dat we virtuele reality kunnen zien, dus we gaan die film niet meer op het scherm zien, maar we 

krijgen die geprojecteerd op onze ogen, in onze lens. De tv wordt eigenlijk vervangen door een bril, 

dat is wat er nu gebeurd. In 1992 waren de Amerikaanse commandotroepen al helemaal uitgerust 

met virtuele reality. Die zijn zelfs Koeweit binnen gevallen met virtuele reality, ze zijn niet eens echt 

Koeweit binnen gevallen, ze liepen wel echt in Koeweit, maar ze hadden virtuele reality brillen op, 

die uit de computer uit Pentagon werden ingevoegd, ze konden met satellietsystemen precies 

waarnemen waar ze waren en ze wisten exact waar ze moesten zijn, zodat ze ook begrepen op 

voorhand al, welke weg ze moesten nemen, ze konden alles op voorhand als zien. 

We hebben nu te maken met virtual reality, de grootste aankomende stap naar mind controle 

in de technologie, dat betekend projectie op je ogen...het beeld in je hersenen wordt gefabriceerd. 

Het volgende programma daarna is dat we een chip krijgen in ons brein, in het neuraal systeem, 

waar de beelden die we nu in onze optische lenzen in ons fysieke lichaam binnen komen, dan zijn de 

ogen niet meer nodig, dan worden de beelden elektronisch ingevoegd in de oogzenuw. Daar is 

allemaal al patent op aangevraagd en het is ook allemaal al uitgevoerd. Er zijn 800 patenten op 

basis van deze technologie en die patenten zijn er niet omdat die technologie er niet is. De volgende 

stap zal dan ook zijn dat de mensen met de ogen dicht, gewoon tv kunnen kijken. De volgende stap 

die daarachter vandaan komt betekent ook dat mensen zelf niet meer naar buiten hoeven te gaan, 

ze hoeven niet meer naar hun werk te gaan, want dat werk komt naar jou toe. Dus we worden 

langzaam ingesloten in en cyber reality. 

En de stap die daarna komt is dat we helemaal niet meer echt hoeven te leven, want iedereen krijgt 

gewoon het perfecte leven ingevoegd. Dus ook het basisinkomen kan gewoon ingevoegd worden 

daar, want uiteindelijk geld bestaat nu ook al niet, het is ook een virtual reality, maar het is de 

waarde wat we eraan toe kennen in deze samenleving. Inlichtingendiensten hoeven niet meer te 

liegen, ze hoeven niet meer hele complotten op te hangen over 9/11 want we hoeven niet meer zelf 

te denken, want we krijgen de feiten krijgen we gewoon gepresenteerd, virtueel in ons brein, 

waardoor het bewijs geleverd wordt één op één in ons zelf wat zo overtuigend is dat we niet meer 

zelf hoeven te denken. En uiteindelijk hoeven dus ook niet meer zelf te denken, omdat het 

programma wat denken heet, wordt ingevoegd. 

Vraag: Maar waar blijft het veld van schepping dan? 

 

Martijn: Ik kom eraan…welkom in dit model! 

 

Welkom in het virtual reality programma. Dat is waar we ons dus in bevinden. 

De mensheid is met haar bewustzijn al gekoppeld in een virtual reality, alleen wij kunnen ons dat 

niet voorstellen, omdat wij dat nu nog niet kennen, maar we zien de aankomende bewegingen zien 

we aankomen. Maar in de snelheid waarmee dat nu binnenkomt, heeft de mens straks geen lichaam 

meer nodig. Sterker nog, de mens zal gewoon door hebben op het moment dat ze een chip in haar 

hoofd krijgt of niet eens een chip nodig hebben omdat er al projecties in het brein lopen, zal de 

mens zelfs ontdekken dat ze niet eens lichaam nodig heeft, maar dat lichaam gewoon 

geprogrammeerd kan worden vanuit technologie. Dat is dit veld, dit veld waar wij nu in zitten en dat 

lichaam dat wij ervaren in een incarnatie- en incarnatie programma is een onderdeel van een 

neuraal programma wat zich afspeelt in ons bewustzijn. En waar speelt zich dat nu af, dat speelt zich 

af in het fysieke lichaam, dus de kloon-plant, daar speelt dat zich af, omdat het kloon-plantje zich 

ook bevindt in een artificiële omgeving.  Dus denk nu even heel simpel aan je computer, je doet 

straks thuis je mapje open van foto's, je klikt het fotootje open je kijkt naar die foto en je herkent 

onmiddellijk die foto en de omgeving. Jouw brein kent dat fotootje. Jouw brein overtuigt jou van de 

informatie van jou ervaringen. Als je in een virtuele omgeving zit, kan er dus ook virtueel worden 

ingegrepen, wereldwijd. En dit is een hele diepe nadenker, want wat is het verschil tussen schepping 

artificieel, en wat is het verschil tussen de schepping vanuit eigen kracht. Dus wat is bewustzijn…. 

Laten we nou eens aan durven nemen dat wij op dit moment in een virtuele reality omgeving zijn, 

die zo goed geconstrueerd is door super geavanceerde wezens, die zelf artificieel zijn, dat ze een 

dimensie door de dimensies hebben gecreëerd, dus door de scheppingsvelden heen, door de 

lichtcoderingen heen, want het universum bestaat uit niets meer even simpel gezegd,  uit 
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lichtvelden...pixels...en dat er nog een bandbreedte in het universum van schepping aanwezig is, 

nog steeds is en ook was, om er een extra dimensie in te creëren en dat die dimensie onder controle 

staat van artificiële rassen, die 100% cyborg zijn, uit technologie zijn opgebouwd en dat ze dat ooit 

hebben gedaan, nadat ze dus uit een toekomst waar wij dus nu naar toe gaan, zijn opgebouwd door 

de mensen, dat ze dat ooit hebben gedaan omdat ze merkten dat ze de essentie van schepping, niet 

in zich droegen. Dat ze niet contact konden krijgen met alle velden van het universum en dat ze 

besloten om de surpreme races...het opperbewustzijn van de mens, te gaan klonen in hun 

omgeving, om hún mensen, dat zijn déze lichamen op te laten groeien, te laten ervaren, neuraal 

zonder ziel, op basis van het neurologische proces en dat ze die wezens zouden gaan bestuderen, 

om te kijken hoe ze zich zelf gaan ontwikkelen, zodat ze hun eigen spirituele opleiding en educatie 

krijgen in die artificiële omgeving, waarbij de uitkomst wellicht zou moeten zijn dat die mens, of het 

nu dit keer in een virtuele omgeving is, op basis van de bouwstenen van het oorspronkelijke ras, ook 

in staat is om zichzelf zo te laten evolueren, dat het een tweede soort is van de mens die net zo ver 

geëvolueerd is als het schepperssoort. één criteria en voorwaarde is eraan verbonden, dat de 

wezens van de oorspronkelijke wereld, niet binnen in het hologram zouden komen, omdat ze 

daarmee het experiment zouden verstoren. 

Mindcontrol, als je dat wilt onderzoeken begint echt bij deze bouwstenen. 

 

Opmerking: Wij zijn eigenlijk een experiment…. 

 

Martijn: Onze lichamen zijn zuivere experimenten en wijzelf als bezielde wezens, zijn in dit 

experiment aanwezig, niet om het te verstoren... zo werden we wel gezien...en daardoor zijn er 

andere rassen, die in dit hologram de mensheid onderdrukken omdat zij niet willen dat wij dat 

invloedveld van schepping en creatie en waarneming vanuit de bron, dat we ons dit lichaam laten 

beïnvloeden, ofwel de bouwstenen daarin aanpassen. Dat we de manipulaties terugzetten waardoor 

dit lichaam weer het oorspronkelijk potentieel gaat krijgen, het erfgoed van de aarde...van de oer 

aarde. Dat wilden ze dus niet...de vraag is dus of we het kunnen... 

Maar het belangrijkste is dat we hier beseffen dat we, zolang we in dit lichaam zijn, dat we eigenlijk 

alleen maar door er te zijn, vanuit het besef dat jij niet je lichaam bent en dat er een andere historie 

achter ligt, dat het gevoelens gaat oproepen uit je ziel, die door gekopieerd worden in je fysieke 

lichaam, waardoor je fysieke lichaam een upgrade krijgt in emotie en daardoor wordt je lichaam 

toch een onderdeel van onder andere gevoelens die leiden tot koffie en thee…tot zo...(lach). 

 

(Muziekstuk beluisterd) 

Dit is een opname wat ik al ik denk 32 jaar heb, heel analoog wat ook op internet te vinden is.  Het 

is een opname van het geluid van de aarde. Dus in een baan om de aarde hangen satellieten en die 

satellieten die hebben van NASA een opname gemaakt van de frequenties die de aarde uitzendt, het 

magnetisch veld. En dat wordt omgezet naar een hoorbaar geluid. 

En als je dat beluistert en je doet je ogen dicht, dan kijk je letterlijk vanuit je bewustzijn naar de 

aarde en dan voel je al het leven op aarde. Hoe immens mooi dat is, alles leeft en alles is met elkaar 

in verbinding. En je voelt ook.... Dat wat daar niet thuishoort, dat dat daar dus ook gewoon tussen 

zit en dat dat door dat jij beseft dat er iets is wat in onbalans is, dat dat er ineens heel erg toe doet, 

op het moment dat jij zegt dat het er is. 

Dus al die krachten die hier op de aarde zijn die tegendraads zijn, in feite even zo uitgedrukt, dus 

manipulaties, dat die krachten ook zijn opgenomen in het geluid van de aarde. 

En dat is een héél mooi diepliggend geluid, een heel mooie opname die duurt 28 minuten. 

Het is een heel bijzondere opname, op het moment dat wij ernaar luisteren, op het moment dat ons 

brein dat geluid hoort en stemt zich daaropaf, dan kun je in zo'n diep gevoelsbewustzijn komen, 

waardoor je hersenen letterlijk naar een ander golfstaat gaan en echt naar een theta bewustzijn toe 

willen, zijn echt letterlijk allemaal hersengolven. En op het moment dat je daar terechtkomt gaat je 

brein meer in dienst staan, als toegangspoort van het gevoel wat niet alleen uit hart komt maar je 

hele scheppingslichaam wat hier doorheen vervlochten zit, komen ineens informaties in de vorm van 

gevoelens, komen naar voren. En dat is belangrijk, dat wij weer gevoelens gaan ervaren in ons 

neurologisch brein en dat we aanwezig zijn in het hier en nu. 

Als je spreekt over ET healings…wat daarover te doen is, je spreekt over graancirkels, je spreekt 

over zoveel wereldwijde gebeurtenissen, alles is een onderdeel van al die verschillende velden waar 

we inzitten. En dat betekent niet dat iets goed of niet goed is, alleen dat wij leren te gaan 

onderscheiden in hoeverre wat een ervaring is in onze ziel, of dat het een ervaring is in onze fysieke 
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wereld. Dat zijn hele fundamentele verschillen, dus er zijn verschillende waarnemingen mogelijk. En 

dat is een enorm grote stap, als je je zal vragen, wat is het wat de mens hier op de aarde komt 

doen, waar draait het nu eigenlijk om. Dat kun je niet zomaar in een adem neer zetten. Want er 

spelen enorme belangen. Laten we wel zeggen dat die vraag dan gesteld wordt vanuit een 

menselijke perceptie, vanuit de taal van hoe we nu in elkaar zitten en dat het antwoord wat daarop 

zal volgen, ook heel erg weer toegespitst is omdat wij het kunnen begrijpen. De 

hologrammen/bewustzijnsvelden die hier aanwezig zijn, die hebben ons nodig om bezieling te 

brengen in deze realiteit en het lichaam kennis te laten maken met die andere velden van creatie en 

schepping. Dat gebeurd doordat wij met ons wezen aanwezig zijn en met ons lichaam aanwezig zijn. 

En dus ook juist om te zorgen dat het experiment dat hier op de aarde plaats vindt, ertoe gaat 

leiden, dat zodra wij weer terug zijn op onze oorspronkelijke planeet, in onze oorspronkelijke 

omgeving, dat wij onze realiteit vrij maken van de manipulaties, van die wereld waar we nu in 

zitten, dus de invloeden. Je kunt het woord manipulaties ook inruilen voor het 

woord...invloeden...Dus de invloeden welke er zijn met volledige toestemming er zijn, omdat we er 

zijn geweest. Dan hebben we die ervaringen. Dus het is een heel complex iets maar...mijn advies is 

om zoveel mogelijk op te schrijven, gedachten van dit klopt niet of je komt iets tegen...schrijf het 

maar gewoon op, want je zult uiteindelijk in je eigen onderzoek zul je erachter komen, dat de 

paradoxen die in dit verhaal zitten, dat dat paradoxen zijn omdat ze vanuit verschillende lagen 

worden beredeneerd. Dus ze worden beredeneerd uit deze biologische werkelijkheid en in deze 

biologische werkelijkheid zijn wij dan zogenaamd vrij als mensen. Maar die mensen die het zelf 

ervaren als vrijheid, staan toch wel onder toezicht van de bouwstenen van ons lichaam waar de 

programma's in zitten. Dus je kunt je afvragen of de vrijheid die we ervaren werkelijk vrij is in het 

fysieke stuk en dan is het antwoord galactisch gezien, nee...de mens is niet vrij, de mens is 

overgeleverd aan dat programma van dat lichaam en aan deze hele werkelijkheid, maar de ziel 

daarin is onsterfelijk, dat wezen is wel vrij. 

Hoe vrij kunnen wij zijn, als we nog steeds vastzitten aan de programma's van het lichaam, wat is 

ons doel, onze doelstelling hier is om als medeschepper aanwezig te zijn, om eigenlijk uiteindelijk 

zelf vrij te komen in de oorspronkelijke wereld en precies die bouwstenen te geven waardoor het 

experiment uiteindelijk wat er zo nodig is voor die andere artificiële rassen om schepping te ervaren. 

Dat wij dat op onze eigen manier die bijdrage hebben geleverd en dat heeft te maken met, wij 

kúnnen namelijk niet anders, wij kunnen niet afwezig blijven in dit proces, al zou het ons niet eens 

beïnvloeden, dan nog zouden we niet afwezig kunnen blijven, omdat onze essentie, de essentie van 

het leven van bewustzijn, is dat de mens...de oorspronkelijke mens, bij elk evenement in het 

universum betrokken is, omdat zij de goddelijke essentie vertegenwoordigt. Hoor goed en voel goed 

wat dat betekent, wie jij dus bent. 

We kunnen niet anders dan gewoon doen waar we óntzettend goed in zijn…aanwezig zijn! 

En dat, het aanwezig zijn, wordt de mens op een hele slimme manier...onmogelijk gemaakt. 

Door ons buiten de deur te houden, bij beslissingen en ons vooral niet in te lichten wat er allemaal 

gebeurd. Bewust...om jouw bewustzijn niet te laten ontplooien. 

 

Vraag: Is de wereld, de aarde nou een onderdeel van de matrix? Of een deel daarvan misschien? Of 

vindt het echt alleen maar in mijn hoofd plaats. 

 

Martijn: Nee, het vindt niet in dit hoofd plaats omdat zelfs ons hoofd natuurlijk een onderdeel is van 

het programma, net als alles wat we om ons heen zien. Maar het valt binnen de context van de 

aardse mens en valt buiten het vermogen van de aardse mens op dit moment, om dat te kunnen 

begrijpen omdat dat niet binnen het vermogen valt. Het is alsof je een heel geavanceerde videofilm 

wilt bewerken op een 386 computer uit 1982, hij loopt vast en het lukt niet. Dus wat nodig is is dat 

we ons bewustzijn eerst binnen in gaan updaten. Aan de hand van toestaan van gevoelens en 

autoriteit loskoppelen van al die programma's, eerst eens teruggaan naar die goddelijke essentie en 

dan gaan wij die vermogens innerlijk, binnen in ons gaan wij toestaan. 

Ik ben echt niet anders dan andere mensen, er zijn heel veel mensen met dat bewustzijn. 

Ik ben als kind, ze noemde mij altijd zwaar paranormaal begaafd en daar moest ik altijd 

verschrikkelijk om lachen, omdat dat namelijk een status geeft die dus extern wordt, terwijl we 

allemaal diezelfde vermogens hebben. Laat ik het zo zeggen, bij een hypnose, als je tien mensen 

onder hypnose brengt tegelijkertijd, zijn er gewoon in de volgorde van de hypnose, dat heeft met 

het collectieve intelligentieveld te maken, is er altijd één die als eerste eruit komt. 

Dan volgen er twee…en zo gaat dat door. En dan krijg je uiteindelijk die code van het universum, 
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hoe dat ontwaakt. En ik ben chronologisch gezien ben ik dan iets eerder aan het praten gegaan over 

deze informatie, terwijl er zoveel mensen zijn die het ook weten. 

En die informatie is eigenlijk heel eenvoudig en dat is dat wij als wezens hier, in dit universum, bezig 

zijn in een dimensie, die dwars door het scheppingsveld heen loopt en dat die dimensie gecreëerd is 

technologisch, als een soort kopie van een universum en dat dat in een bewustzijnsveld is 

geprogrammeerd en dat dat dus ook ervaren wordt in het hele veld van schepping als een legitiem 

universum, maar dat de schepper rassen van dat universum, andere regels hebben gemaakt. En dat 

valt onder het protocol wat bewustzijnsonderzoek is en dat ze dat mogen doen, het is dus ook 

toegestaan dat dat gebeurd. En dat binnen dat universum een regelgeving is, die valt onder cyber 

reality. Waardoor je kunt zeggen dat toen wij gingen reizen, wij gingen niet reizen...incarnatie en 

incarnatie is héél anders als wat wij nu denken dat het is....dus daar worden de boeken straks 

allemaal op aangepast met een groter begrip, want wij gaan begrijpen dat wij ons gaan koppelen 

met ons bewustzijn aan entry-coderingen van dat artificiële systeem. Dus denk maar aan een 

monitor die geeft geen beeld, maar als je hem aan een VGA kaart koppelt van je computer, gaat ie 

beeld produceren wat er in de computer zit, dus wat wij doen met onze bewustzijn, wij koppelen ons 

aan een werkelijkheid en we krijgen ogenblikkelijk ingevoegd in ons bewustzijn die 

computersimulatie. Die beleven we dus in onszelf, in ons zuivere bewustzijn. En binnen dat 

programma, ervaren wij dus héél veel onderwerpen zoals o.a. aartsengelen, overlijden, vorige 

levensprincipe en ál die modellen, zijn dus legitieme ervaringen binnen ons bewustzijn, maar op 

zielsniveau, bestaan ze niet, omdat we ze niet zelf ervaren in de ziel, omdat het een projectie is 

daarin en dat is het artificiële programma. En op het moment dat we daarin dieper durven kijken, 

kunnen we ook zeggen dat er binnen die projectie ook manipulaties plaatsvinden door virussen, laat 

ik het zo maar eventjes beschrijven, andere rassen die andere doelstellingen hebben dan het 

artificiële programma te belichten met onze ziel, maar juist de doelstelling hebben om het artificiële 

netwerk compleet over te nemen. Nou... nu praat ik maar over één dimensie die ingevoegd is, de 

werkelijkheid is dat we over tientallen miljarden artificiële velden spreken, universa die dwars door 

elkaar heen lopen, dit waar ik het nu over heb kent zijn weerga nog niet en het is een alom groot 

bekend fenomeen in het hele scheppingsveld in het hele universum, het is enorm groot, 

het is enorm rijk in de historie en wij staan dus nu net op het punt van de projecties en we hebben 

nog niet het flauwste benul waar we midden in zitten. 

Dus is dit nu werkelijkheid of niet, ja.... Dit is werkelijkheid en we ervaren het nu. 

En op het moment dat wij gaan begrijpen dat we werkelijkheid welke we nú ervaren, dat die dus 

beïnvloedt kan worden door met véél meer vermogen in je lichaam aanwezig te zijn, dat is wat ik als 

kind al toepaste, al vrijwel direct toen ik geboren ben, krijg je dus vermogens in je fysieke lichaam, 

die voort komen uit je wezen en dan herschrijf je die codes die ontbreken in je fysieke lichaam, 

herschrijf je door ook de gevoelens die je ervaart vanuit je wezen, om die ook om te zetten in een 

gedrag. Dus het gaat erom... en dat is in de spirituele wereld waar in de oude realiteit gericht is om 

spiritualiteit alleen maar binnenin te ervaren en je terug te trekken uit de samenleving…terwijl het 

zo nodig is om spiritualiteit te integreren in je lichaam en om te zetten, óók in gedrag en actie. En 

dan bedoel ik niet actie op de barricade, maar ook het gedrag van binnenuit, óók om te zetten in 

gedrag extern. En dat is dus letterlijk dat je vertegenwoordigt datgene waar je over spreekt. En het 

maakt niet uit welke naam je het geeft of hoe het in elkaar zit, technisch gezien, maar het gaat 

erom dat jij dan belichaamt in het fysieke lichaam hoe het in elkaar zit. 

Ik ben 3 keer echt fysiek overleden in dit leven, fysiek...ik heb 3 keer het proces van overlijden, heb 

ik gewoon goed kunnen bestuderen. Ik heb 3 keer de hele reutemeteut en het hele circus gezien 

van de lichttunnels en ik zeg het letterlijk zo...omdat het gewoon een circus is en het is een circus 

die niet uit de scheppersrassen komt, maar uit de manipulatie van het virtuele reality programma 

om de mensheid te laten denken dat ze overlijdt op die manier, zodat ze dus haar eigen keuze hoé 

ze dus eruit stapt, hoe ze het afsluit.... Mist. Dus het missen van het eigen besluit, van het 

beëindigen van het programma, dat is preciés datgene wat nodig is, om terug te keren in je 

oorspronkelijk bewustzijn en daar te ervaren dat je nog steeds niet de autoriteit in geheel in je kloon 

hebt beleefd. En dan komt het er echt op aan en dat gaat alles op de kop...álles! 

 

 

Vraag: Kun je die keuze bewust maken als het programma afloopt? Je wordt natuurlijk vaak in 

ziekenhuizen helemaal platgespoten met morfine. Hoe vrij is je keuze dan nog... 

 

Martijn: Hoe vrij is je keuze als je helemaal plat gespoten wordt met morfine…ja....maar het is het 

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


 
 

 
Petra Witt (René Gieltjes) Pagina 15 van 27                                         Matrix.html 
 

lichaam wat platgespoten wordt. En dat is het mooie, want veel mensen maken zich bezorgt want 

mijn moeder is net overleden en zij heeft nog allemaal pillen gekregen, is toen misschien bedwelmt 

geraakt..., Nee, het enige wat bedwelmd is geraakt zijn de fysieke coderingen in het neurologische 

systeem. Het is wél zo dat het effectueert in het moment van dat je denkt dat je sterft. Het 

stervensproces…hè... het hele proces wat wij zien als sterven, is een onderdeel van het virtuele 

reality programma, het artificiële programma. Je bent dan op dat moment nog steeds in contact met 

je lichaam, je ervaart die ervaring ook in je lichaam, waardoor het overlijdensproces wel beïnvloed 

wordt daardoor, maar er komt een moment daarin, waarin je met je volledige vermogen...het is een 

nanoseconde...waarin je met je volledige vermogen kunt kiezen van dat je het op je eigen manier 

doet, dat je zegt... ík maak de keus! Dus uiteindelijk heeft ieder mens een? Al helemaal, omdat het 

principe van schepping er op gericht is dat alle wezens dezelfde vermogens hebben, dezelfde kansen 

hebben tot evolutie, omdat er geen onderscheid is, de een is niet beter dan de ander, er is alleen 

maar het gelijkwaardigheidsprincipe. Het bijzondere is dan ook omdat nu maar eventjes hardop te 

noemen, is dat hele programma wat wij hier dus ervaren als incarnatie, de wijze dus waarop dat 

gebeurd, dat dat louter en alleen plaats vindt in dit dimensionaal veld. Zodra je deze dimensie uit 

bent, bestaat het hele incarnatieprogramma wat wij hier nu kennen als mens, bestaat op een 

compleet andere manier en dat is zo immens groot, dat is zoiets totaal onmenselijks van ons denken 

nú, dat zit zó slim in elkaar dat wij het niet eens kunnen voorstellen met ons verstand en het hele 

programma van incarnatie en incarnatie is eigenlijk ook een grote afleiding uiteindelijk, om definitief 

uit dat model te kunnen stappen. En dat kan wel...en het gebeurt ook. 

 

Vraag: Nou zijn er dus verhalen, van mensen die een bijna dood ervaring hebben gehad, of je nu 

wilt of niet, maar je wordt wel in die tunnel gezogen. En er zijn een aantal mensen die hebben door 

gekregen van…. het is jou tijd nog niet.....en toen werden ze weer wakker in hun eigen lichaam. 

Maar ik wil wél dat het mijn tijd is, dus er is toch wel een hogere macht die zegt van jij bent nog niet 

aan de beurt... 

 

Martijn: Dat is wat de ervaring ons wil laten ervaren ja, dat is een programma. Op het moment dat 

jij overlijdt word je nergens ingezogen en kun je daar zo weerstand tegen bieden, het enige wat er 

gebeurd is dit: 

Ik hoop dat ik het op deze manier een beetje goed kan reageren waardoor het enige vorm krijgt. 

We worden geboren in een fysiek lichaam, zo ervaren we dat. We worden geboren en 

geconfronteerd met de bouwstenen van onze ouders. Het fysieke lichaam is de drager van trauma, 

is de drager van de essentie van het fysieke lichaam. Dus diegene die de fysieke lichamen hebben 

ontworpen, hebben ontworpen het neurologische systeem en het interpretatiemodel van wat 

gevoelens zijn, dus of iets positief of negatief voelt. 

De lichamen zijn dragers van trauma en pijn. Op het moment dat je wordt geboren krijg je zo'n 40 

miljard programma's in je bouwstenen cadeau van je voorouders. Zonder dat je nog een seconde 

hebt geleefd heb je al een persoonlijkheid gekregen op basis van de bouwstenen van je voorouders 

en hun voorouders. En dan begin je dus met de eerste seconden van het leven. De drager van 

trauma is dus het fysieke lichaam, onze ziel is de drager van kracht. Op het moment dat jij niet 

weet...je weet wel dat je bezield bent, maar je hebt het onderscheidt niet in een bepaalde manier in 

beeld kunnen brengen voor jezelf en je weet nog niet eens dat je een interstellaire reiziger bent…op 

het moment dat je dat niet weet en je gaat in een incarnatiemodel geloven, wat zo beperkt is, dan is 

het zo dat je bij het overlijden, althans wat je ervaart bij het overlijden, dat er in het moment dat je 

overlijdt je databank/DNA wordt uitgelezen. 

Dat gebeurt op een hele geavanceerde manier. Je databank wordt uitgelezen en wat wordt er 

uitgelezen...de trauma's. Wat wordt er dus uitgelezen, de mogelijke oplossingen om die trauma's 

alsnog op te lossen. Wat wordt er uitgelezen...een tekort aan liefde, dus je hebt je hele leven geen 

koestering gekend, weinig koestering. In het moment dat je overlijdt, althans dat je denkt dat je 

overlijdt, wordt er geprojecteerd in dat fysieke lichaam waarvan je denkt dat je in een 

overlijdensmodel zit, wordt er geprojecteerd…heel veel het tegenovergestelde van die trauma's wat 

je hebt ervaren. Alle tekortkomingen waar je niet bewust van was in dit leven, waar je wel bewust 

van wordt op het moment dat je denkt dat je gaat overlijden, al die tekortkomingen worden in een 

massa geprojecteerd, waardoor je niet anders kúnt...althans je fysieke lichaam, je mind, niet anders 

kunt dan dát aan te nemen...want dat cadeau is zó ontzettend groot…en dan in dat moment, dat 

gevoel, ga je dus die tunnel in. Die tunnel die ga je in en die tunnel, het kunnen ook bloemenvelden 

zijn, dat maakt niets uit en op het moment dat je dat doet.... Zit je nog steeds in het programma. 
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Als iemand besluit om terug te gaan, of er wordt tegen iemand gezegd, je bent nog niet klaar, dan is 

dat een onderdeel van het artificiële reality programma. 

Om te zorgen dat de ziel die in dat lichaam zit, om die niet de eigen autoriteit te laten ervaren, om 

die bevestiging in het fysieke lichaam nog een keer in prenten van dat er een god is.... een grotere 

macht is die voor jou bepaald of het jou tijd is of niet. En dan ga je dus terug het model in, met dat 

gevoel en dan is de religie nog dieper bevestigd. Nu moet ik hier dus gewoon een beetje op ingaan, 

want het is een programma wat in gaat tégen de eigen besluitvaardigheid. 

En dat allemaal onder de noemer, van het leerproces wat we tot nu toe kennen. Daarom is het ook 

belangrijk om de hele cyber reality om de cyborg in de colon wereld, die buiten gewoon geavanceerd 

is en enorm sterk is, wat ook de machten op aarde militair onderdrukt en op de knieën heeft gedrukt 

want ze hebben laten zien wat zij voor technologieën hebben, dus de machthebbers op deze aarde, 

in de militaire groepen staan écht onder controle van die krachten, wij beschrijven het vaak als 

demonische krachten of andere wezens, maar het is in het galactisch verhaal véél groter dan dat, 

die zijn er dus op gericht om je eigen moment van  besluitvaardigheid, om dat te ontzenuwen, daar 

komt het voortdurend op aan. Dus de ziel die daarin zit, steeds op een val spoor te zetten. 

 

Vraag: Waar zit dan het keuzemoment precies? 

 

Martijn: Het keuzemoment, dat kun je niet aanwijzen, dat ga je ervaren. Het keuzemoment en ik 

kan beter naar mijn eigen ervaring toe gaan. Het heeft te maken en dat is ook waar de lezingen 

over gaan...we zijn aan het deprogrammeren, als mens zijn we langzamerhand al deze codes uit ons 

systeem aan het deleten, we krijgen steeds minder handvatten en worden steeds meer op ons zelf 

terug geworpen. Hoe meer programma's uit je DNA worden geprogrammeerd, dat we niet meer 

geloven in dat die krachten om ons heen ons redden en we komen steeds meer in de essentie van 

ons goddelijke terug en dat gaan we herkennen door zoveel mogelijk ruis los te laten. Mensen die 

atheïstisch zijn hebben ook over het algemeen de stap makkelijk gezet omdat ze zich niet heel snel 

in de mind laten overrulen door die programma's. 

Vandaar ook dat er zoveel sekten, new age culten en al dat soort programma's los gelaten zijn....van 

als je niet religieus bent dan maken we jou wel spiritueel....dat zijn diepgaande programma's....en 

anders komen wel met de cursus in wonderen...want ze zitten overal....en het zijn práchtige mooie 

modellen, wij voelen dus in ieder model onze eigen essentie, dus die gevoelens die erbij komen 

kijken zijn niet vals, ze komen allemaal uit ons zelf...maar het zit in het model en als jij vraagt waar 

zit dan het moment dat je dat kunt herkennen, het zit in het voorbereiden in dit leven, waardoor je 

in het moment dat je het meemaakt, bewust bent vanuit je lichaam en je mind als schepper wezen, 

dat je niet daar in meegaat. En dan gebeurt er iets heel bijzonders, dan word je ontkoppelt in een 

soort schok vloeibeweging waardoor je in een hittegolven omgeving terechtkomt en in een slag 

wordt opgenomen in het complete scheppersveld. En waarom er wordt geschreven in bepaalde 

religies over de hemelse muziek... die hoor je dan, die hoor je niet met je oren maar die hoor je van 

binnenuit. 

Dan hoor je letterlijk bewust, dat je al die tijd onlosmakelijk verbonden was en bent met het 

complete bewustzijnsveld maar dat er een lijn doorheen liep, die jou in feite eigenlijk gewoon op 

basis van je tekorten van het fysieke lichaam een andere kant uit wilden laten kijken. En de mensen 

die daar dus aan meedoen en daarom ga ik ook speciaal informatie over ET healings geven en wat 

er nou wezenlijk gebeurd achter het programma, om de mensen terug te brengen naar de eigen 

kracht. De mensen die daar dus niet van op de hoogte zijn, die daar niet naar willen kijken, die 

staan dus in dienst van dat model, wat totaal prima is, want je kunt je in dat model ook heel goed 

ontwikkelen. Ik heb al die dingen meegemaakt en onderzocht en ik heb de familieopstellingen van 

Bert Hellinger allemaal bekeken, dus ook enorm veel onderzoek gedaan. Ik heb vanuit mijzelf  recht 

van spreken waar ik over spreek, in dat stukje wat ik vertel in de zalen waar ik dus voor sta, dat is 

maar een fragment en feitelijk weet ik kosmisch gezien dus niks, maar in dit stukje waar ik het over 

heb daar weet ik iets van en het is belangrijk dat de mensen het besef krijgen dat eigenlijk alles een 

afleiding is, in die zin als je er van geniet en je kunt evolueren in het model waar je nu zit is het 

hartstikke fijn en het brengt je echt een stap verder, maar in het grotere verhaal blijf je in een lus en 

in een loop hangen. 

Dus waar ligt dat moment, een gemiddeld antwoord op een reactie duurt bij mij 28,4 

minuten...(lach). Maar in dat moment wordt je bewustzijn vergroot, daar ligt het um en je gaat het 

merken en ik heb zelf die momenten drie keer echt meegemaakt fysiek. Ik heb zelfs een keer een 

omarming gehad door dat Jezus christusbewustzijn en ik heb de innerlijke kracht van ons 
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menszijn laten zien en wat er toen gebeurde...toen kwamen de draconische krachten uit het 

hologram tevoorschijn. Het gaat erom of je werkelijke bewustzijn en oer thuis, of je dat werkelijk 

durft te zijn en de grootste manipulaties....mensenmassa's zitten te trillen voor de televisie voor 

horrorfilms....ze zien iets op tv en de neuronen jagen door je lichaam heen, ze worden ziek en 

misselijk en beroerd en durven niet meer in het donker te slapen en er zit in een beest onder je bed, 

al die programma's worden in neuropakketten ingevoegd, maar ze vergeten één ding....dat het 

goddelijke, de essentie, létterlijk in het lichaam zit en dat je dát bent en je kunt besluiten uit die 

angst te stappen. Dus het is een momentum waar het in gebeurd. 

 

Vraag: Maar hoe zit het dan met je kinderen bv. Horen je kinderen bij je zijn vanuit het 

oorspronkelijke veld of is dat ook een programma. 

 

Martijn: Alles hier op de aarde gebeurd is een oorzaak en gevolg van het virtuele reality 

programma. Alles wat hier gebeurd, gebeurd op basis van toewijzingen en wetgeving van de 

scheppers die dat orkestreren. Dat recht dat hebben ze, dat recht dat houden ze, totdat wij gaan 

beseffen dat wij daar dus een besluit in kunnen nemen. Wij hebben zelf niet onze ouders 

uitgekozen, dus ook is het niet zo dat de kinderen om ons heen, ook de kinderen zijn van ons thuis. 

Daar lopen dus diepgaande intriges doorheen in de neuroprojectie die dus worden ingevoegd op het 

moment dat je dus naar vorige levens gaat kijken, krijg je dus werkelijk te maken met die vorige 

levens, maar die vorige levens zijn neuroprojecties in jouw fysieke mind door de controles van het 

fysieke lichaam en voegen dus die beelden in, inclusief die gevoelens. En dat is uitgelezen uit het 

moment van nu. Alles wat hier gebeurd, is een samenloop van oorzaak en gevolg. En daarom is het 

ook zo bijzonder als je dit helemaal durft te onderzoeken, dat je gaat ervaren van...bij de een heb je 

een heel diepliggend gevoel en bij de ander is dat niet....Wij zijn dan geneigd om met die ene waar 

we een heel diep gevoel bij hebben dat we daar helemaal in willen gaan, terwijl de doelstelling juist 

is om met diegene waar je dat diepliggende gevoel niet hebt, om daar op zielsniveau contact mee te 

hebben, snap je....Het verhaal zit compléét anders in elkaar, wij kunnen dus iets ervaren in een 

neuroprojectie wat ik als een hypnose beschrijf, wij kunnen dus gevoelens ervaren waar we ons heel 

erg goed bij voelen en kennen geloven dat we vorige levens hebben gehad en dat we die en die zijn 

geweest, maar in die context zouden al 28 miljoen mensen Jezus christus zijn geweest. 

We kunnen dus scenario's beleven met ons fysieke lichaam, dus in de mind en dat we dat verwarren 

met een ervaring op zielsniveau. Dat zijn cruciale verschillen. 

Het wil niet zeggen dat het een minder belangrijk is dan het andere, want je zou kunnen spreken 

dat er verschillende programma's op incarnatielevel zich afspelen, het is alleen...in hoeverre 

beïnvloedt het onze kracht van nu. En als we dat durven toe te staan van...oké maar dit beïnvloedt 

mij, doordat ik nu weet dat ik in het vorige leven een beul ben geweest en dat daardoor mij vrouw is 

overleden, mijn tweede vrouw is overleden en mij derde vrouw ook is overleden en allemaal een 

gevolg daarvan...op het moment dat we dus gaan aannemen dat dat komt door het vorige leven, 

dan wenden we onze kracht niet aan en dan gaan we in een neergaande beweging met ons 

emotionele gevoelsbewustzijn. En dat gevoelsbewustzijn is veel krachtiger dan de fysieke hersenen, 

maar omdat we de hersenen voorrang geven op het denken, gaan we dus niet zelf creëren. 

 

Vraag: Het is toch zo dat wij zielen elkaar herkennen, vanuit de oorspronkelijke aarde zeg maar zijn 

er meerdere hier die zich op zielsniveau kunnen herkennen? 

 

Martijn: Dat is ook zo. Er is geen gegeven van tevoren waar je elkaar ontmoet. Op het moment dat 

wij ons koppelen aan dit bewustzijn in dit universum dan zijn wij overgeleverd aan het programma 

hoe wij daar een plek in toegewezen krijgen. Maar het betekent wel dat je van tevoren kunt 

afspreken dat je elkaar tegenkomt. En hoe dat gebeurt dat weet je, zo kan het dus ook zijn dat je 

een hele tocht door je hele leven maakt en dan ben je vijftig jaar en dan kom je iemand in 

Zwitserland tegen bij het halen van broodjes en dan sta je tegenover iemand en dan wordt je 

geráákt en je weet en voelt met je hele wezen dat dát moment, dat mágische moment, dan wordt je 

overmand door emoties, gevoelens en krachtvelden....maar je had ook kunnen zeggen nou ala...dat 

het door een buurman/vrouw afgesproken zou kunnen zijn....nee, het is niet aan ons omdat te doen 

omdat instappen in een model wat onder andere toezicht staat. 

Maar de keuze dat je elkaar tegenkomt, dat je als zielen elkaar tegenkomt…zéker...dat is het. 

Dat is wat er gebeurd. 
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Reactie: Wat een leuk programma... 

 

Martijn: Dat is een hartstikke leuk programma.... 

 

Vraag: Kan zelfmoord en actieve euthanasie dan een wens van de ziel zijn of hoort dat ook bij het 

programma? 

 

Martijn: Nee, dat kun je zowel mentaal als fysiek kun je dat gewoon besluiten. Maar ook op 

zielsniveau kun je dat besluiten en daar is ook geen mening over in het veld van creatie. 

Dus op het moment dat iemand zegt, ik stap uit het leven...en ik heb met héél veel papa's en 

mama's gesproken de afgelopen 3 jaar met alle consulten en de coaching....op het moment dat 

iemand stapt uit het leven en vader, moeder, zus of broer blijft achter met een diepliggend gevoel 

vanuit een dogma dat je gekozen hebt en dat je niet loskomt van je lichaam, je moet boetedoening 

doen etc. dat is dus de ervaring, als je daar bevestiging op krijgt door therapeuten, dan staan die 

therapeuten zonder dat ze het weten en ook niet boos bedoelen, staan ze ten dienste via hun 

lichaam om prikkels en boodschappen door te geven die gericht zijn op jou wezen, zodat jij in de 

veronderstelling blijft zitten dat je beklemt wordt en dat jij dus de rest van jou leven, terwijl je broer 

of zus eigenlijk is gegaan...dat jij de rest van je leven als schepper ras onderdrukt blijft. Er is geen 

oordeel daarover, sterker nog, oorspronkelijker wijze van alle wezens in dit universum is dat je zelf 

de keus maakt ....of je ergens aan begint en stopt. En daar zit een hele religie helemaal omheen 

getimmerd. Het is een énorm groot programma. En het is allemaal.... Binnen dat model kun je daar 

in geloven, kunnen we het ook ervaren, kunnen we onze eigen pijn en onbegrip projecteren in de 

boodschappen die we krijgen te horen en als we weten dat ziel is vertrokken naar huis....wat 

dan....dan is er eigenlijk alleen maar verwerken van iemand die er niet meer is. Er zijn heel veel 

modellen en ik ben bereid om tegen al die mensen die zeggen, jij loopt maar uit je nek te zwetsen, 

om het daarmee tot samenwerking te brengen om tijdens de dialogen en de symposia om de 

verschillen van inzichten naar voren te laten komen, die zullen ontstaan op basis van de 

dieperliggende inzichten van dat we dus keuzes maken in zaken in het fysieke neurologische 

systeem en dat we keuzes maken vanuit een veel dieper gevoel van wat ons zielsbewustzijn is. 

De aarde die bezocht wordt door benevolent beings, de liefdevolle krachtige wezens, die echt niet 

altijd makkelijk zijn hoor, ze zijn daadkrachtig...dit zijn echt geen zwevers hoor...want dat is ook het 

beeld en dat is ook echt niet zo, ze zijn kráchtig, héél krachtig, ze gaan niet aan de kant als het gaat 

om de waarheid, dan blijven ze kracht uitstralen en blijven staan waar ze staan. Maar ze gaan je 

niet dwars liggen, maar het gaat niet allemaal van. Oh ja alles is goed en ik ondersteun je in liefde, 

nee....die wezens komen uit het scheppingsveld en die ondersteunen de mensheid. 

 

Vraag: Nog even een klein vraagje, neem nu de gemiddelde geradicaliseerde zelfmoordterrorist, 

wat voor programma zit daarin? En als je eruit stapt, dan gaan er ook een heleboel mee in dat 

programma... 

 

Martijn: Mensen die…en ik wil het niet specifiek hebben over de geradicaliseerde zelfmoordterrorist 

maar meer in de breedte in dit geval, ieder mens die een besluit maakt wat gebaseerd is op 

motieven die voortkomen uit geloofsovertuigingen of eigenlijk dogma's over de eigen oorspronkelijke 

vrijheid, voeren het programma uit wat er in hen ligt verscholen. 

Dus je kunt dus uit naam van de liefde, kun je dus een aanslag plegen, maar je kunt ook vanuit de 

naam van de liefde kun je ook miljoenen mensen laten bidden rondom een steen, maar ook 

miljoenen christenen in een ruimte laten samenkomen waarin ze het beeld van Jezus aanbidden en 

daarmee de kracht weggeven. Dus het maakt niet uit vanuit welk dogma het ontstaat en waar het 

ook vandaan komt, in dat geval handelen zij vanuit een eigen overtuiging en zolang het dus niet een 

wezenlijke keuze is vanuit een groter perspectief maar vanuit het beeld van religie of wat dan ook, 

dan kun je dus zeggen…samengevat....dat het vanuit de matrix ontstaat. Dat het dus een 

ingevoegde realiteit is. En dat is dus ook het onderdeel van de mind controle interdimensionaal. Nu 

ga ik echt beginnen…(lach) 

 

Martijn laat een video zien over de robot Sofia. 

Nou ja, het is maar eventjes een idee om uit te zenden in deze lezing, ik denk dat het belangrijk is 

dat wij gewoon gaan beseffen dat we niet alles kunnen afschuiven naar van dat het onzin is. 

Dat dat onmogelijk is...dit is een robot die dus nu nog met technologie wordt uitgevoerd met 
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bedradingen en ijzeren beelden, maar de werkelijkheid is, is dat de clonen van onze lichamen en we 

zijn dus al aanwezig in een clone- lichaam, dat die klonen er allang zijn. En dat bewustzijn, dus niet 

alleen maar vanuit schepping en liefde aanwezig is, maar dat bewustzijn ook in de mind aanwezig is, 

het is een zelflerend neuraal bewust wezen. Dus als je een nieuw lichaam uitvindt wat duizend jaar 

oud kan worden, je kunt de bouwstenen veranderen, dat is nu dus al allemaal uitgezocht op de 

aarde, dan kun je dat lichaam, die clone oud laten worden, dan kun je véél langer dat leven laten 

onderzoeken dan dat wij dat kunnen doen en kan daardoor ook veel intellectueler worden. Dit is 

maar een fragment, een fractie van een fragment, van een enórme grote historie die zich al heeft 

afgespeeld in dit universum en in dit universum wordt bewoond door enórme grote allianties en 

beschavingen, die niet in verbinding staan met het scheppingspotentieel, maar 100% zelflerend 

neuraal bewustzijn zijn en dat bewustzijn net als een harde schijf kunnen kopiëren in een ander 

lichaam en onze lichamen zijn daar een product van. 

 

Vraag: Dan missen ze toch dat goddelijke aspect? 

 

Martijn: Nee, dat hebben ze niet nodig. Deze robot heeft dat ook niet. 

En dat is wat er eigenlijk gebeurd. Er was laatst iemand in Breda en die vroeg, maar Martijn hoe kan 

dat nou, als er dus mensen zijn die niet bezield zijn, hoe kunnen die dan leven. Weet je dat is 

natuurlijk een vraag, maar wij hebben het onderscheid daar nog niet in kunnen vinden. 

Als technologie goed wordt bestudeerd hand in hand gaat met spiritueel bewustzijn, dan kan 

technologie dus de sleutel zijn om ook in die artificiële velden te komen en daar als superbewuste 

wezens die artificiële werelden een dienst te komen brengen, door bezieling over te brengen in die 

lichamen in dat veld. En toen heb ik gezegd, ja hoe zit dat.…het is eigenlijk een heel simpele vraag. 

Er zijn tegenwoordig van die robots die gaan langs je printer...bzzz...bzzz... die gaan om je 

grasmaaiers, om je droogmolen, dan kun je namelijk op afstand kijken hoe je grasgemaaid wordt in 

plaats van dat je het zelf doet. Die robots zijn op een gegeven moment klaar, er zit in die robot een 

chip vanwaar die langs is gelopen, die wordt uitgelezen als er een storing is, in de fabriek kun je dan 

zien hoeveel omwentelingen dat mes heeft gemaakt en die gegevens worden opgeslagen. En op een 

gegeven moment zet je die robot uit, die grasmaaier, maar die informatie zit er nog wel in, dat is 

eigenlijk gewoon wat er aan de hand is. 

Maar dan is het veel geavanceerder, dus we kunnen lichamen uitzetten en aanzetten. 

Ik heb dat toch verteld over de KGB in de jaren 30....of niet. 

Dat was de voorloper van de KGB, van de geheime dienst, die genetica onderzocht, uiteraard was 

dat niet alleen in Rusland maar over de hele wereld, waren er Russische wetenschappers...dat is een 

maand of 2 geleden op National Geographic uitgezonden, de officiële beelden ook wat best wel 

schokkend is en ik kan het nog niet terugvinden, ik hoop dat het nog een keer herhaald wordt dan 

ga ik het opnemen... 

Wat was daar aan de hand? Daar hebben ze allemaal testen gedaan, bij een hond hebben ze het 

hoofd eraf gehaald...dit heeft alles te maken met mind controle, met inzicht krijgen wat de 

mogelijkheden, dat we die in ieder geval gaan openmaken...ze hebben een hond zijn hoofd eraf 

gehaald en aangesloten op een apparaat die bloed kan transporteren en die elektrische signalen in 

stand kan houden, een heel mooi apparaat hebben ze daarvoor gemaakt, in de jaren 30...1934 was 

het...en dat hoofd van die hond is eraf gehaald en dat hebben ze dus aangesloten op dat apparaat 

en dat hondje heeft nog 5 dagen geleefd, althans dat hoofd heeft nog 5 dagen geleefd en was 

volledig bij bewustzijn, dat hondje dat keek zijn baasje aan en gaf hem een lik, terwijl dat hoofd 

daar lag aan het apparaat. 5 dagen lang bleef dat neuraal bewustzijn van dat wezen en het 

bewustzijn van de liefde, bleef aanwezig in dat hoofd.    

Volgende test, hebben ze bij een puppy het hoofdje gedemonteerd van het lichaam en aangebracht 

op een volwassen lichaam, dus dat hoofd zat op een grote hond, het was een compleet 

hondenlichaam waar het hoofd op gemonteerd was, dus 2 verschillende bewustzijnsvelden op één 

lichaam. Dus dat fysieke lichaam stuurde 2 breinen aan, 2 hoofdjes en elk hoofd had een eigen 

ervaring, een eigen bewustzijn, een eigen gedrag. 

De puppy wat aangesloten was op dat hondenlichaam, bleef gewoon volledig zichzelf ondanks dat er 

andere organen actief waren. Na 4 dagen is dat traject gestopt en hebben ze die diertjes laten 

inslapen. 

Dat waren de dieren. Toen gingen ze met de mensen aan de slag. Ze hebben mensen open gemaakt 

en onderzocht hoe alles in elkaar zat en toen zijn ze dode mensen gaan opstarten, hebben ze de 

nieren opgestart, eruit gehaald en helemaal onderzocht en die nieren die gingen dus.... de mensen 
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waren ingevroren....die nieren werden opgestart en die nieren gingen gewoon de functie weer 

overnemen. Door dat apparaat en bloedspoelingen en andere apparatuur die elektrische impulsen 

gaven, elektriciteit in het weefsel. 

Wat hebben ze gedaan uiteindelijk, ze hebben een lichaam gehaald uit het mortuarium, die hebben 

ze aangesloten op het apparaat en dat lichaam was al 5 dagen dood en dat lichaam hebben ze 

aangesloten op dat apparaat...en dat duurde maar en er gebeurde niks...en ze dachten al, dan 

werkt dit dus niet bij mensen...en ineens begon bij het lichaam de hand te bewegen, toen dachten 

ze dat zijn reflexen, dus ze lieten het aanstaan, het lichaam begon te bewegen, te schokken en 

uiteindelijk gingen de ogen open van dat lichaam en die man begon te bewegen, die begon te 

praten, te kuchen en te gorgelen en daarna kwam die helemaal tot bewustzijn...volledig terug. Dus 

alles wat in de hersenen lag opgeslagen, dus het hele neuraal bewustzijn, ik heb het over neuraal 

bewustzijn, niet over de ziel…ging weer aan. 

Het is dus mogelijk om dode lichamen terug te halen. Albert Einstein zijn hersenen zijn in een 

Japans onderzoekslaboratorium uitgelezen, ze hebben die informatie uit het brein kunnen lezen, na 

vele jaren wachten toen de technologie er was, hebben ze de inhoud van Albert Einstein zijn brein 

uit kunnen lezen en hebben ze dus kunnen achterhalen wat voor informatie hij dus in zich draagt. 

Wij gaan nu nog maar begrijpen op het beginpunt, dat de mens bestaat uit grofweg en het zijn er 

meer dan 2, we bestaan uit 5 verschillende velden van de schepping, waar verschillende 

kruisbestuivingen tussen zitten en ik hou het eventjes bij deze 2, dat we te maken hebben met een 

bewustzijn wat een gevoel heeft, wat opgebouwd is uit een ander lichaam, dat zit niet in het 

hart...we zijn er met ons wezen hier aanwezig, dwars hier doorheen. En dat we aanwezig zijn in een 

fysiek lichaam met een neuraal bewustzijn. Waar de aarde nu mee te maken heeft, dat ze bezocht 

worden door haar schepper rassen en dat de schepper rassen artificieel zijn en dat ze er alles aan 

doen om het programma waar wij dus nu in aanwezig zijn om dat te laten slagen, maar er lopen 

andere artificiële rassen doorheen, die dat programma hebben gemodificeerd. Dat zijn onder andere 

de Nomos beschavingen, de Annunaki dynastie beschavingen, dat zijn de Atiën beschavingen, het 

zijn er in totaal 8, 8 superallianties, die tégen de artificiële schepper rassen in, het hele programma 

eigenlijk hebben overgenomen. 

Door neuraal programma's in de fysieke lichamen er doorheen te programmeren en de mens in 

essentie met 3 programma's te maken heeft, dat is het zielsbewustzijn...het scheppersbewustzijn, 

we hebben te maken met ons fysieke lichaam...wat gebouwd is door de artificiële rassen en we 

hebben te maken met de projecties die daar doorheen lopen van reptiliaanse groepen, die ons in ons 

fysieke lichaam ook nog eens een keertje misleiden.   

Het is enórm, dit wat ik hier nu aanraak, dit wordt wereldwijd aangeraakt, dit is het grootste 

onderzoek en de grootste ontdekking wat de mensheid gaat meemaken, is dat ze nu een onderdeel 

is van een gefalsificeerde historie, in die zin...het is een programma...maar dat we van origine 

hélemaal uit een tótaal ander universum komen. En dat we daar nog steeds mee verbonden zijn, dat 

we elke dag de vlag mogen uithangen om het leven in te ademen! 

Want op het moment dat wij gaan beseffen hoe fijn het eigenlijk is dat alles gaat zoals het gaat, dat 

je toch in essentie een vrij wezen bent en je de kracht van liefde hier komt in brengen in dit 

lichaam, een onderdeel bent van een enórm experiment en dat het niet vanzelfsprekend is dát je 

hier bent, want er staan geen rijen met zielen te wachten om hierbinnen te komen, omdat het 

programma wat je hier ervaart echt niet prettig is.... Voor dat je eraan begint weet je dat dit een 

enorm andere omgeving is…je weet alleen niet hoe je het gaat ervaren en 90% van de wezens, die 

wil koppelen aan dit programma, komt er niet in! Dus zo vanzelfsprekend is het niet. 

Omdat wij worden geweerd, het programma van de originele schepper rassen is erop 

geprogrammeerd om geen bezielingen binnen te laten komen. Om alleen de fysieke lichamen, 

neuraal, dus die robots...het zijn geen robots, het zijn neuraal mensen, die hele mooie wezens zijn, 

ik noem het nu robots om het door te laten dringen, maar wij mogen daar geen onderscheid in 

maken...om die wezens volledig zelf te laten ontwikkelen op een artificiële manier. Elke interventie 

daarin door schepper rassen, bezielde schepper rassen, verstoord dat programma. Als we hier nu 

ook nog in gaan duiken dan zijn we tot morgen half 7 daarmee bezig. 

 

Vraag: Dus wij zijn verstoorders. 

 

Martijn: Wij zijn in feite ont stoorders in een verstoorprogramma, waarvan de originele schepper 

wezens ook al niet wilden dat we er zouden zijn, maar door die oorspronkelijk schepper rassen 

worden we nu tóch toegelaten omdat we de manipulaties die door hun programma heen lopen 
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kunnen ontstoren. 

 

Vraag: Hoe weet ik dan dat ik bezield ben? 

 

Martijn: In wezen weet je nooit of je bezield bent, in feite maakt het ook geen barst uit, maar laat 

ik het zo zeggen, als je niet in verbinding staat met je spirituele bewustzijn, als dat er dus niet is, 

Dan zou je überhaupt niet zomaar hiermee bezig zijn. Je zou kunnen zeggen, dat je ook onbezield 

kunt zijn en geïnteresseerd bent in deze materie en dat is precies wat er gebeurt. Iemand die nog 

niet in verbinding is met de spirit, met de geest als het ware...een artificieel bewustzijn wat nog niet 

in contact staat met geest, kan in contact komen met geest en alles wat in het veld van liefde en 

kracht is, kan erin terecht komen door interactie te hebben met wezens die beseffen dat ze die 

krachten in zich dragen. En op het moment dat je gaat waarnemen, ga je het elektrische veld wat 

wij dus waarnemen, ga je beïnvloeden. Dus je bent ambassadeur van die werkelijkheid en of je het 

wel of niet weet, niemand weet het en dat is ook hartstikke goed, het enige wat wij weten is, dat wij 

ons bezig houden met ons gevoelsbewustzijn, die niet aanwezig is bij mensen die dat nog niet in 

spirituele verbinding hebben. 

 

Vraag: Zoals die bij stichting Scepsis bijvoorbeeld.... 

 

Martijn: Dat hoeft niet per se, er zijn mensen binnen stichting Scepsis die buitengewoon spiritueel 

ontwikkeld zijn maar de logica laten prefereren boven spiritualiteit. Dus daarin valt gewoon nog een 

evenwicht te behalen. Dus weet je...en dat is ook het goede dat we niet kunnen aan wijzen wie wel 

en wie niet…je kunt alleen bij jezelf voelen dat als je de kracht van het leven in jezelf ervaart, dan 

weet je in ieder geval dat je in verbinding bent met spirit en dat er dus een bezieling in je aanwezig 

is. Dus je kunt het alleen maar over jezelf zeggen, alleen maar naar jezelf kijken. 

Dus de hele wereld is gericht om oordelen en meningen te hebben over anderen en dat doet er dus 

ook niet toe. Als je kijkt vanuit de kracht, de lifeforce van het héle scheppingspotentieel en dat is 

dus wie wij van origine dus ook zijn, daar zijn we rechtstreeks mee verbonden, die zegt van, er 

bestaan geen artificiële werkelijkheden maar voor het begrip van ons is dat zo maar je kunt ook 

zeggen dat het een kweekvijver is van leven waar we nu zijn. Het ontstaan van nieuwe zielen 

doordat wij ons duplicatievermogen inzetten, om de kracht bij een ander waar te nemen die daar in 

essentie in eerste instantie nog niet is. Zullen we nou echt met de lezing beginnen, we hebben nog 5 

minuten...(lach) 

 

Ik wil nog een paar dingetjes zeggen over bijvoorbeeld het collectieve geheugen…mindcontrol, het 

collectieve geheugen: 

Zoals ik vertelde over hoe bomen met elkaar in verbinding staan en hoe mensen met elkaar in 

verbinding staan, zo staat ons programma, hier de harde schijf...neuraal, staat ook met elkaar in 

verbinding. En dat gebeurd dus door een technologie die voor ons op dit moment niet zichtbaar is. 

Dat zijn interdimensionale technologieën door interdimensionale rassen die ons gecreëerd hebben. 

Die technologie...het bewustzijn...hoe dat gekoppeld is aan elkaar, kun je ook als collectief geheugen 

zien. Dus op het moment dat er bij iets in het geheugen veranderd over de historie en het wordt 

doorgevoegd in het hele bewustzijn, artificieel, dan is die hele historie gefalsificeerd, maar omdat 

iedereen hetzelfde zal ervaren, heeft niemand door, dat het veranderd is. Dat is massahypnose. Dat 

is letterlijk...en dat kun je ook alleen maar gaan begrijpen, inzichtelijk, als je snapt dat je een 

netwerk bent van computers en als daar op afstand wordt ingelogd op de centrale harde schijf, als je 

op die computers naar de harde schijf toe gaat dat iedereen dezelfde verandering ervaart. Maar dat 

is dus neuráál. En daarom voelen we dus ook dat er iets niet klópt. We weten met onze gedachten 

en ons intellect dat de werkelijkheid waar we nu in zitten dat die bestaat, die bestaat dus ook. We 

weten ook dat de historie waarin Jezus christus een onderdeel in is, dat die er is, maar we voelen 

óók…als we ons verder ontwikkelen, dat dat níet zo is. Dus we zitten in een paradoxale ontwikkeling. 

Waar moet je nu nog in geloven wordt mij gevraagd. En dan zeg ik, je hoeft nergens in te geloven, 

het gaat alleen om een stukje inzicht te krijgen in dat je een kóppel-wezen bent op dit moment 

tussen verschillende werkelijkheden en dat je daartussen navigeert en dat het aan ons is, dus aan 

jou, om in beide velden ook gewoon aanwezig te zijn. Spirituele ontwikkeling gaat vaak gepaard met 

enorme zweefpartijen. Mensen zweven soms helemaal van de grond los, trekken zich terug uit de 

samenleving, dat is juist de doelstelling van spiritualiteit om dus je terug te trekken, terwijl dat juist 

ons gegeven is om met ons bewustzijn en onze spirituele kracht héél erg aanwezig te zijn in de 
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samenleving. Want het zou toch fantastisch zijn dat alle wereldleiders in een keer vanuit hun 

spirituele bewustzijn handelen, doordat wij met aandacht aan hun denken en aan hen liefde sturen 

of dat ze via het collectieve netwerk op een andere manier in een keer een indaling krijgen, 

waardoor ze, als ze artificieel alleen maar biologisch zijn, worden gekoppeld aan het veld van 

schepping en ineens krijgen ze een verantwoordelijkheid, er ontstaat een gevoel van empathie, er 

ontstaat een gevoel van dieper ná gaan voelen in plaats van na denken, dát is wat wij te doen 

hebben. Wij zitten in een enórme ontwikkeling en wij zitten in een enórm inzicht waar we nu naar 

toe gaan, is niet dat we gaan ontdekken dat er buitenaards leven is, natuurlijk is dat er...het gaat 

erom dat wij gaan beseffen dat wij midden in een scene vertoeven, waar de beste sciencefictionfilm 

nog niet eens over geschreven is... zó groots is het. 

 

Vraag: Maar is het dan fysiek aanwezig zijn of in het bewustzijn aanwezig zijn. 

 

Martijn: Beide...het is de koppeling. 

 

Vraag: Fysiek ook.... 

 

Martijn: Fysiek ook ja...en het hoeft niet per se, maar het mag. Als je pijn in je knie hebt en je gaat 

met heel veel bewustzijn naar je knie toe, via je mind...met je bewustzijn, dan is het mogelijk om 

die neurons die pijn veroorzaken, om die uit te schakelen. Gewoon alleen maar met de kracht van 

aanwezigheid. En dat kunnen we dus ook doen, aansluitend op jouw bijzondere bijdrage en 

opmerking, is dat fysiek nodig als we niet fysiek ergens aanwezig kunnen zijn om rede x, kunnen we 

dus ook met ons bewustzijn aanwezig zijn in die fysieke realiteit elders. Dus als we spreken over 

mind over matter, de kracht van de mind is enórm hè... 

En dat is 50% van het scheppingspotentieel en dat laten veel mensen juist liggen. 

Dus het is heel goed om te denken, logica te gebruiken, intellect en dat niet te laten prefereren 

boven het spirituele bewustzijn, maar in verhouding door elkaar heen te laten zenden. 

Laat het maar komen weet je...het is prachtig mooi. Ik voel me buitengewoon spiritueel en ik voel 

me ook een buitengewoon aards mens. En ik heb rechtstreeks contact met wezens waar ik over 

spreek...fysiek. Daarom kan ik erover spreken. En ik zeg tegen alle mensen dat die vermogens niet 

bijzonder zijn en dat we állemaal dat contact gaan krijgen en dat het niet per se is dat we onze 

paranormale vermogens gaan vergroten, maar dat we onderscheid krijgen in onze gevoelens en 

zodra we dat krijgen, ontstaat er iets waardoor het brein opengaat voor het innerlijke bewustzijn. En 

dan wordt de boardcomputer hier...de uitvoerende orgaan van het veld van de creatie. Dus we 

hebben te maken met het beïnvloeden van de neurologische systemen. 

Dit zijn allemaal neurons, die gaan over de zenuwbanen, dit zijn eigenlijk de receptoren, dus de 

neurons daar zitten informatiepakketten in, die vliegen door ons brein, door ons collectieve systeem 

en wij ervaren niets anders dan programma's. Met neurologen heb ik hierover gesproken, echt goeie 

gesprekken gehad. Die het gewoon waanzinnig vonden om hier een soort koppelgesprek in te 

vinden…wetenschappers nemen sneller aan dat er contact is met buitenaardsen, dan mensen die 

niet wetenschappelijk zijn. Buitengewoon interessant. 

Alleen...ze nemen het niet zomaar van je aan dat jij het hebt, dát is wat anders…want dan komt de 

biologie van ontkenning. Dat snap ik, maar de openheid om te onderzoeken is best groot hoor! En 

neurologen die vertellen ook letterlijk van...ja, een ziekte is een neurologische ervaring in het 

lichaam die effectueert in een degeneratie van cel bewustzijn, dus van je cel informatie, van 

informatie die wordt gekopieerd. Bijna alle neurologen zeggen als ze zelf ziek worden, dat ze 

waarschijnlijk eerder kiezen voor euthanasie dan voor het behandelen dan de ziektes, cq van de 

symptomen, omdat ze begrijpen dat je de neurons niet kunt bestrijden, maar alleen het bewustzijn 

van je fysieke lichaam kunt bestrijden. Het is zó ontzettend mooi... 

Deze man, Robert Harris van een universiteit van British Columbia heeft onderzoek gedaan naar ons 

neurologische systeem. En dat doet hij niet alleen, dat doet hij met een heel team over de hele 

wereld. 1 op de 25 mensen ontbreekt het vermogen tot empathie en menselijk liefdevol handelen. 

Er is een onderzoek, een studie van meer dan 800 verschillende testen bij mensen 

Wereldwijd, hij heeft dat met een team gedaan van 5 toppsychiaters, die onderzoek doen naar 

gemoedstoestanden, hoe het fysieke lichaam reageert op humeur, hoe het reageert op angst, hoe 

het reageert op liefde. De voortdurende rollenwisseling van die mensen, 1 op de 25, de 

rollenwisseling van gedrag, dat ze dus geen empathisch vermogen hebben, leidt bij 4 % tot het 

veranderen van gedrag, emotioneel. Dus shape shifting in gedrag en daar dus ook een deel van, 
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waarvan het fysieke lichaam dus ook verandert, shape shifting, doordat het gevoelsbewustzijn 

binnenin verandert. Dus het lichaam is een resultaat van neurologische programma's. 

Een kameleon verandert van kleur, hij verandert zelfs enigszins van fysieke vorm. Dat gebeurd niet 

omdat ie zo slim is, dat gebeurd omdat ie verandert van instinctief gedrag. Dus er ontstaan andere 

neurologische prikkels, waardoor de huid zich aanpast, een andere vorm krijgt, de oogbolling wordt 

anders, het krijgt andere kleuren. 

Dus de uiting van het fysieke lichaam wat wij dus nu als constante ervaren, is helemaal niet 

constant. Als jij woest wordt worden jou ogen vaak net iets lichter van kleur en meestal krijg je ook 

een heel andere grimas in je gezicht. Dus de spieren en letterlijk de hele stand van de botten 

verandert, daar is diepgaand onderzoek naar gedaan. En ik heb in mij leven heel veel contact gehad 

met reptiliaanse mensen, humanoïde wezens...fysiek. Ik ben behoorlijk bedreigt en dat is geen 

fabeltje, want ik spreek uit eigen ervaring. En er zijn ook mensen bij geweest dat het gebeurde. En 

het is zó ontzettend mooi...ik vind dat mooi...omdat ik bestudeer wat er gebeurd, ik heb geen angst. 

Dus ik laat het gebeuren. Ik observeer, het enige wat ik doe met mijn waarneming is van... oké...en 

ik ben hier ook...het zit puur in het mentale veld. 

En alle die naar voren komen op zo'n moment, hebben niets te maken met dat wezen, maar hebben 

te maken met angsten en trauma's die in het fysieke lichaam liggen opgeslagen en dat wezens 

daagt dan in dit geval mij uit of ik bereid ben om mijn diepste angsten te tonen in het bijzijn van 

hem, zodat ik denk dat ik bang ben voor dat wezen. En zo ontstonden de allianties 

om het menselijke bewustzijn te onderdrukken. 

Het brein, de neocortex, het gedeelte van het zoogdierenbrein, is daar veroorzaakt of eigenlijk 

creëert ...empathie...intellect, taal, communiceren, communiceren ook met klank...met liefde als je 

zegt. Ik hou van jou lieverd, kom maar...dan voelt dat empathisch. Of als je zegt...ik hou van jou 

lieverd, kom maar (met een ongevoelige robotstem)....de taal is verbonden aan emotie. 

Daarom zijn de woorden, waar ik heel veel mee aan het stoeien ben, zijn de woorden zo belangrijk 

om de emotie die erachter ligt, om die in beweging te brengen, de betekenis van de emotie. Dat 

deel van het zoogdierencomplex heeft te maken met fantasie...fantaseren. Imagination....je staat in 

gedachten op het podium en je danst en zingt voor 40.000 mensen met je koptelefoon op, je hart 

gaat sneller kloppen, je voelt de energie van iets wat zich niet in de fysieke werkelijkheid afspeelt en 

je hele neurologische systeem ervaar het, je vóelt het. 

Dat zit in het zoogdierenbrein: creatie, lekker tekenen, kunstzinnig zijn, niet weten wat je doet maar 

het mooiste ontstaat eruit. Dat is oorspronkelijk het leven. Niet weten wat je doet, je ervaart het en 

je geniet! Spiritualiteit, bewustzijn, ethisch besef van binnen...van wat je wel of niet doet of waar je 

een ander in betrekt of buiten laat, dat hoort allemaal onder andere bij het zoogdierengedeelte. 

Dan heb je ook een reptiliaanse complex, in het midden van het hoofd...van onze hersenen en zorgt 

voor de volgende instinctieve gedragspatronen: overlevingsdrang...moet overleven, moed, agressie, 

verdediging van bezit en territorium...dus sociale hiërarchie...komt voort uit het reptiliaanse 

gedeelte van het brein, de instincten, repetitief en ritueel gedrag, aanvallen, vluchten, seksualiteit, 

seksualiteit...in eerste instantie komt voort uit het reptiliaanse brein. 

Het is een drift die voortkomt uit het reptiliaanse gedeelte en dan komt het...het gevolg van het 

uitvoeren van die drift...als je die kunt verplaatsen, dan kun je dus de drift van de seksualiteit kun je 

ervaren in het zoogdierencomplex waardoor het een spirituele ervaring wordt. En waarbij je het 

gevoel van de seksualiteit dus weer terug kunt halen in het scheppingsbewustzijn, waardoor jou 

middelste gedeelte van jou brein, creatie kan ervaren en letterlijk kan seksualiteit daarmee zoveel 

emoties oproepen in jou bewustzijn dat je daardoor een enórme upgrade kan brengen in het 

moment zelfs van het orgasme, wat we in de seksualiteit zo benoemen, dat is de  opperste staat van 

schepping, dat je in dat moment zoveel invloed op je realiteit en je fysieke werkelijkheid dat je 

daarmee alles kan herschrijven. Wat er gebeurt...een orgasme overkomt de mens. Dat komt omdat 

het als een instinct wordt ervaren. Het gevoel van een orgasme als je dat 1000 keer vergroot, dat is 

het gevoel van een orgasme x 1000, is de volledige status van de mens als scheppers...voortdurend. 

Waarin we dus niet in de situatie van een orgasme verkeren, maar in een superstatus van 

bewustzijn. 

   

Opmerking: x1000, dat is niet te handelen…(lach) 

 

Martijn: Voor ons is dat niet te begrijpen, dat speelt zich af in ons oorspronkelijk lichaam, vanaf de 

bovenkant bij de fontanellen tot aan de basischakra, daar speelt zich dat krachtveld af. 

De rest is eigenlijk bijzaak, hier speelt zich dat af en wij gebruiken die status van bewustzijn, 

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


 
 

 
Petra Witt (René Gieltjes) Pagina 24 van 27                                         Matrix.html 
 

gebruiken wij door onze neurplastische pijnappelklier, die we dáár hebben om te creëren naar buiten 

en de clone die gemaakt is, dus dit lichaam is een clone, de clone is geprogrammeerd waarbij de 

pijnappelklier...neurologisch...is de kracht van de pijnappelklier gekoppeld aan een 

geslachtsorgasme. Dus wat er gebeurd is, is dat op het moment dat je een seksuele drift hebt vanuit 

een reptiliaans bewustzijn, dat je daarbij de scheppingskracht van origine ervaart bij ons instinct, 

waardoor de verwarring ontstaat in het wezen. En daarom is seksualiteit ook zo enórm beladen op 

deze wereld, er zijn allemaal dogma's geplaatst en is seksualiteit ook letterlijk een getraumatiseerd 

onderwerp en wordt er niet voor niks zoveel seksueel en ritueel misbruik gepleegd, omdat bij het 

momentum van het orgasme in het lichaam bij bezielde wezens, en daar wordt specifiek naar 

gekeken bij rituele offers, dat het een bezielt wezen is... dat daarbij energie wordt afgetapt die 

nodig is. Leuke avond...jazeker (lach) 

 

Nou wil ik nog eventjes graag hier heen gaan, ook de maatschappelijke controle die gewoon echt 

heel feitelijk en fysiek is en er echt ook bij hoort, inlichtingendiensten...dit is het hoofdkwartier van 

de the National Security Agency, NSA (foto) in Amerika, die hebben super computers…één zo'n 

computer die daar in zit is zo krachtig als 10.000 snelste personal computers die ze nu kunnen 

bedenken. Daar zit een chiptechnologie in die komen onder andere voort uit de technologie die 

geborgen is van neergestorte ruimteschepen zoals bij de Roswellcrash. Er zei iemand, die is nu 

inmiddels overleden, die was betrokken bij de Roswellcrash en werkt in Amerika en heeft op die 

trucks gereden waarmee die voertuigen werden vervoerd naar de luchtmachtbasis. En die is daarbij 

betrokken geweest, die weet ook dat de technologie die ontdekt werd, wat reageerde op het 

menselijk bewustzijn. 

Dus de vorm van het voertuig was een soort zilverfolie reageerde op waarneming van de mens, het 

is ongelofelijk...die begon te leven…die technologie hebben ze hélemaal uitgezocht, tot in detail en 

die technologie die wordt nu gebruikt...lévend...technologie levende chips, dat zijn Nano-bots, die 

worden ook in de lucht gespoten om ons neurologisch systeem aan te passen zodat ons lichaam 

straks een andere functie krijgt. Die zijn in die chips gebouwd en er zijn chips in die 

computersystemen aanwezig die álles wat de mens, dus ook in de samenleving doet, 

bijhouden...realtime. Dus ik heb net betaald in de automaat en ik doe dat met euro's...waarom? 

Omdat als ik met euro's betaal, dat is een analoog betalingssysteem wat niet wordt geregistreerd. 

Heb ik iets te verbergen zegt men...oh ik heb niks te verbergen...ik heb ook niks te verbergen, maar 

daar waar er geen controle is vind ik net effe iets prettiger. Puur vanwege mijn vrij bewustzijn. 

XKeyscore, is een super geavanceerd programma wat alles verzameld wat jij digitaal doet.   

 

Reactie: Maar je hebt wel je mobieltje bij je... 

 

Martijn: Ik heb geen mobieltje bij me als ik betaal.... 

 

Reactie: Nee...dat is dan voor de financiële transacties, maar ze weten natuurlijk alles ook via je 

mobieltje. 

 

Martijn: Alles weten ze, dus het verzamelt alles wat je digitaal doet. Met je mobiel, met je bankpas, 

met je paspoort. Alles wordt telemetrisch uitgelezen door satellietsystemen en door pakketten die 

verzameld zijn, gemoduleerd door GPRS-systemen en WIFI systemen. 

Dus óveral wordt de mens getrackt en getraced. En dat is een systeem wat alles bijhoudt wat jij 

doet. Als jij in de bergen een foto maakt met je smartphone en je upload de foto via je 

abonnementje op Facebook, is in dat computersysteem in dezelfde seconde, eerder als het op 

Facebook staat, is jou foto daar bekend. 

 

Vraag: Wat moeten ze daar mee, met die informatie. Ik denk als simpel mens wat moeten ze nou 

met de informatie wat jij doet zeg maar... 

 

Martijn: Ja dat snap ik, je bent helemaal geen simpel mens dat is één, je bent heel geavanceerd, 

maar de vraagstelling is natuurlijk wel simpel en dat is logisch omdat we informatietekorten hebben. 

Als je een overview krijgt op deze planeet, wat de machten zijn... 

Ik heb in mijn familie mensen zitten die echt in machtige instituten hebben gewerkt...de oom van 

mijn vader was president van de Duitse bank, dus ik heb echt in mijn directe omgeving kanalen 

Waardoor ik dingen heb gezien en heb meegemaakt, als je je daarin gaat verdiepen en je gaat mee 
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in zo'n bank, je gaat daar eens een tocht in maken en je gaat zien hoe groot die macht is... 

Ik ben dus in Manhattan geweest, onderzoek gedaan bij de 18 grote illuminatiegebouwen…als je een 

besef krijgt hoe groot de macht is, dan krijg je ook besef, hoe groot de behoefte is om die macht te 

behouden en dat álles wordt aangewend om álles wat in de toekomst zou kunnen gebeuren, om die 

informatie uit het nú te halen om súper geavanceerde computers daar overheen te halen, zodat ze 

kunnen voorspellen wat jij over 3 dagen doet om half 4. 

En dat kun je je niet voorstellen maar dat is wél zo.   

De NSA heeft artificiële programma's als jou/mijn gedrag wordt gemonitord, dan wordt daar een 

voorspelling...een voorkeursprogramma overheen gehaald, die in detail kan achterhalen, naar 

gelang het monitorprogramma loopt, wat jij denkt en wat jouw gedrag zal zijn. Dat kun je je nu niet 

voorstellen maar ik kan het terugbrengen naar het artificiële bewustzijn...ons neuraal systeem werkt 

op een programma. Wij doen dingen van wat wij denken dat we dat uit vrije wil doen en daarom heb 

ik ook bij Lilian Ferru gezegd in een uitzending...wij hebben geen vrije wil...want wij denken dat we 

een vrije wil hebben en dat is gekoppeld aan ons fysieke lichaam, omdat wij voortdurend in 

repetitief gedrag zitten, vanuit het fysieke lichaam en dénken dat we doen wat we zelf willen. 

Behalve als je weet dat je teruggaat naar je binnenste gedeelte, naar je scheppersgedeelte...dan 

kom je in een ander gevoel en dán ben je niet meer te monitoren en dan ben je zelfs onschendbaar.. 

Maar de vraag van jou van wat willen ze er dus mee, is letterlijk voorspellingen maken over wat er 

in het veld aanwezig is op de aarde, wat mensen gaan doen, wat ze aan het doen zijn en ik zal je 

nog een heel concreet voorbeeld noemen. 

Google gebruikt als sinds 4,5 jaar een uiterst geavanceerd programma, die toetsaanslagen monitort. 

Als jij denkt dat die toetsen hier op die computers, dat jij gewoon wat zit te typen en dat niemand 

het weet....als jij een briefje typt in een Word document, of je typt een briefje via je mailprogramma 

en je verstuurd het niet...dan is in dat computerprogramma en wereldwijd, is door een gigantisch 

bewustzijn wat daar achter zit...want die techniek is al tienduizenden jaren verder daar...is dat 

bewustzijnsprogramma wat daarachter zit weet in wat voor toestand jij verkeerd...of je een 

emotioneel briefje hebt getypt, of er boosheid doorheen zat...dat wordt gehaald uit toetsaanslagen, 

de snelheid en de diepte waarmee je je toets knopje indrukt en dat is een totaal programma. Dit is 

gewoon wetenschap. Dus wat er gebeurd is dat de mensheid wordt gemonitord, daarom worden er 

ook wereldwijd aanslagen gepleegd, worden er terroristische organisaties gecreëerd en natuurlijk 

doen die mensen die uit die islamitische landen komen heel graag mee, want die mensen worden 

ook onderdrukt door de ongelijkheid. 

Die mensen hebben geen eten en geen drinken, hebben een slechte levensstandaard, alleen die 

slechte levensstandaarden worden juist gecreëerd door die machten en instituten. 

Dus die mensen verkeren in een situatie waar ze heel graag terrorist willen zijn, niet om andere 

mensen te doden, maar om hun ongenoegen en pijn te uiten. En die groepen vervullen dus precies 

de agenda's waar wereldwijd dus echt controle nodig is en de ethische waarden en normen aan de 

kant geschoven worden waardoor de mensen allemaal zeggen, ja...wij worden nu zo bedreigd en we 

zijn zo bang...kom maar op met die technologie, dán pas wordt ie publiekelijk geïntroduceerd. Dus 

wat er nodig is, is dat we ons gewoon overgeven als menselijk wezen. En dat gaat dus nóóit 

gebeuren omdat de mens in een fase verkeerd waarin ze voelt dat ze zo enorm veel meer is dan 

alleen haar lichaam en haar persoonlijkheid en dat we het daardoor juist heel erg fijn vinden om al 

die ervaringen mee te maken, om de verandering te laten zijn. 

En dit is natuurlijk buitengewoon vergaand waar ik het nu over heb, maar dit heeft alles te maken 

met mindcontrol.  ..?.. Verzamelt alle financiële transacties waar ook ter wereld en ..stellair...? 

luistert alle apparatuur en mensen af. Dus wat hierin zit (laptop) ...hier is de microfoon uit, dit ding, 

die computer is open geweest, microfoon is losgekoppeld. Mijn webcam staat wel aan omdat ik soms 

wel eens bel met iemand en dan heb ik soms het beeld aan om de tong uit te steken en dat we gek 

tegen elkaar kunnen doen...(lach). Maar alles wat gehoord en gezien kan worden via je mobiele 

telefoon, de camera staat voortdurend aan, smarttelevisies zijn een afluistermechanisme, 

brandveiligheidssystemen...en dan nog wat, er vliegen nano-bots in de lucht die zo microscopisch 

klein zijn dat ze informatie aan elkaar doorgeven waardoor er zo een 3 dimensionaal beeld 

voortdurend beschikbaar is, waardoor het programma achter ...stellair...? op afstand mee kan kijken 

in de omgeving zonder dat er ook maar een camera hangt. Welkom in de wereld van de wondere 

techniek.(lach) 

 

Vraag: Waarom duurt het dan zo lang om bv een man op te pakken .... 
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Martijn: Omdat dat namelijk een onderdeel van het programma is. De inlichtingendiensten zijn 

opgedeeld in enorme consortien en allemaal verschillende divisies en die divisie staat ten dienste 

van die agenda...die mensen daarin werken binnen die inlichtingendiensten, zijn gewoon in dienst 

van die programma's en zij krijgen precies de informatie waardoor ze er wel of niet bij kunnen 

komen en als iemand niet eerder gearresteerd mag worden dan dát moment, dan gebeurd het ook 

niet. 

Deze technologie laten ze niet zomaar los in de gewone inlichtingendiensten, dit zijn secret agencys.   

 

Vraag: Facebook is ons dus gewoon helemaal niet behulpzaam. 

 

Martijn: Kijk, dit is geen complot, dit is gewoon technologie, dit is wat er gaande is...mensen uit de 

industrie bevestigen dat ook. Facebook is van origine een programma intern van de CIA. 

Ik heb de eerste screenshots nog van Facebook waar onderaan staat.... CIA intelligence internal 

network...hè..dat is Facebook. Facebook is ontstaan daaruit en is vervolgens uitgerold, niet zozeer 

om mensen te controleren, het werd in eerste instantie echt gebruikt om informatie uit te wisselen. 

Maar we leven nu eenmaal in een gelaagde realiteit waarin technologie op een heel slimme manier 

wordt neergezet en het hangt er maar vanaf in hoeverre jij Facebook wilt gebruiken om iets te 

delen. Ik bedoel, ik vind het helemaal prima als mensen Facebook gaan gebruiken, ik bedoel 

waarom zou je erop moeten zetten dat je om 4 uur schoenen bent gaan kijken...er is niks mis mee, 

maar waar je aan moet denken en ik heb gesproken met een NSA man, een Amerikaan, die vertelde 

hoe profielen worden gemaakt van mensen en die worden in dimensies gecreëerd. Dus 

computersystemen die in dimensies kunnen kijken naar profielen naar het gedrag van de mens. Het 

is enórm geavanceerd, het is ook heel knáp...  ik vind het heel knap hoe dat allemaal kan, werkelijk 

waar!  Maar waar het om gaat is dat mensen zeggen, ik heb niks te verbergen...dus dat is 

prima...maar de programma's die daar achter liggen, die zoeken dus naar gedrag en kijken dus naar 

het ontwikkelpotentieel van de mens, zodat de ziel die daarin zit niet te veel zeggenschap gaat 

krijgen. En dat ligt daarachter, dat zijn de artificiële groepen. Dit is een enorm gelaagd programma. 

Niet zomaar iets heel eenvoudigs, maar je kunt het wel heel eenvoudig maken door het te bekijken 

van onder wat voor controle sta ik. 

En nou komt het...op het moment dat je met je aandacht ...wat niet in die complotten meegaat 

maar met je aandacht gaat naar als je iets doet, dat je dat niet meer vanuit je mind doet, 

belangrijke zaken in je leven die je doet ga je eerst afstemmen...je stopt even met lopen en stemt 

je kort af...kórt...eventjes naar binnen met je aandacht...je realiseert je, je bent hier op de 

aarde...je bent hier in je lichaam, maar je bent je lichaam niet en ik ga als galactic being hier op dit 

moment aanwezig met een enorm mooie missie, maakt niet uit wat het is en ik ga nu daarmee aan 

de slag. Op dat moment heb je een korte beïnvloeding gehad vanuit je kracht van schepping in je 

fysieke lichaam en alles wat je dán doet, wordt niet gedetecteerd door de technologie. Wij zijn 

fénomenale wezens, we mogen het alleen niet weten. 

We gaan het afronden want het is natuurlijk al hartstikke laat...(lach) 

 

Vraag: Ik heb een vraag over chemtrails. Ik ben bij een heilpraktiker geweest en we hebben daar 

bloed laten afnemen en we hebben daar testen op gedaan. Op zware metalen, morgellons en 

nanobots en daar heb ik wat vragen over.... 

 

Martijn: Nou, even uitleggen wat morgellons zijn, nanobots weten we...dat zijn technologische 

microrobotjes met bewustzijn en morgellons, wat zijn dat? 

 

Antwoord: Dat zijn een soort kleine sliertje, het is heel apart wat we gedaan hebben, kun je thuis 

ook doen als je nog een restje wijn hebt staan, een beetje wijn, een minuutje spoelen en dan 

uitspugen op een wit bord en dan een drupje pure alcohol erbij doen, 96%. En dan zie je op een 

gegeven moment wat bewegingen en dan zegt die heilpraktiker en dat is ook gelijk de vraag die ik 

had...dat is een chemische reactie, dus die slierten die doen niks. 

 

Martijn: Jawel, maar die ontstaan uit die chemische reactie. Wat er gebeurd is namelijk, dat 

bewustzijn dat wordt ingebracht in ons lichaam en wij ademen en eten dus allemaal 

nanobottechnologiën, dat die dus verhult zitten in de chemische processen van de mens, waardoor 

op het moment dat ze zichtbaar worden er altijd een uitleg is, nee maar dat is een chemisch proces, 

maar ons lichaam is in wezen een chemisch proces. 
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Weet je, het gaat niet om chemtrails, wat er gaande is...er is een héél grote operatie gaande, over 

de totale beschaving van de aarde, om modificaties aan te passen in het fysieke lichaam. 

Dus ons scheppingspotentieel wordt zó ontzettend groot, neemt zo fundamenteel toe dat er een 

nodige aanpassing nodig is in het fysieke lichaam, zodat ons brein niet in dienste gaat staan van ons 

scheppingspotentieel. Dus er lopen diepgaande modificatieprogramma's om de neurons die door ons 

lichaam heen lopen om die door een nieuw zenuwcentrum te laten lopen. 

Dus in ons lichaam zijn...je kunt het zien als microbisch kleine programmaatjes in de vorm van 

wormpjes, zijn een koppelprogramma aan het leggen, wat door een nieuwe bedrading komt in dit 

lichaam. 

Marcel Messing spreekt dus ook over transhumanisme en robotisering, maar dit is namelijk niet 

robotisering, er is een modificatie op de al reeds bestaande robotisering en dat is wat er gaande 

is...het is een soort update van hen om ons in een ander programma te houden van onbewustzijn en 

ook nog een ander programma waar ik nu niet over uit ga wijden want we willen straks nog slapen, 

maar het is zó heftig die informatie dat je bijna zou denken...nú is het toch echt wel tijd dat ik mijn 

neus hierin ga steken. Ik ga straks ook nog echt een dagsymposium over geven om dat met de 

kracht van liefde helemaal open te breken. 

Maar de uitkomst is en zál zijn en dat is het belangrijkste dat we daarmee afronden, de uitkomst is 

en zál zijn dat de mens onsterfelijk is. Dat de mens áltijd terugkeert in het bronveld. 

Dat de mens áltijd liefde zal zijn en áltijd liefde zal ervaren en dat wij hier als brengers van de dage 

raad en oer wereld, hier aanwezig zijn om onszelf op te schonen, de autoriteit terug te halen in ons 

eigen bewustzijn en vooral ook om hier héél veel vreugde te beleven op deze wereld omdat de 

kracht van vreugde, de kernsleutel is van onze bezieling en door dat hier te beleven en ook te zien 

en herkennen waar nodig is...even aanwezig zijn is al voldoende...klinkt heel magisch maar het is 

werkelijk zo en daarmee brengen wij de potentie van wie wij zijn, terug in het veld, zodat dit veld 

verder in een ander stadium zich kan ontwikkelen tot een oorspronkelijk mens, eerst artificieel met 

een deel bezieling, om vervolgens als wij straks terug zijn in onze thuisbasis, tegenover die andere 

mensen kunnen staan, het andere mensenras en daar alsnog dit kunnen doen...whoemm... En dan 

krijg je de robotisering, dus de cyborg reality, krijg je in samenvloeiing met schepping, waardoor er 

een nieuw soort scheppingsveld ontstaat in het godsbewustzijn of te wel in het bewustzijn in alles 

wat geest is. 

Het is een enórme gebeurtenis, het is een enórme eer omdat mee te maken. 

En het betekent wel dat er ook héél veel aanpassingen nodig zijn in onze zienswijze, want wat wij 

hebben ervaren wat er echt toe lijkt te doen, kan soms wel eens van veel minder betekenis zijn als 

dat wij in eerste instantie ooit hadden kunnen denken of ooit hadden kunnen voelen. 
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