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Door er collectief uit te stappen maken we ruimte voor een groter bewustzijnsveld 

4 Antwoorden 

Door collectief uit de matrix te stappen, creëren we ruimte voor een groter bewustzijnsveld. 

Dit bijzonder interessante inzicht kwam naar voren in de Crowd Power uitzending van 14 december 

2016 die uitgezonden werd op Earth Matters TV met Arjan Bos en Martijn van Staveren. Hieronder tref 

je het filmpje en het transcript aan van dit gedeelte uit die uitzending Heel veel dank gaat weer uit naar 
Mareijke Giglio voor het verzorgen van het transcript. 

Martijn: Er zijn beschavingen, laat ik als voorbeeld nemen want die kan ik nu goed naar voren halen, 

dat zijn de Cijnzen beschavingen. En dat zijn beschavingen die heel erg betrokken zijn bij het ontstaan 

van het Aziatische ras op deze planeet, de Aziatische rassen. Hat zijn mensen die ongeveer 1.50/1.55 

lang zijn, zeer geavanceerde wezens zijn, die een enorm vermogen in zich hebben en met hun 

vermogen zich ook door middel van hun hersengolven kunnen verplaatsen in andere lichtcoderingen, 
andere lichtvelden. 

Dus die hoeven niet te reizen van sterrenstaat naar sterrenstaat, maar die kunnen dus reizen in de 

matrix van hoe die opgebouwd is. Dat is een heel geavanceerde techniek. En zij hebben net als wij, 

alleen in een andere situatie, hebben zij te maken gehad en nog steeds te maken met het archontisch 

bewustzijn. En wat zij hebben gedaan, ja weet je dan leef je in een heel andere werkelijkheid met een 

heel ander vermogen, de aard van de werkelijkheid wordt dan ook anders, maar als ik het zou vertalen 

waar wij op dit moment staan als mensen hier op deze planeet in onze hoedanigheid, is dat er op een 

gegeven moment een besluit dient te worden genomen, dat een deel van het collectieve bewustzijn 
stopt met te doen waarmee het bezig is. 

Als je begrijpt wat oorzaak en gevolg wetgeving in het universum betekent wat wij dus doen waar een 

gevolg uit voortkomt, als je dat helemaal uitpluist en snapt hoe matrix en werkelijke programma’s 

daarop reageren, dan begrijp je ook dat door te stoppen met wat je doet, dat dat dus een time-out 

geeft in het hologram van controle. En wat zij hebben gedaan uitgedrukt in onze tijd, is dat ze met een 

eensgezindheid, die hier op de aarde nog ver weg lijkt, maar dat is dus wat we in beweging zetten en 

heeft effect van ongekende aard, laten we vooral niet denken dat het niet gaat werken, want het werkt 

al, de golf is nu bezig, wat zij hebben gedaan is in een gezamenlijk besluit alles neer te leggen in wat ze 
aan het doen waren. Collectief. 

Arjan: Collectief eruit stappen. 

Martijn: Dus ze stopten met alles wat ze aan het doen waren. In de breedste zin. Dat zou op de aarde 

betekenen, dat er gestopt wordt met ’s morgens opstaan en naar je werk gaan en alles wat daar uit 

voortkomt, wat dat hele systeem in werking houdt, dat hele programma. En wat er dan voor 
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terugkomt, is dus een totaal moment van niets. Want als iedereen dat gelijker tijd doet en niet in angst 

gaat, als daar dus niet een groep mensen zit die gaat toch door met brood bakken van ja we moeten 

toch wel brood bakken, als die overtuiging er niet is maar een totaal stiltemoment, dan is de aard van 

werkelijkheid waar je dus altijd in hebt geleefd, dat is dus de matrix, die functioneert niet meer. Want 

die functioneert uitsluitend op het moment dat de beschaving die daar leeft, voeding geeft aan die 

werkelijkheid. En op het moment dat die voeding stopt, dus die wezens stoppen te interacteren in die 

werkelijkheid, dan stopt die werkelijkheid. Wordt die zichtbaar. Dan valt die in delen uit elkaar. Dit is 

best een redelijk vaag, abstract verhaal, maar toch is dat wat er eigenlijk gebeurd is. 

En die Cinzani beschaving is er in geslaagd om in dat moment de werkelijkheid te stoppen, uit te 

schakelen. Dan komt er dus een groter bewustzijn voor terug, waar ze zich in bevinden, daarin ook 

uitschakelen. Dus ontmantelen. Dat wordt galactisch als een ontmanteling gezien. Door te stoppen wat 

je doet, collectief, is de realiteit, die van buitenaf lijkt te komen, maar in feite gevoed wordt door het 

innerlijke van het wezen, is niet meer in staat om binnen te komen in het wezen en daarmee verdwijnt 

het. Dus die schil valt uit, boem. Dan komt de volgende schil, die valt uit, boem. En dan kom je 

eigenlijk op een …… en daarom zijn die vragen super interessant, maar de uitleg daarover is zo 

ontzettend veel, vandaar dat ik ook zeg, ja dat Crowd power daardoor eigenlijk te weinig ruimte krijgt 

door al dat gepraat natuurlijk van mij. 

Ja je wilt het toch met woorden overbrengen hè, maar het is toch ook wel leuk om dat stukje inzicht te 

krijgen in die hologrammen, dat je er dan achter komt hoe geometrische bewustzijnsvelden door elkaar 

heenlopen, wat het dus ook is, wat het betekent. Dat zijn dus eigenlijk krachtgolven van leven, en op 

het moment dat je een krachtgolf van leven als je daar in dat moment stopt met te handelen dan valt 

de krachtgolf weg, ploef. Dan kom je in een andere werkelijkheid. En wat de Cinzani beschavingen 

hebben gedaan, is dat in een soort beweging collectief, ik noem het niet een ceremonie want dat is het 

niet, vanuit eigen kracht hebben ze heel veel schillen ontmanteld. Waardoor de archontische invloeden 

in het dagelijkse bestaan eigenlijk op de achtergrond raakten. En die zijn er dus nog steeds maar ze 
weten, dat ze er zijn. Ze kunnen daar heel bewust mee omgaan. 

Arjan: En hoe hebben ze dan die collectiviteit in dat moment gekregen? 

Martijn: Door te verkeren in een andere fase van ontwikkeling dan waar wij op dit moment in zitten. 

En ook is het ook anders, omdat de Cinzani beschavingen ook een ander potentieel in zich dragen. Dus 

die hebben een ander deel van het hele uurwerk van wat bewustzijn is. Het hele uurwerk in totaal is 60 

minuten van die hele schaal, dat is eigenlijk de klok van de kracht, en er zijn beschavingen in het 

universum die representeren het volledige potentieel van die hele klok, dat is de oorspronkelijke mens, 

dat is de expressie daarvan, en er zijn wezens die delen van die klok uitbeelden in krachtvelden. De 

Cinzani beschavingen dragen andere delen in zich mee en hebben daarmee dus ook een andere 

zienswijze en een andere handelswijze gehad om dat te stoppen. Maar wat voor hen belangrijk is, dat 

zij hebben besloten op basis van hun gezamenlijk inzicht, dat het zo geen andere uitkomst zou hebben 
dan alleen maar de ondergang van hun beschaving. 

Dus er moet eerst iets geconstateerd worden door een beschaving van: dit kan zo niet langer. 

En dat hebben zij collectief kunnen inzien. 

Arjan: Het paradoxale is, dat het dat ook werkelijk doet hun inzicht, dat het ophield als je die richting 

gaat. Dat hield ook op, op het moment dat ze ophielden, toen kwam er iets anders voor in de plaats. 
Dus dan hield het ook op die manier op. 

Martijn: Ja, ja. 
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Arjan: Maar wel anders dan. 

En wat zie je dan voor ons? Dat was voor hun een goeie set aan factoren zeg maar in hun evolutie. Heb 
je nog meer voorbeelden  en heb je ook een idee wat voor ons goed zou zijn? 

Martijn: Ja, ik heb heel veel voorbeelden, maar laat ik maar gewoon met ons beginnen. Ik kan heel 

veel vertellen over  die beschavingen. Ook hele delen van het Safiriaanse sterrenstelsel en van Sirius, 

waar het zich ook voltrokken heeft. En waar het zich op dit moment nog steeds voltrekt. Dat is niet 

alleen op de aarde. Het is allemaal te mooi om te vertellen dat het overal pais en vrede is. Dat is niet 
zo. Er is iets heel groots aan de hand. 

Wat we hier op de aarde eigenlijk meemaken is dat wij gedwongen worden door technologische 

onderdrukking, die er aan zit te komen, dus ook echt fysiek, dat wij dus minder zeggenschap gaan 
krijgen. 

Arjan: Die is er toch ook al. 

Martijn: Die is er al, maar in de hoedanigheid van onze fysieke werkelijkheid zien wij dat dus nu ook 

ontstaan. En dat is eigenlijk bedoeld als de sluitsteen om het menselijke bewustzijn hier in deze 

dimensie ook definitief binnen te dringen, op te sluiten in een artificiële werkelijkheid, die nog een 

keertje wordt ingevoegd, dat is eigenlijk de bedoeling. Maar wat er gebeurd is, is dat er zoveel kracht in 

de mensheid aan het ontstaan is, dat de mensen die zich daar bewust van worden, de noodzaak van 

het bewust worden zó in zich dragen, zó sterk in zich dragen, dat ze met kracht de noodzaak uitvoeren 

ook van: en nu moet ik als vrij wezen namens mijzelf echt die analoge werkelijkheid ook werkelijk gaan 

representeren. Ik moet er over gaan schrijven, ik moet er over gaan lezen, ik moet er over gaan 
praten, ik moet er films over gaan maken, etc. etc. etc. 

En wat er dus gebeurd is dat we gedwongen worden door die technologische onderdrukking, die nu op 

gang aan het komen is, die in een razendsnel tempo de aankomende jaren echt haar intrede volledig 

zal doen. Dat gebeurt. Ontkomen we niet aan. Maar dat de onderdrukking daarvan gezien wordt door 

de mensenmassa, die zich nu bewust is van die innerlijke kracht en precies dat ook als oorzaak 

aangewezen mag worden waarom de mens eensgezind op een bepaald moment zegt van: oké en nu 
gaan wij, net als, even naar die Cinzani beschaving, een collectief besluit nemen. 

En er is eerst een collectief besluit nodig, wat het besluit ook is, waar het ook over gaat, om 

eensgezindheid te creëren in het veld van het gezamenlijk zijn. En daar worden we toe gedwongen. De 

aarde zal gedwongen worden in de mensen door de technologische ontwikkelingen om het anders te 

gaan doen. Dus het is een diepgaand besluit in het gevoelsbewustzijn. 

Dit nooit meer, weet je wel, 1940-1945. Daar wordt over gesproken. Dit nooit meer. 

Arjan: Die technologie zie ik, dat die toch een grote cognitieve dissonantie in de hand werkt. En jij zegt 

van, dat wordt nog verder gepusht tot een “point of no return”. 

Martijn: “You wouldn’t believe it”, hoe groot het gaat worden. Het wordt immens. En het is alleen maar 

goed dat het gebeurt. Nogmaals, het wordt het maximale middel om de mens tot inkeer te laten 

komen, dat we ofwel naar buiten toe kunnen definitief, of dat we ook naar binnen toe kunnen. Als we 

binnenin durven zijn, dus even fors terugtrekken, dan kunnen we ook buiten weer aanwezig zijn. Dat is 
een formidabele beweging. 

Arjan: Ja. 

Want eigenlijk is het dan zo, dat we het nog veel te prettig hebben allemaal. Ondanks alle pleurezooi, 

die er aan de hand is, hebben we ook een hele grote comfortzone en door die techniek nog veel erger 
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op ons te drukken, kunnen we niet meer anders dan eruit barsten met één of andere oorspronkelijke 
sprank bewustzijn, die we nog hebben. 

Martijn: Ja. 

Arjan: Moet ik dat zo een beetje zien? 

Martijn: Ja zo kun je het zien en dat is dan van toepassing op het beschavingsdeel op deze planeet, 

dat dus daarmee te maken heeft. Het gaat dus niet op voor de mensen, die nog in zeer 

onderontwikkelde landen leven en helemaal geen eten en drinken hebben. Want die zitten al in een 

onderdrukkingssysteem. Het gaat er voornamelijk om, dat de mensen die zich in de gecentraliseerde 

machtslocaties op de aarde bevinden, dus de mensen die echt in het Westerse systeem opgroeien, 
kapitalisme en dat soort zaken, dat die dus gedwongen worden door die technologie te veranderen. 

Het is dus niet zozeer dat het voor alle mensen zo zal zijn, maar uiteindelijk heeft het effect op alle 
mensen. 

Arjan: Het zijn eigenlijk…..   waar kapitalisme heerst en zo dat zijn de instandhouders van het systeem 

en ook de brengers van die technologie. Als mensen daarin opstaan en iets anders willen dan wordt hij 
van binnenuit aangepast.. 

Martijn: Ja zo is het Arjan. En het is ook als je dan spreekt over de mensen, die dus op dit moment in 

universiteiten werken, opleidingen volgen en zelf ook doctorandus of ingenieur zijn of nog anders, dat 

die dus achter die technologische ontwikkelingen staan en het ook heel erg bijdragend vinden, wat het 

dus ook is want met technologie kun je fantastische zaken bereiken. Dat mag ook gewoon gezegd 
worden. 

Die mensen, die er dus niet naar willen kijken van dat deze werkelijkheid zal uitmonden in een totale, 

desastreuze situatie voor het menselijk bewustzijn, die mensen zullen uiteindelijk diezelfde boodschap 

in zichzelf gaan ontvangen. Linksom of rechtsom zullen alle mensen voor die keuze gesteld worden. En 

daarom is het zo belangrijk, dat wij beseffen als mensen op de aarde in welke vorm we ook met ons 

bewustzijn bezig zijn, of het nou in dit verhaal gaat of in een totaal andere opzet, we zijn met 

bewustzijn bezig. En het vergroten van het eigen vermogen, van je eigen bewustzijn is een inspiratie 

voor de hele wereld. Dus wat jij thuis doet, waar je ook bent, je bent een fundamentele bijdrage aan 

het leveren om dat bewustzijn in beweging te zetten. Dat is gigantisch. 

Arjan: Je zegt ook dat elke persoon verbonden is met 40.000 anderen hè. 

Martijn: De informatie die jij, ik ervaren in de geometrie van hoe energie opgebouwd is, dat zijn 

schokgolven van kracht, die informatie die ik in mijzelf ervaar, gevoelens, schokgolven van emoties 

plus of minnen “no way”, kracht is dat, die zijn geometrisch van aard en die vervloeien vanuit de 

hartkracht hier binnenin via deze schil van creatie (Martijn maakt een omvattende beweging naar zijn 

lichaam) naar buiten toe, net als een steen die je in het water gooit, komt een schokgolf in 

het   lichtveld naar buiten toe, dat is informatieveld, en dat is een geometrisch veld dat naar buiten toe 

gaat, naar zo’n ongeveer 500 meter vanaf het lichaam vervloeit dat in de codering van het hologram 

waarin wij leven, en op dat moment heeft het effect op zo’n 40.000 andere levende wezens. Dus wat ik 
ervaar, gaat door. 

Arjan: Crowd power erupts. 

Martijn: Dus wat ik ervaar, gaat door boem. Ja, dat is de geometrie. En als wij gaan leren dat toe 

te  passen vanuit een veel groter concept, dan dat wij ooit hebben gedacht, dan kunnen wij en dat zal 

ook zo zijn, puur vanuit de liefde, we zullen niemand veroordelen, we zullen niemand veranderen 
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willen, we brengen louter alleen datgene wat we vertegenwoordigen, zullen we al die mensen in dat 
netwerk dus ook met zichzelf kennis laten maken. 

Dus doordat ik als wezen, als Martijn hier op de aarde iets doe vanuit mijn kernkracht, vanuit 

gelijkwaardigheid wereldvrede en harmonie en ik besef dat ik dat niet doe als Martijn, maar ik besef dat 

ik het vanuit het oorspronkelijke veld doe, vanuit de heilige geometrie van het oer veld, dan wordt deze 

informatie, dit krachtveld, wordt dus door 40.000 andere mensen opgepakt en doorgezet boem. 

Arjan: Ook weer naar 40.000 anderen. 

Martijn: Ja, ja 

Arjan: Dat is echt Crowd power erupts. 

Martijn: Ja dat is ons potentieel. En in andere tijden hebben we dat met elkaar zo ontzettend goed 

bedreven en daar lopen allerlei velden doorheen, de hoogst mogelijke manipulatievelden lopen daar 

doorheen, die onze mind bezetten en het is nu de tijd om daar stevig naar te kijken en ons te ontdoen 
van die momenten waarin we verkeren. 

Dat is de inspiratie en ja weet je, we hebben eigenlijk de Crowd nodig, we hebben elkaar nodig. Hoe 

heerlijk is dat, dat we elkaar nodig hebben. Stel je voor zeg, dat we elkaar niet nodig hebben, dan kun 

je het in je eentje doen. Dan zou je misschien wel zeggen: ik haal mijn schouders erbij op, als de ander 

niet wil, dan niet. Nee, je beseft dat je van oorsprong allemaal met elkaar in het verbindingsveld zit. En 

de ander is juist de moeite waard, heel erg de moeite waard, om die persoon mee te inspireren, want je 

weet dat als de ander geïnspireerd is, dat dat deel in jezelf, omdat dat het deel van jezelf 
representeert, ook meegaat in die beweging. 

Arjan: Is dat de merkaba die je beschrijft? 

Martijn: Nee dat is geen merkaba, die ik beschrijf. Merkaba is een geometrie, die van oorsprong hoort 

bij een Lemuriaans bewustzijn, dat zich in een ander parallelle wereld van de aarde heeft voltrokken. 

Als je met Merkaba werkt, ben je in geometrie bezig, die terugverwijst naar de kronieken van een 

andere tijd, die heel veel betekenis heeft, maar, het is ook echt maar, maar niet een verandering 

teweeg brengt in het hier en nu in het handelen, in het zijn, en van het voelen wie je nu bent als wezen 
in dit lichaam. 

Arjan: Dan mis je de momenten van nu? 

Martijn: Daardoor kun je iets missen van het nu. 
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