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Ik ben hier omdat jullie er zijn en niet andersom. Dat is ook het thema, het gaat om bewustzijn, dat 

wij gaan beseffen wat bewustzijn zou kunnen zijn en dat wel zo durven benoemen dat je er zelf 

helemaal geen grip meer op kunt hebben.  Dat is ook mijn missie. Bekende Nederlander vroeg mij 

wat is jouw missie, en als je die niet hebt dan ben je één van de vele onruststokers en angstzaaiers. 

Ik zie het niet als een puntvormige missie. Ik zie dat wij hier allemaal een menselijke ervaring 

hebben op deze aarde en dat ik mijn ervaringen mag delen, met jullie en vele andere mensen, en 

dat andere mensen hun ervaringen mogen delen met mij en met andere mensen. Dat zou je als een 

missie kunnen zien dat de mensheid naar elkaar gaat luisteren en dat we dat ongekaderd doen, dat 

we dat niet doen vanuit dat is waar of niet waar, of hij snapt er alles van of nog lang niet, dat we 

kunnen luisteren wat de ander allemaal meemaakt en ervaart. Bewustzijn is gewaar zijn, gewaar 

zijn wat een ander je vertelt, wat er in de wereld gebeurt en dat je daar ook in durft te schakelen 

naar een betekenis die misschien wel het tegenovergestelde is van wat je altijd hebt gedacht. En 

juist als het een betekenis is van wat je altijd hebt gedacht en gevoeld, daar kunnen we ons heel 

ongemakkelijk bij voelen, maar daar gaan eigenlijk de poorten open van ons innerlijk bewustzijn. 

Het niet geprogrammeerde en aangeleerde bewustzijn ook op spiritueel niveau, maar we gaan diep 

naar binnen toe, kijken wat er achter verscholen ligt. Nou dat is wat ik doe en wat we allemaal 

doen, op onze eigen manier, op eigen tempo, en daar hoeven we elkaar niet op te corrigeren, je 

kunt gewoon naar elkaar luisteren en voelen wat het betekent voor jou en voor gevoel in beweging 

komt. En dan is de vraag van ja resoneert het, die vraag kom ik veel tegen, en dan vraag ik waar 

resoneert het mee dan? Nou in mijn innerlijk ik, het resoneert niet in wat ik hoor en voel. Mijn vraag 

is altijd als je daar nou eens vanaf durft te stappen, ook dat het wel of niet resoneren, dan ga je 

werkelijk open. Dan ga je werkelijk kijken wat er nog meer achter die resonanties zit. Want stel je 

voor dat er leugens in ons fysieke bewustzijn geprogrammeerd zitten, die ons laten geloven aan de 

hand van gevoel, resonantie gekoppeld aan aangeleerd spirituele modellen, stel dat dat zo zou 

kunnen zijn, wat is die resonantie van waar of niet waar nog waard? 
Vanochtend stond ik op en beneden sprongen de twee katten op schoot. Dan voel je dat welkom van 

het leven, dat kan ook een plant zijn, dat ik aangeraakt wordt door leven van hé, weer een nieuw 

moment, en wij ervaren dat als een dag. Onderweg lang moeten wachten voor een brug waar 

schepen door moesten, er was veel tegenwind. Ik zie naast mij een man waarbij de energie 

verandert, het duurt niet lang meer dat hij uitstapt en iemand ter verantwoording roept dat hij in 

dat gevoel terecht is gekomen. Ken je het? Ik zei tegen hem : het waait hard hè? Ja zegt 'ie en hij 

keek heel boos. Ik zeg die mensen daar in die boot die moeten tegen die wind in varen. En toen was 

het afgelopen. Ik benoemde heel eenvoudig dat datgene wat hij in zichzelf ervoer, dat hij besefte de 

dwarsverbanden buiten zichzelf wat dus kennelijk dat innerlijke opriep, in een keer ging die man 

zitten doet de deur dicht en heeft me niet meer aangekeken. Nou dat is een mooi begin van deze 

dag. Maar ik heb het gedaan vanuit een puur zuiver moment, niet vanuit een motief, maar vanuit 

een moment van het benoemen, en dat is ook het thema waar alles omgaat, want ik ga benoem het 

niet altijd met woorden, dat kan ook met een blik zijn, een geluid zijn, een aanraking zijn. Het 

thema benoemen waar je zelf in zit. Dat is heel belangrijk, dus goed kijken waar ik ook in zit. Nou 

de afgelopen maanden ben ik net als alle mensen met mijn eigen processen bezig. Daarbij mogen 

allerlei moeilijke gevoelens voorbij komen. Dat hoort er bij. De vraag is alleen ben ik bereid om die 

moeilijke gevoelens te overstijgen, om er anders mee om te gaan of blijf ik hangen in die moeilijke 

gevoelens? 
  
Vandaag is het een lezing die helemaal totaal onvoorbereid is, het ontstaat maar er is wel een rode 

draad, dat is eigenlijk het contact in onszelf met onszelf, wie wij zijn als mensen, als wezens, hier 

aanwezig in dit lichaam op de aarde, verdeelt over de hele aarde, niet alleen in Nederland, over de 

hele aarde, maar ook durven beseffen dat deze mensheid zich niet alleen uitstrekt binnen de 

provinciale grenzen en de landgrenzen, maar ook buiten de aarde. En dat de aarde een onderdeel is 

c.q. kan zijn in het onderzoek, van een nog veel groter besef. Dan komen we op het punt 

buitenaardse contact is werkelijkheid, een bewering omdat het voor mij gewoon zo is. En voor 

veel mensen is dat zo. Het is eigen onderzoek, hoe zou je dat een betekenis kunnen geven en klopt 

die betekenis om verder te kunnen groeien? Het thema eronder, de vergeten neurologische invasie, 

buitenaardse leugens ontmaskerd is een heel belangrijk thema. 
Ik ben Martijn een man op deze aarde net als vele mensen een man of vrouw zijnde of er tussenin, 

dat maakt niets uit, we geven het vaak een fysieke duiding, maar ik voel mij niet zozeer mannelijk 

of vrouwelijk, ik gewoon heel sterk het gevoel dat ik mens ben hier op de aarde en ik geniet er met 
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volle teugen van. Ik heb een zoon van 15, mijn grootste vriend, ik moest vanmorgen nog heel even 

lekker knuffelen tegen hem aan in bed. En ik heb een hele lieve partner Ellen en we zijn nu 25 jaar 

samen. Ik ben hier geboren op deze aarde met een heel stuk bewuste informatie, bewust in die zin 

het is hetzelfde als dat wij nu kunnen benoemen wat we vanmorgen hebben gedaan. Dat is kennis, 

je kunt ook zeggen het is een her-innering, want nu herinner je je wat er vanochtend is gebeurd. 

Ook de vragen wat herinneringen zijn, waar het wordt opgeslagen maar ook waar het vandaan 

komt, ook allemaal baanbrekend onderzoek voor de mensen op aarde. 
 

De vraag is datgene wat we weten te herinneren, of dat ook werkelijk klopt. Of dat ook 

werkelijk gebeurd is. Stel dat dat niet zo is? Stel dat er een mogelijkheid is om herinneringen 

aan te passen. Dat je iets wat je weet dat wordt uitgeladen en iets anders ingeladen. Allemaal 

vragen die we op dit moment op de aarde meemaken in de vorm van robottisering, in de vorm van 

digitalisering, klonen, transhumanisme, virtuele werkelijkheden. Veel mensen willen erbij weg 

blijven en toch is het een heel belangrijk onderdeel omdat het heel helder gaat maken wat onze rol 

nu eigenlijk is c.q. kan zijn, jouw rol daarin. Nou die innerlijke kracht, het verschil tussen een robot 

en een gevoelsbewustzijn, een wezen wat beschikt over emoties, die twee verschillende werelden 

dat heeft te maken met die neurologische invasie. Ik ben geboren in Amsterdam. Kan me dat goed 

herinneren. Spreek er weinig over omdat ik het onbelangrijk vind. Toch noem ik het wel kort. Het is 

zo dat op het moment dat ik erover ga spreken willen de mensen zich daarbij identificeren en dat 

begrijp ik ook, dan krijg je het gevoel dat het iets heel bijzonders is, maar dat is het helemaal miet 

want we hebben allemaal dezelfde ervaring. We zijn allemaal op dezelfde manier hier gekomen.  
Toen ik geboren werd hier op de aarde heb ik herinnering van vorig bewustzijn, dus niet 

bewustzijn wat hoort bij deze aarde, niet karmisch bewustzijn uit vorige levens,  
omdat dat een onderdeel is van een heel groot onderzoek, wat we met elkaar mogen gaan 

openleggen waar ons bewustzijn de sleutel in is om te kijken van wat  nou de werkelijke 

betekenis is van vorige levens. Maar ik heb mijn bewustzijn opengehouden in alles wat ik heb 

meegemaakt en wie ik ben. Zelfs tot aan het vormloze aan toe. Ik heb veel mensen gesproken de 

afgelopen 30 jaar, veel lezingen gevolgd, ik zat altijd lekker achterin, kwam twee minuten te laat 

binnen was altijd 1 minuut voor het aflopen weer weg, om geen gesprekken te voeren. Waar het mij 

omgaat is dat ik wil meegeven dat alles wat ik vertel dat dat niet per definitie de waarheid is, of de 

manier van hoe je het zou moeten zien. Alleen dat alles mogelijk is. Dus ik vertel vanuit mijn 

ervaring van wat ik ben tegengekomen, wat ik weet, waar ik mee verbonden ben, wat mijn innerlijk 

bewustzijn is. Dat hoeft helemaal niet voor jou te kloppen maar het is puur een onderzoek. En 

gedurende mijn reis op aarde weet ik dat ik hier niet alleen ben, niet alleen met de mensen op 

aarde, maar dat er nog veel meer leven is buiten de aarde. Wat ik vertel ontstaat op basis van 

veiligheid. Want ook ik heb veiligheid nodig, wat pure onzin is omdat ik ook in een hele onveilige 

omgeving kan zijn, maar op het moment dat ik dieper over bepaalde onderwerpen ga spreken, is de 

basis toch wel veiligheid. Dat mensen mij de ruimte geven om iets te vertellen over onderwerpen, 

thema's, de manier hoe je werkelijkheid kunt zien en interpreteren, wat geluiden, geuren en beelden 

zijn, wat gevoelens, emoties en gedachten zijn, dat er ruimte is dat ik me daar over kan uitspreken. 

En ik heb in mijn leven gemerkt dat dat heel moeilijk is hier op de aarde. Ruimte hebben om te 

kunnen spreken vrijuit is van heel groot belang omdat als je gaat begrijpen. Als ik voor een zaal sta 

met mensen die heel negatief over mij verhaal denken en voelen, dan is er een andere 

gedachteprojectie op gang. In het hoofd. Als die mensen in het hart zitten, het is eigenlijk niet het 

hart, als die mensen vanuit een ander bewustzijnsveld aanwezig zijn dan is er geen kritiek. Dan 

merk ik dus dat er minder ruimte is om vrijuit te spreken, omdat die energiegolven van denken 

hebben invloed op wat ik wil vertellen. Dus ik ben in dit leven al heel bewust aan het oefenen 

gegaan om ruimte te creëren in mijzelf, en waarom, want dat is het thema waar het eigenlijk over 

gaat, hoe creëer jij je eigen ruimte, omdat ik door heb dat er hier op de aarde een complete reset 

nodig is, namens ons allemaal, in ons eigen leven, van leven van denken van voelen. Daar spreek ik 

mijn hele leven al over ik heb contacten daarover met andere beschavingen waarvan vele gewoon 

gelijk zijn aan ons. Daar is helemaal niks bijzonders aan. Ik heb eens een paar psychiaters in de zaal 

gehad die zeiden van ik kan je niet betrappen op een leugen, nee dat klopt omdat alles wat ik vertel 

is zoals het is, het is wat ik meemaak. Maar hij zegt ik moet toch ergens ontdekken dat het een 

bepaald syndroom is. Ik zeg nou geef het dan een naam als jij het door het te classificeren daardoor 

beter kunt onderzoeken dan doe je dat gewoon. Toen zei hij dat is een goed idee. Dus ik werd 

geclassificeerd en die man is 2 jaar lang in onderzoek gegaan, om mij te onderzoeken in wie ik ben, 

wat ik vertel. Dat vind ik heel leuk, als het open is. Ik kan overal tegen, ook als het dicht is, maar 

als het open is, want dan ben je er een deelgenoot in. 
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Ik heb met heel veel te maken gehad, buitenaards contact, buitenaardse ontvoeringen, ik heb 

te maken met mindcontrol groepen, dat zijn eigenlijk inlichtingendiensten die achter deze 

werkelijkheid functioneren. Eigenlijk zit het er doorheen maar ik druk het even zo uit. Alles wat zich 

hier in deze werkelijkheid afspeel en kan afspelen dat hangt niet van deze beschavingen af. Dat 

hangt van het vermogen van de mens af, die eigenlijk ontvangt en zendt. En dat is precies waar wij 

nu mee te maken hebben,  
omdat van groot belang is dat de mens gaat beseffen dat zij de schakelaar tussen deze 

werkelijkheid die wij nu als werkelijkheid zien, die dus ook onze werkelijkheid is,  
en de werkelijkheden die hier dwars doorheen lopen en dat we daar ook contact mee 

kunnen maken.  
Ik heb heel veel als kind al geschreven, stapels aan informatie heb ik opgeschreven van werelden 

waar ik én ben geweest en waar ik heel veel van weet, ook de beschavingen waar ik contact mee 

heb. Mensen hebben zo'n groot wegvlieg gehalte op deze aarde,  als iets groter is dan zijzelf dan 

aanbidden we het helemaal,  
maar wij zijn zelf hele grootse wezens. En al die notities heb ik gemaakt en daar wil ik 

ook mee naar buiten gaan. Komen maar ik heb wel het gevoel dat er eerst een soort platform 

mag komen. En dat platform is ook tevens mijn doelstelling, mijn doelstelling is als volgt: om te 

zorgen dat we gaan luisteren naar elkaar en dat we niet gaan vertellen aan elkaar hoe het zit, dat 

we ophouden alles in te pakken in richtingen, dus het is of een spirituele richting, dat is de 

galactische federatie die aan het roer staat, nee het is een wetenschappelijke situatie dat is 'm,  nee 

er komt disclosure, groepen die praten over openbaren van buitenaardse contact, nee deze 

werkelijkheid is een luciferiaanse werkelijkheid, deze hele werkelijkheid staat onder controle van 

duistere machten, wij hebben daar niets in te vertellen, dat is wat er aan de hand is en verder is 

alles new age.  
Waar het om gaat is dat we alles stapje voor stapje kunnen benoemen met ons bewustzijn, ons 

hoofd, denken en voelen, dat we het bij elkaar kunnen brengen en dat we de dwarsverbanden gaan 

zien tussen al die verschillende werkelijkheden en al die verschillende uitleg die wordt 

gegeven over buitenaards multidimensionaal bewustzijn en digitaal bewustzijn.  
Want stel je nou eens voor dat jij zó digitaal bent dat jet het niet eens durft te vermoeden, is het 

dan nog wel leuk of is het misschien zelfs dat datgene wat je niet leuk zou vinden de belangrijkste 

informatie is die misschien wel een sleutel is om ergens  in te kunnen komen.  
We willen zo graag alles leuk vinden, en natuurlijk dat is heel normaal want wij leven in een wereld 

waarin ontzettend veel tekorten zijn opgeworpen, barrières d.m.v. geld, economische modellen, 

gezondheid is niet voor iedereen, het is alleen voor degene die het kan betalen, ik heb zelf 10 jaar 

lang geen gezondheidspremie betaald, ik ben 10 jaar lang verzekerd geweest. Het kan dus wel, wat 

wil je, waar geloof je in. 
Het gaat om het samenbrengen van al die informatie, waarom is dat zo belangrijk, om de 

gemeenschappelijke deler, de dwarsverbanden te gaan herkennen in al die verhalen door elkaar 

heen, om te onderzoeken waar ligt mijn eigen vermogen als wezen? Nieuwe mogelijkheden 

aanboren, dieper te kijken van wat er eigenlijk wordt gezegd, of wordt gedaan en ook wat mijn 

handelen maakt daarin.  
Als kind contact kreeg met een Saferiaanse bewustzijns veld, dat kreeg ik in mijn 

energieveld, dus in de buitenkant van mijn lichaam kreeg ik contact, ik was in mijn kamertje, ik 

werd binnenin geraakt door een bepaald gevoel in mijzelf, kun je vergelijken met  als je naar de 

sterrenhemel kijkt, je bent alleen en kijkt naar boven, je bent in stilte dat je aangeraakt wordt door 

de gigantische grootsheid van ons eigen deel van dit universum, je kijkt ernaar en dan voel je je 

diep verbonden met iets wat je niet kunt bevatten. Een heel diep galactisch gevoel in jezelf. Dat 

gevoel had ik als kin in dat kamertjes, van binnen uit en die prikkeling liep door mij heen alsof ik 

een colafles was, dus ik kreeg allemaal prikkelingen, die waren niet van naaldjes, maar dat waren 

allemaal gevoelens, dus het borrelde van binnenuit, allemaal gevoelens die gingen vanuit mijn 

lichaam naar buiten, die gingen verder dan de buitenkant van mijn lichaam, dus ik voelde het uit 

mijn lichaam reizen. Ik had het gevoel van een enorm groot lichaam. Dat ik echt tussen de muren in 

stond tegen de muren aan, ik kon door die energievelden kon ik informatie zien die ingebed ligt in 

de werkelijkheid die wij nu zien. Dit is gewoon een driedimensionale werkelijkheid. Ik zag deze 

werkelijkheid als het ware kleiner worden, dus alles om mij heen werd kleiner, dus niet als een 

fotootje kleiner, maar ook alles wat ik niet kon zien om me heen werd kleiner, dat kan ik niet goed 

uitleggen, alles werd kleiner en ik zat er doorheen door die werkelijkheid en toen zag ik een heel 

groot bewustzijns, ja een soort scene, van allerlei andere werelden, andere universa, daar keek ik 

doorheen, ik zag ook hele andere beschavingen. Toen kon ik openlijk met andere beschavingen 

spreken, toen klapte ik weer terug in mijn bewustzijn, ik was heel helder aanwezig, ik stond weer 
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helemaal rechtop en in dat moment dat ik weer helemaal in mijn fysieke lichaam aanwezig was  en 

alles om mij heen verdween, stonden er dus twee mensen voor mij uit die andere wereld, en dat 

was gewoon in mijn eigen kamer. Ik heb een hele tijd met deze mensen gesproken  en ik kende ze 

ook direct, ik wist gelijk wie ze waren welke namen ze hadden, waar ze vandaan kwamen van welke 

afdelingen, en ik weet nog goed dat die man die er bij was, gewoon zoals wij mensen, een oud 

kevertje van mijn vader van de vensterbank pakte en hij zegt kijk deze voertuigen dat is wat jullie 

nu zo bijzonder maakt, wie je nu bent, en terwijl hij dat zei bracht hij informatie over achter die 

woorden, dus hij sprak die woorden uit en tegelijkertijd terwijl hij dat zei dacht hij, niet met zijn 

hoofd, maar in een ander bewustzijn dacht hij iets anders, dus hij zei dat dat maakt jullie zo 

bijzonder wie jullie zijn met dit voertuig, hij geeft dat kevertje aan mij en terwijl hij mij dat kevertje 

geeft kijkt hij me aan en weet ik compleet informatie waar ik helemaal niet om heb gevraagd, dacht 

ik, maar ik begreep ineens hoe ze hier waren gekomen, via welke weg. En waarom dit zo belangrijk 

is dat ik blijf mijzelf schoonmaken van allerlei infiltratiegedachten over buitenaardse 

multidimensionale werkelijkheden. Daar ben ik heel diep mee aan de slag gegaan. Hij gaf mij 

informatie zonder de informatie te benoemen waar ik naar zou kunnen kijken waar ik in geloofde. En 

in de beelden waarin ik geloof en er werd ook meegegeven dat er heel veel mensen die ik in mijn 

leven tegen zou komen, die me zouden proberen te kapen, te kapen in mijn eigen souvereine 

weten, in de gedachtestroom , de religie en de cultvorming van die andere mensen, dat ik dat nog 

heel vaak zou gaan meemaken en dat het voortdurend van belang is om te kijken en te blijven 

denken aan de eenvoud van hoe het in elkaar zit. Dat zat allemaal verscholen in dat hele simpele 

oude autootje. Dat kun je dus niet bedenken.  
Ik geef hier iets heel geks mee aan, ik zeg eigenlijk dat de manier zoals wij denken als 

mensen hier op de aarde, in beelden en in woorden, dat dat niet oorspronkelijk is.  
Dat we een andere manier van denken hebben gecreëerd. 
En daar is een hele ontwikkeling uit voort gekomen, ik heb inderdaad in mijn leven ontzettend veel 

mensen gesproken , ik was 12 toen ik echt dieper openging naar buiten, toen ontmoette ik en paar 

mensen die bij mijn ouders op bezoek kwamen die herkende iets in mij waar ik me niet van bewust 

was dat dat voor andere mensen heel erg gek was. Dat benoemde ze dus en daar voelde ik me echt 

gezien, van goh wat knap dat je dat ziet. Dat waren de eerste twee mensen die iets zagen bij mij 

mijn innerlijke kennis waar ik eigenlijk alleen maar kon delen tot op dat moment door het te 

benoemen, en toen ging dat in een soort sneltreinvaart open, en ik kwam in mijn leven op het punt 

van allerlei verschillende golven hier op aarde waarvan mensen die informatie brengen over 

buitenaardse invloeden hier op de aarde, andere rassen die hier betrokken zijn bij de aarde, 

verloren historie van de mensheid, vrije energie.  Ik kwam  allerlei mensen tegen over de hele 

aarde.  
Vanuit Australië, ik was 13 jaar, kwam ik in contact met David Summers die gaf vroeger 

grote conferenties over de hele wereld en dat was heel interessant en ondanks dat het interessant 

was kwam ik steeds weer tot die grote rode draad in alles wat ik hoorde, en dat komt door mij eigen 

innerlijke kennis dat ik dat kon herkennen. In alles wat ik hoorde, hoe ontzettend fijn het ook is, 

werd er steeds een externe macht, kracht aanbeden ofwel de eigen identiteit werd verkleind. Dat 

vond ik een heel opmerkelijke constatering. Ik merkte dat dat iets probeerde te doen bij mij van ik 

moest lid worden van een club of zo, ik moest ergens bij horen. En als er iets is wat ik uit alle macht 

blijf uitspreken is dat ik nergens bij hoor, jullie ook niet. Je bent in een moment van uitwisseling 

that's it.  
We zijn allemaal souvereine autonome wezens met een oorspronkelijk vermogen in ons 

en we hebben onszelf een uitdrukking gegeven en de vraag is is dat deze uitdrukking wel 

of is die bedacht door iets anders, en klopt het dat als je zegt dat er iets anders is dat het 

altijd iets is wat uit jezelf voortkomt of kan er nog iets doorheen lopen dat helemaal niet 

uit jezelf voortkomt. Dat zijn vragen die ik gedurende mijn hele leven al bleef stellen.  
Dus overal zag je die rode draad. Ik ben uitgenodigd op bij allerlei groepen te komen en 

iedere keer als ik mijn verhaal een klein beetje lanceerde dan klapte die hele zaal, boep, 

dicht, want ik spreek altijd alles tegen wat andere mensen geloven, maar dat is niet zo, 

maar voor het hoofd wel.  
Want ik vertel in woorden tegenovergesteld wat mensen in hun hoofd denken hoe het zit.  
En dat vond ik heel lastig en toen heb ik besloten van nou dan maar helemaal niet, dan ga 

ik het op mijn eigen manier uitwerken zoals ik het voel, zoals ik het weet en met de 

contacten die ik heb. En die contacten lopen door tot het moment van nu.  
Die contacten daar kan ik op rekenen en dat wordt niet van buitenaf gelanceerd maar dat kan ik zelf 

in beweging zetten. Dat is ook wat ik de mensen probeer over te brengen dat ze zelf weer het 

scheppersschap terug kunnen halen, en zelf contact kunnen leggen met andere werelden, en dat je 
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daar niet voor hoeft te zij dat als daar iets tussen zit wat een andere intentie heeft, jij bent zelf 

degene die de kracht in zich draagt, om werkelijk alles aan te passen in dat moment, waarin je dus 

denkt dat je angst ervaart.   
Wil je jezelf werkelijk bevrijden durf dan helemaal terug te gaan naar jezelf. 
  
De mensen die de ontvoeringen hebben ervaren, dat zijn duizenden c.q. miljoenen mensen hier op 

aarde, de ontvoerden hebben ervaren dat er iets groters is buiten zichzelf, ze werden overruled, 

overschreven, die grotere kracht buien jezelf zorgt ervoor dat je je psychisch emotioneel maar ook 

spiritueel terugtrekt, naar binnen, je maakt je kleiner. Je maakt ruimte voor die andere energie. 

New age is daar ook op gericht, is ontwikkeld synchroon toen het moment kwam dat de mens op 

deze aarde begon te beseffen dat er inderdaad iets aan de hand was dat andere krachten uit een 

andere wereld zich ermee bemoeide en interventie pleegde in het menselijk bewustzijn, dat daar 

een hele snelle verloop overheen werd gelegd naar een ander informatiestuk. Dus mensen sprongen 

van de ene groef van de langspeelplaat hop in een andere groef. Dat is op een hele slimme manier 

gecoördineerd. Als je begrijpt hoe mensen denken, als je begrijpt hoe mensenmassa tegelijkertijd 

hetzelfde kunt laten denken zonder dat ze het allemaal door hebben natuurlijk, dan kun je precies 

alles sturen met een ander format, maar de inhoud is hetzelfde. 
 Ik was 15 toen ik bezig was met sterrenkunde, nachten lang keek ik naar de sterren en iedere keer 

als ik met een bepaald gevoel in mijzelf in aanraking kwam dus in ontroering kwam door de sterren, 

hoe krachtig dat dus van buiten was, dan ontstond er van binnen bij mij een golf en dan kreeg ik 

altijd direct bezoek, zo helder als het maar was, dat konden andere mensen ook zien als ze er naast 

stonden.  
Mijn ouders hebben gezien dat er lichtbollen om mij heen aanwezig waren maar ik zag 

geen lichtbollen ik zag gewoon mensen.  
Dus het brein van mijn ouders interpreteerde die informatie anders, dan zoals ik het kon 

zien.  
Hé wat is daar het verschik, wat is er aan de hand, ik had een ander gevoel in mijzelf. Dus er 

werden gevoelens in mij opgeroepen in mijzelf door te kijken naar iets buiten mijzelf. En dat houdt 

nogal wat in. Heel veel. 
Ik heb hard gewerkt om het gouden draad dat alles met elkaar verbindt om dat zichtbaar te maken. 

En er zullen heel veel mensen hier op deze aarde nog de kans krijgen uit zichzelf, dus niet van een 

ander, om bij te sturen, om te kijken waar ze zo faliekant tegen zijn. Ik ben de afgelopen half jaar 

fors aangevallen en ik glimlach erbij omdat het voor mij een teken is dat de mensen de weerstanden 

gaan voelen, het gaat niet om Martijn, het heeft niets met mij te maken.  Er is iets anders aan de 

hand en dat is dat de mens bestuurd wordt door een kracht die ons wil laten geloven in andere 

krachten. En de aankomende tijd wordt en hele belangrijke tijd op het gebied van bewustzijn, dat 

we ons bewust gaan worden zelfstandig weer te gaan denken. Ik ga er een heel kort stukje van in 

beweging zetten. Het heeft met en cirkel te maken.  
De mens, het bewustzijn in de mens zoals we dat hier nu ervaren, is oneindig bewustzijn, 

bewustzijn is zuiver en is zich gewaar van alles wat leeft, alles wat is.  
Of dat nou iets leuks is of niet leuk, bewustzijn kent dat niet.  
De mens of een wezen met ervaring in een leven die kent wel links en rechts, plus en min. Als 

oorspronkelijk bewustzijn voordat we hier geboren worden en er zit nog een gigantisch traject voor 

van allerlei andere werelden, ik druk het even uit in voor en na, omdat ook dat is alleen maar een 

perceptie van nu, is het zo dat de mensheid eigenlijk een heelheidsbewustzijnswezen is, waarin zij 

zich op geen enkele manier kan vergelijken met hoe ze nu navigeert. Als ons vermogen nu aangaat, 

wij staan nu tussen de 1 en 5 % neurologisch aan, fysiek, en dan zijn er mensen ja maar we zijn 

veel meer dan ons lichaam, dat klopt en wil jij dat veel meer is dan een lichaam ook in jouw lichaam 

binnen laten komen?  “ja maar dat hoeven we niet te leren want we zijn het al” Laat het dan zien als 

je het dan bent.  
Met elkaar zet je het aan ga je ermee oefenen.  
Vanuit dat punt dat de mens een heelheidsbewustzijnswezen is, niet perse uitgedrukt in 

vormen maar kan zich wel in vormen uitdrukken,  
dat is heel abstract op dit moment maar toch gaan we het helemaal openleggen, met elkaar, dan is 

er eigenlijk iets aan de hand, dat je zou kunnen zeggen er is geen mening, dat is heel gek hè, er is 

geen mening, en toch is het ook zo kloppend, ik heb geen mening, ik heb wel een mening als mens 

over bepaalde dingen, ik vind wel als mensen heel erg lief tegen me doen heb ik daar wel een 

mening over, mijn mening is dat ik dat heel erg plezierig vind, dat doet mij gewoon goed, want ik 

geef heel veel en ik vind het ook fijn als mensen lief tegen  mij zijn, en zo geldt het ook als mensen 

heel erg vervelend tegen mij zijn of heel erg naar doen, dan vind ik daar ook wat van, dan vind ik 
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dat heel erg zonde, dat vind ik helemaal niet vriendelijk en vind ik het een gemiste kans om tot 

contact te komen. Dus dat vind ik dan ook wel, maar toch is er in mij ook iets ik vind het allemaal 

helemaal niet zo belangrijk, veel belangrijker vind ik wat er in mij gebeurt, wat er in mij plaatsvindt. 

Van oorsprong kennen we dat niet, we hebben niet plussen of minnen  we jagen niks na het enige 

wat we doen is bewust zijn, twee woorden we zijn ons bewust en we zijn.  
We nemen waar.  
En wat we waarnemen is niet alleen buiten maar ook binnen.  
We zien alles en daarmee kun je jezelf gelijkstellen wezenlijk het veld, van wat wij zien 

als god als een externe macht bij ons, maar als een krachtveld wat dwars dor alle 

werelden heen loopt en alles onlosmakelijk met elkaar verbindt.  
En dat krachtveld dat ben jij van oorsprong.  
Zeg ij dat je jezelf gelijk stelt met god, wat een arrogantie.  
En dan kijk ik in het woordenboek en dan zie ik dat arrogantie vaak wordt vergeleken met 

zelfverzekerdheid.  
Het is het beeld van het godsbewustzijn wat de mens in zich draagt. 
  
De driehoek: er zijn drie gevoelsvelden, dat zijn emotionele krachtvelden van schepping die zijn 

aangetast in het oorspronkelijk bewustzijn, hoe kan dat nou we zijn toch superieure 

bewustzijnswezens, wij zijn onfeilbaar! Is dat zo?  Of is dat onze grootste africhting om er niet naar 

te hoeven kijken? Dus dat we in ons hele leven van alles kunnen doen, we hoeven niks aan te 

passen, we zijn toch onsterfelijk bewustzijn, en als we dood gaan is alles goed, dus ik hoef mij 

problemen hier niet onder ogen te komen, ik hoef mijzelf niet te bekrachtigen, ik hoef niet goed te 

zijn voor een ander, ik kan overal over praten behalve dat ik het zelf doe en ben. Stel je nou eens 

voor dat dat toch iets anders in elkaar zit, dat dat precies is wat al die andere beschavingen die de 

mensheid monitoren op wachten dat de mens tot het eigen bewustzijn komt in zichzelf, loskomen 

van dogma en oude paradigma, dat kan omarmen in dankbaarheid, van dank je wel dat ik dit heb 

geleerd, wat ben ik gelukkig dat ik dit los kan laten in mijzelf. 
Wat is er gebeurd, er zijn drie krachtvelden, achter de woorden zend ik informatie mee in mijn 

manier hoe ik denk en voel, Drie krachtvelden van ht en creatie zijn doordrongen van informatie 

waardoor het anders wordt ervaren. Net als dat jij iets heel erg mooi vindt, je voelt je er goed bij en 

een vriend zegt daar moet ik niks mee te maken hebben want dat voelt helemaal niet goed. Wat 

gek, je hoort hetzelfde alleen de interpretatie is anders, wat is dat, waar is dat op gebaseerd.  
Er zijn drie punten, ik ga ze noemen, het eerste wat de mens nodig heeft hier op de aarde 

is dat ze überhaupt durft aan te nemen en als dat nog te groot is ga je het onderzoeken,  
of jij zelf het godswezen bent met dezelfde kracht in je draagt als alle andere scheppende 

creërende wezens waar dan ook in welk deel van dit universum hier in welk universum 

waar dan ook.  
Met andere woorden het is de doelstelling in deze driehoek om terug te draaien in jezelf 

of je jezelf op de plek durft te zetten van god.  
Dan moet je goed kijken met wat er gebeurd is in het luciferiaanse model, daar wordt aangegeven 

dat dat luciferiaans is, ga dat maar eens bestuderen, want mensen die avst zitten genaaid aan dat 

systeem durven zichzelf niet als gelijkwaardig met al het andere leven neer te zetten wegens het feit 

dat ze hebben  geleerd dat dat niet mag.  
Heel diepgaand wat ik hier nu benoem want beheerst de hele planetaire gedachte in 

welke religie dan ook.  
Als je dat durft te voelen zonder schaamte of schuld, maar alleen maar in verrijking in 

dankbaarheid, harmonie en je voelt dat je dat weer in jezelf mag toestaan, hoe dat er dan ook 

uitziet, maakt even niets uit, dat is bij iedereen anders, dan komt de volgende cyclus,  
dat is het volgende geometrische bewustzijn waar schepping is uit opgebouwd, 

bewustzijn, dat is leiding nemen en geven.  
Als jij durft leiding te nemen in jezelf, vanuit een gelijkwaardigheid met al het leven,  
er is geen ruimte meer voor dat er andere wezens zijn die verder ontwikkeld zijn jij omdat 

er een onevenwichtig bewustzijnsveld in beweging wordt gezet door die gedachte alleen 

al van jou, als je dan leiding durft te nemen in jezelf en je gaat die leiding vanuit jezelf,  
vanuit die rol dat jij een godswezen bent gelijk aan al het andere leven, in beweging 

zetten,  
en je gaat leiding geven ook naar buiten toe, vanuit die kracht in jezelf,  
dat kan dus alleen maar vanuit gelijkwaardigheid, dan kun je een ander niet beleren,  
dan kun je alleen maar vertellen, ideeën meegeven, openstaan voor de ideeën van de 

ander.  
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Op dat moment geef je weer leiding en neem je de leiding in jezelf in je eigen werkelijkheid, als 

godswezen. Op dat moment ben je verbonden met de kracht waaruit alle beschavingen die de aarde 

bezoeken en die de aarde ook liefhebben en dit universum ook, die mee willen ondersteunen aan de 

grote transitie waar we het met elkaar over hebben.  
Op het moment dat je dat durft te doen, gebeurt er iets in jouw fysieke brein, omdat alles 

wat op gedachte gebaseerd is, gedachte wordt gerepresenteerd in een elektromagnetisch 

beeld in het brein en precies die gedachte is nodig, want als je dat durft te voelen en aan 

te nemen, gewoon  tot je, en dan kom je nog veel hobbeltje tegen hoor, of het wel of niet 

mag, of het wel of niet goed is, allemaal software programma's komen er in beweging,  
maar het mooie is dat er op het toetsenbord een knop delete zit, delete.  
Op het moment dat je dat doet komt een elektromagnetisch bewustzijn in het fysieke lichaam in 

beweging, en precies die gedachte, aanname en het weten dat je gelijkgesteld bent, dat er geen 

grotere macht is dan de macht in jezelf, de kracht in jezelf van schepping, en dat die kracht in alle 

andere wezens aanwezig is en als je dat durft te aanvaarden, ontstaat er een elektromagnetisch 

beeld in het fysieke brein die gaat communiceren, ontvangen uit een ander etherisch veld.  
En dan vindt er iets plaats, dan buigt 'ie om, dat is een volledige herziening in je rol, en 

dan vervallen dus alle aartsengelen, de galactische federatie, opgestegen meesters 

vervallen en nog veel meer.  
Ik zeg dus niet dat het niet waar is datgene wat er vervalt, het heeft net zo lang dienst 

gedaan als dat jouw bewustzijn daarmee om kon gaan.  
Daar gaat het om en ineens groei je verder. Op het moment dat je in die tweede punt 

bent, dus je hebt het over het aannemen dat je als godswezen als wezen schepper,  
het is geen god maar het is een kracht dat alles onlosmakelijk verbonden heeft, voor alle 

tijden, tijdloos want er is geen tijd in de  wereld waar we vandaan komen,  
vanuit die rol in jezelf leiding nemen dan kom je op het volgende punt: en die is keihard, yes, 

onthechting. In deze wereld is alles zo systematisch in elkaar gezet, dat de mens hoe spiritueel ze 

ook zal zijn, totdat dit wat ik net benoemde wordt opengemaakt, niet onthecht durft te zijn. Niet 

durft vandaag al haar bezittingen in elke frequentie, in elke betekenis, weg te geven. Het gaat niet 

om de materie, het gaat niet om het geld, het gaat om het veld wat in beweging wordt gezet in 

jezelf. En als we heel eerlijk zijn dan kunnen we 99,99% wegschenken maar er is altijd één ding wat 

je wilt behouden. En daar is het systeem op gebaseerd. 47.54 en dat is de driehoek, de 

drieheidsenergie waaruit geometrie is ontstaan, dat is de basis en wij leven met elkaar in de 

bronwereld hier, daar heeft een herschrijving plaatsgevonden waardoor wij in een volstrekte 

krachtige bewustzijnsveld als wezens naar een ander bewustzijnsveld af zijn gedaald, gereisd 

letterlijk. Die invasie en bevrijding uit dat slaven patroon wat je vaak niet zo herkent omdat het 

verpakt zit in de kleur van liefde en licht, Maar die drie punten die zijn bijzonder noodzakelijk. Daar 

ligt de grote doorbraak voor de mensen op deze aarde. Kijk heel eerlijk naar deze drie punten. De 

religies en bijna alle spirituele modellen zijn allemaal gebaseerd op dat er een kracht is buiten jezelf 

dat groter is. Ook al is het nog zo goed bedoeld en zo liefdevol geschreven, het is niet een oordeel 

ook niet een correctie, het is gewoon bewust worden van wat voel ik daar nou eigenlijk bij, wat 

gebeurt er. Alle modellen op deze aarde zijn geschreven  opdat er een kracht is dat groter is dan 

jezelf. Het zit overal in verweven. Leiding? Jij hoeft geen leiding te nemen over jezelf, er wordt 

leiding over jouw genomen.  Je wordt geboren, je gaat naar school je moet een job hebben, allerlei 

verplichtingen en binnen die enorme bult verplichtingen die over je schouders mee kijken, roepen 

we dat we vrij zijn, maar dat zijn we niet. We zijn het wel op het moment dat we beseffen dat we 

het niet zijn, dan pas zijn we vrij. Dan pas komt informatie bij ons naar voren waardoor wij beseffen 

dat dat niet zo is aks dat we altijd hebben geloofd. Dan komt er een herziening, dan gaat de leugen 

ontmaskerd worden in jezelf. En dan is het wat kun je er dan mee doen? Het gaat niet om hier met 

je handen, het gaat om in jezelf, wat kun je daarmee doen, in jezelf. En dan te onthechten. Het is 

nogal wat ik hier zeg, want het gaat om de emotionele krachtvelden die achter de betekenis van 

deze woorden liggen. Ik ben heel open en ik heb niets te verbergen, letterlijk niets. 
Ik vraag aan Ellen wil jij de wasprogramma's van de was machine op een plakkertje schrijven en 

dan aan de voorkant plakken. “Ik leg het wel op de wasmachine,” op dat moment voel ik dus al daar 

wordt mijn leiding weggehaald, het zijn van die kleine dingen, want ik vraag wat nodig is voor 

mij.  Het gaat om onthechting, leiding en bewustzijn wie je bent. En de gevoelens die achter deze 

woorden liggen, die vraagt aan ons als mensen, je bent hier nu op de aarde, en geniet van je leven 

met volle teugen, ga kijken wat je werkelijk in beroering brengt, waar je werkelijk van geniet, ga 

daar op af, niet mee in het denken, je laat los in je denken wat je altijd hebt gedacht wat je liefhebt 

en wat je vasthoudt, laat het gaan, waarom omdat onze lichamen onder controle staan van een 

artificiële macht. Er gebeurt iets in ons lichaam waardoor wij denken dat we vrij zijn en denken dat 
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we de vrije keuze hebben, en dat klopt ook wel op het moment dat we weten dat het niet zo is, dan 

gaan we eigen leiding terughalen en we gaan de emoties losmaken van waar we aan gehecht zijn, 

pas dan komt een golf in het lichaam vrij, waardoor de informatie binnen kan komen en je de leiding 

kunt nemen vanuit jezelf. Dat is een heel geavanceerd mechanisme.  
Dat is een draconisch mechanisme  die door het menselijk bewustzijn heen loopt en 

mensen letterlijk bestuurt.  
Ik zeg niet dat we gevangen zijn voor eeuwig sterker nog ik zeg dat we helemaal niet gevangen zijn, 

de boodschap is dat wij wezens zijn die als ze zich eenmaal bewust wordt welke invloed jij hebt op 

de werkelijkheid buiten jou dat je dus zelf de scheppende macht bent en kracht. Daar gaat het om.  
Dat de manier hoe je ergens naar kijkt de werkelijkheid buiten jezelf anders laat 

reageren.  
Dat je niet gelooft in wat er wordt gezegd, maar dat je vooral kijkt waar geloof ik in 

waardoor het niet gebeurt.  
 

Martijn ik ben al jaren bezig en het gebeurt maar niet. Het is doen, kijken wat je met je bewustzijn 

kunt doen. Dat is echt een grootse stap dan gaan we uit het huidige denken weg. 
  
Deel 2 
Op het moment dat iemand mij een vraag stelt dan luister ik niet zozeer naar de woorden.  
Ik heb een andere manier van communiceren. Zo ben ik geboren, dat zit allemaal in ons.  
Ik heb een soort transmissie waarbij ik de vraag energetisch gesteld wordt achter het 

fysieke bewustzijn,  
dat hoor ik dan ook, en dan snap ik wat de ander me vraagt, maar ik kan niet zomaar antwoord 

geven op een vraag, omdat ik altijd de rest van de vraag ook hoor, en die heb ik ook nodig om 

daarop te reageren en dat geldt dus ook voor de fysieke vraag via de email. Dat kost tijd. Op het 

moment dat ik dat doe is die ook heel diep vanuit mijzelf. Ik wil niet vlug, vlug. Ik denk aan 

vrienddagen organiseren, een paar vaste plekjes waar je mensen kunt ontmoeten die ook met die 

kracht in zichzelf bezig zijn, geen programma. Ontmoeten vanuit de autonome kracht. 
Doel va deze samenkomst, een kijkje nemen achter deze ingevoegde werkelijkheid, wat is dan die 

ingevoegde werkelijkheid, waar zou je dat mee kunnen vergelijken. We hebben vergelijkingen nodig 

om te ontdekken dat het dat nog steeds niet is om verder te groeien. De tweede doelstelling kan 

zijn om heel dicht bij jezelf te blijven. Dat je tijdens deze informatie en thuis dieper gaat voelen als 

dat je tot nu toe hebt gedaan, het kan altijd nog krachtiger, wat is nou werkelijk nodig voor mijzelf? 

Want de af- en misleidingen zijn gigantisch. De mens wordt voortdurend met een hele grote 

sleepnet gepoogd een richting in te gaan en dat gebeurt op een hele slimme manier, waardoor jij 

een richting in kunt gaan die inderdaad heel erg fijn is, en halverwege voel je al c.q. misschien al bij 

het begin dit is niet mijn richting, maar oké compromis, ik laat leiding geven over mijzelf, ik word 

meegenomen en ik wordt ook weer een beetje gehecht aan gezelligheid. Ga er maar eens heel 

bewust naar kijken. Dus heel dichtbij jezelf blijven is heel belangrijk. Ook een doelstelling is om 

voorbereiding te maken in jezelf om ook openlijk contact te kunnen leggen met andere 

beschavingen en andere werelden en daar niet bang voor te zijn. Je kunt pas in het midden staan 

als je ziet dat er een links en een rechts is. Je kunt pas in het geheel staan als je begrijpt dat er een 

angst en een liefde is. En als je in links én rechts durft te staan, je hebt niet meer de overdreven 

behoefte om alleen maar de liefde te volgen, maar je hebt ook niet de behoefte om alles wat angst 

is te mijden,  
maar je gaat terug naar je goddelijke essentie en je begrijpt dat overal waar jij met je 

aandacht naar kijkt, dat daar een verandering plaatsvindt,  
geneutraliseerd wordt, de betekenis wordt zachter gemaakt, dus de angst verdwijnt en 

ook de liefde die zo nodig gepromoot wordt verdwijnt ook,  
dus het wordt een veel groter veld, waarin je in eerste instantie dan zegt maar is er dan geen liefde 

meer is er dan geen angst meer, laat het maar eens gewoon zo zijn,  
laat het eerst maar eens toe en op moment dat je dat durft toe te laten dan ben je aan het 

voorbereiden om andere beschavingen te leren kennen.  
En dat is allemaal mogelijk dat het hier op de aarde gebeurt.  
Er zijn hele grote inter galactische groepen rondom en op de aarde door deze frames wat 

wij zien als werkelijkheid,  
deze werkelijkheid die wij zien dat is maar 0,005 % van het volledige zichtbare spectrum 

van licht als onze hersenen alles zouden interpreteren van het lichtstraaltje wat in onze 

ogen komt, het elektrisch signaal wat daarbij ontstaat, de stappen die door ons brein 

worden gezet,  
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de visuele primaire cortex die daar een beeld van maakt uiteindelijk, daar blijft maar 

0,005 % van het volledige zichtbare beeld, aanwezige beeld kan ik beter zeggen, energie,  
blijft daar van over. Dus er is iets in het fysieke lichaam wat dat omzet tot deze 

werkelijkheid.  
En in de rest van die energie en dan zeggen we dat is buiten deze werkelijkheid, maar 

eigenlijk loopt het er gewoon doorheen, zijn heel veel interdimensionele beschavingen,  
ook mensen gelijk aan ons, die ons anders kunnen waarnemen en heel graag ook fysiek 

zich zichtbaar willen maken,   
en ook met ons een kopje thee willen drinken. Het zijn mensen en niet-mensen wezens die 

beschikken over een groter vermogen in het lichaam waarin zij leven, waarbij dat lichaam in staat is 

c.q. helemaal in staat is, om dat innerlijke bewustzijn van wie ze zijn, volledig tot uiting te brengen 

via dat lijf. Dus de vraag is wat zou er gebeuren als jouw hersencapaciteit en dan kan je wel 

zeggen van ja maar wij zijn veel meer dan onze hersenen, maar we leven wel in dit lichaam 

en ook dan kun je zeggen ja maar het lichaam is er eigenlijk helemaal niet, vanuit deze 

dimensie bekeken hebben we te maken met dit lijf.  
Op het moment dat ons lichaam meer functies krijgt, meer kan vertalen naar een 

zichtbaar beeld, of misschien zelfs op het moment dat de mens vrij komt uit dogmatische 

emoties, aannames, overtuigingen, programma's, als de diepere emoties van de mens vrij 

komt van de betekenis die is opgelegd en gedicteerd, als de mens daarvan vrijkomt, dan 

gaan die velden losgekoppeld worden door het brein van de betekenis en komen die 

velden vrij en dan worden die velden anders benut door het brein.  
Dan kun jij dingen zien die andere mensen niet zien. Ik zeg eigenlijk dat de 

oorspronkelijke taal van communiceren, zien, waarnemen de emotionele taal is,  
emoties, dus niet de emoties van pijn liefde en angst, maar emoties in het geheel en dat 

het tegelijkertijd het grootste instrument is want de mens luister naar die emoties en 

handelt niet en neemt geen leiding maar laat zich besturen en is gehecht aan die emoties. 
  
Ik spreek altijd over dat er 3 verschillende lagen zijn van werkelijkheid en dat slaat nergens op want 

het is ontelbaar, het is puur ter voorstelling. Passieve, mensen met een hoge opleiding hebben over 

het algemeen heel veel boeken gelezen hebben heel veel informatie van buiten tot zich genomen en 

zijn die informatie geworden. Ik spreek niet uit boeken, ik ben die ervaring, dat maakt het misschien 

ook dieper voelbaar dat er minder boeken nodig zijn om te voelen in je zelf, achter de woorden, dat 

het echt over jouzelf gaat. Actieve werkelijkheid ….. dat er een controle mechanisme is op aarde, 

dat het helemaal niets te maken heeft met evolutie, maar met controle dat je gemanipuleerd wordt 

dat levert trauma op , dat 80-85 % van de mensen op deze prachtige bibliotheek niet eens de 

mogelijkheid heeft om een veilige woonsituatie te hebben voor zichzelf, veel misleiding is, mensen 

zijn getraumatiseerd.   

 
Raymond vraagt wat zal ik worden later. Ik zeg wat voel je nu dat je bent? Dat wat je nu 

voelt, dat is waar het om gaat. Hij en de dieren. En als ik morgen iets heel anders denk, Ja dan is 

het dat. Ja maar dan kan ik stoppen met school. Ja dat klopt dus ook, maar op school leer je wel 

hele belangrijke vaardigheden die je nodig hebt gedurende dit leven, maar je moet niet denken dat 

als je nu bezig bent met hout timmeren en zagen dat je je hele leven moet bezig zijn met hout 

timmeren en zagen. 
Waarlijke vrijheid komt van binnenuit. 
Die tweede werkelijkheid is om een nog grotere onbesproken werkelijkheid onzichtbaar te houden. 

Kwantumfysica, dat is pseudowetenschap volgens de wetenschapper die niet kunnen aantonen dat 

hun uitvindingen en hun bewijzen ook steeds reproduceerbaar zijn. Wat zo belangrijk is om ons de 

vraag te durven stellen als het zo is, puur aanname, het begin van de driehoek, van het doorbreken 

van het proces waar we in zitten, het is een cirkel wat een driehoek is geworden, als het zo is dat er 

modellen zijn, hierin ligt alles opgeslagen van spiritualiteit, alles kan op de helling. Terug naar de 

oorspronkelijke taal, Het enige wat je kan opleveren is innerlijke vrijheid en die komt uit je hart 

vallen. 
Die extra sleutel als die er is, een grotere werkelijkheid, waarom zit daar iets tussen, hoe komt het 

dat elke keer als je in die lijn gaat lopen van die kracht binnen in jezelf dat er iets 

tussenin  geschoven wordt wat afleidt. Dat heeft te maken met de kwantumfysica. Er zijn heel veel 

mensen op de aarde en dat is ook de godskracht in elk wezen, die laten zien dat menselijke 

waarneming en observatie, je zou het aandacht kunnen noemen. Maar vooral de emoties die onder 

de waarneming liggen, de emoties hoe er wordt waargenomen, van invloed zijn op de werkelijkheid 
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buiten degene die waarneemt. De kwantumfysica vertelt ons en dat is ook letterlijk want als je vrij 

durft te komen hieruit want daarom hebben we echt wat werk te doen in ons leven, dat hoeft 

helemaal niet voor de dood te gebeuren, dat si allemaal flauwekul, dus we hebben alle tijd, het is 

aan jou hoe  en wanneer je het wilt doen, we hoeven alleen maar te doen waar we goed in 

zijn. Als je durft te kijken naar kwantumfysica is het dit: degene die waarneemt naar en situatie of 

een mens, heeft invloed op het waargenomen, andersom is het ook zo dat het waargenomen invloed 

heeft op de waarnemer. Dat laatste is van zo'n groot belang, we hebben het n.l. niet door je zit hier, 

je kijkt naar mij maar eigenlijk zit je in een hel veld van allerlei informatie en al die informatie heeft 

invloed op jou. Dan kom je dus ook op een klein stukje inzicht waarom en hoe het komt dat het fijn 

kan zijn om toch in het onderzoeksveld te zitten met andere mensen die heel anders over iets 

denken, maar toch die informatie, die openheid dat er wordt gekeken heeft invloed ook op jou. Dus 

je kunt dieper in jezelf komen, die mogelijkheid kan er zijn als je met gelijkgestemden tussen 

aanhalingstekens, want dat is een heel grijs gebied durft samen te zitten. Dus jij als waarnemer 

hebt invloed op het waargenomen het waargenomen heeft invloed op de waarnemer.  
Als dat zo is, heel veel testen wijzen uit dat menselijke observatie met de ogen dicht 

alleen al met de aandacht naar binnen toe,  
met de kracht binnenin vrij van emotionele blokkades, want daar liggen de sleutels, naar 

binnen met je aandacht en dan met intentie en kracht als schepper wezen,  
boven in de driehoek, leidinggevend in wat je waarneemt, onthecht van de uitkomst, dat 

de godskracht zegt boem, daar is 'ie en dat laat je hem gewoon gaan.  
En dan zet je hem zelf in beweging, dat is the Force of Creation, de wetgeving van Creatie. Als dat 

zo is dan is het begrijpelijk dat we gedurende dit hele evolutionaire proces hier op aarde allemaal 

modellen voor ons worden neergezet zodat we met onze waarneming naar die modellen toe gaan, 

want immers dat model wordt waargenomen in jezelf. Als je gelooft in een god dan geloof je met je 

waarneming in een ingevoegd script, in dit hologram. En dat script wat ingevoegd is, waar mensen 

zelfs ervaringen bevestigingen uit hebben gekregen dat het zo klopt, dat is de waarneming naar het 

waargenomen en weer terug, houdt in stand dat object dat er tussenin geschoven is, dat kan een 

complete spirituele leer zijn, houdt dat gewoon in stand. Ben je instaat om je aandacht weg te halen 

van alles wat je hebt geleerd, dan gaat er iets heel fundamenteels iets heel oers uit het land van 

ooit waar we vandaan komen,  
als wezens reizend nu hier op de aarde, gaat terugkeren.  
En dat is waar op geacht wordt als er überhaupt gewacht zou worden wat niet het geval 

is. Want er is niemand die op ons wacht. 
Dus die derde golf daar omheen, die extra sleutel, wat afgeblind wordt door al het waanzinnige wat 

we hier op de aarde meemaken.  
Disclosure komt er niet omdat het niet van buiten komt, de disclosure kan in jezelf 

starten.  
Jij kunt contact legen vanuit jezelf met een command van liefde, naar binnen, krachtig, 

leidinggevend, onthecht van een bepaalde uitkomst,  
kun je een signaal afgeven naar binnen toe, en dan laat je het gaan en dan ga je lekker 

door met waar je mee bezig bent. 
Het gaat erom hoe jij waarneemt, vanuit de kracht van binnenin vrij van programma's en software, 

aannames, iets waarneemt en er komt iets naar je toe wat heel graag ook wil transformeren ook vrij 

wil komen uit een programma, dan hangt het ervan af of jij durft vast te stellen dat de ander in 

staat is om dat te bereiken én dat je vaststelt dat het er al is. Namelijk het speelt zich in jouw 

hologram af en als jij gaat voelen van het zou best een ander kunnen bereiken dat is allemaal 

mogelijk maar dan moet die persoon dat nog doen en dat nog, als je dat in jezelf ziet, dan heeft die 

externe waarneming een verbinding met die observatie innerlijk in jezelf.  
Vandaar dat ik ook altijd zeg wij hoeven niets meer te leren. Dat is ook de recal in onszelf, 

we hoeven niets te leren,  
we zijn volwaardige bewustzijnswezens, alleen we leven nu in een lichaam waar we een 

beetje moeite hebben met contact krijgen met oeroude kennis in onszelf en door aan te 

nemen dat die kennis er al is, hoef je er dus niet naar op zoek te gaan, je hoeft het alleen 

te leven. 
We weten zelf heel goed hoe een en ander in elkaar zit en ons hoofd bemoeit zich daar 

telkens mee,  
ons hoofd wil steeds alles classificeren, en het kunnen begrijpen, maar het leuke is dat 

alles wat je weet innerlijk in jezelf met gevoelens,  
zonder met je hoofd dat zit in je systeem en dat werkt zich vervolgens uit naar buiten toe.  
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Eén van de belangrijkste dingen die daar in vastgesteld zijn, ook in onderzoeken, uit vijftiger jaren 

die heel diep onderzoek deed naar verschijningen.   
De mensen hier op aarde staan onder de controle van een vreemde onbekende kracht die 

hen bespeeld opeen absurde wijze waardoor ze een rol spelen in een bizar spel van 

misleiding.  
Je hebt kennis nodig in je bewustzijn om iets los te maken.  
Wat ik doe is ik spreek erover en vervolgens nemen jullie het waar en doordat je waarneemt wat ik 

vertel, kun je het in jezelf zichtbaar maken, wordt het herkenbaar, kun je hem aanwijzen in je eigen 

leven zelfs, je gaat herkennen en daar waar menselijke bewustzijn en observatie is wordt die golf 

steeds groter, dus je gaat meer dingen zien. Je gaat meer dingen herkennen, meer je eigen kracht 

inbrengen, je gaat je eigen autoriteit ook letterlijk leven. We maken het zichtbaar want als het niet 

zichtbaar is dan laat je je bespelen, maar in feite ook niet want je weet het niet. Dus je denkt dat je 

zelf leeft. 
  
Voordat ik geboren werd hier op aarde maakte ik een reis en ik kan mij dat volkomen herinneren. 

En ik heb daar jarenlang als kind over gedacht en gevoeld, dat ik terug wilde naar die plek, maar ik 

wist ook dat het heel belangrijk is om hier te zijn.  
En ik heb die plek ook teruggevonden vertaald in Knossos in Kreta, is een hele oude stad 

dat is helemaal weggevaagd en er staat nog een restant en dat hebben ze opgebouwd. 20 

jaar geleden bij Knossos geweest en liep daar naar toe en zag er was een hele grote muur 

gebouwd, heel oud, paar honderd meter lang,  
het was een soort schacht en ik keek daar naar en aan de zijkant daarvan hingen allemaal gliefs, en 

terwijl ik naar die gliefs keek kwamen bij mij alle beelden die ik al in mijzelf heb, kwamen tot leven, 

dus ik zag dat hier op aarde ook ceremonies zijn gegeven om een soort springplank te 

genereren d.m.v. een ceremonie om het bewustzijn,  
wij noemen dat hier vaak ziel, los te maken en weer terug te brengen naar de wereld 

waar je vandaan komt,  
het was een hele mooie schacht. En ik kan me heel goed herinneren hoe ik hier ben gekomen alleen 

dat zag er toch anders uit maar de informatie achter de beelden was hetzelfde. Ik maakte een reis, 

ik koppelde met mijn bewustzijn met mijn eigen kracht in mijzelf, koppelde ik me aan een 

gecreëerde werkelijkheid een software programma, een ontwikkeld universum, een zeer 

geavanceerd ontwikkeld script, daar koppelde ik mijzelf aan en tijdens die reis dat ik dat deed werd 

ik geboren liggend in mijzelf, werd ik geboren op aarde. En ik weet precies hoe dat allemaal ging, 

dat is allemaal overeind gebleven. Vanaf het moment dat ik binnenkwam met mijn bewustzijn 

gekoppeld aan een lichaam, wat ik als zodanig ervaar, als baby’tje, was ik bij mijn moeder in de 

buik en ik kon precies horen wat ze allemaal zei, wat ze dacht en wat ze voelde,  de emoties, 

sterker nog ik kon terugkijken met mijn bewustzijn wat mijn moeder allemaal in verbinding in zich 

droeg genetisch met haar voorouders. Dat kon ik helemaal zien. Dus toen werd ik geboren hier op 

de aarde, ik heb zelf een keuze gemaakt om hier te komen, ik had niet de keuze waar ik geboren 

zou willen worden. Op het moment dat ik geboren werd , werd mij bewustzijn, dus wie ik ben voor 

het Martijn zijn, werd ik me heel erg bewust van andere gedachten geprogrammeerd in dat lichaam, 

dus andere wetten, compleet energieën gedachten software van denken aannames die helemaal 

niets met mij te maken hebben. En daar werd ik wel op getrakteerd. Ik ben als kind gaan leven en 

ik zag voortdurend terwijl mijn eigen innerlijk stuk schoon, zo heb ik het ervaren, schoon was, 

ervoer ik in mijn lichaam en de gedachten en gedrag van de mensen om mij heen, ervoer ik 

allemaal gedragspatronen wat helemaal niet bij een mens hoort. Van mijn beste vriendje mocht ik 

niet met zijn autootjes spelen en ik kon niet begrijpen waarom niet. Het zijn die simpele dingen die 

de hele structuur op aarde zo laten zijn. Wat is dat in de mens, er zit iets in het menselijk lichaam, 

in het programma wat wij ervaren als lichaam, wat ons andere dingen laat doen,  en ons andere 

dingen laat weten en voelen en laat uitvoeren, dan wat we werkelijk zelf beogen. 
Kijk werkelijk dat je datgene wat je in jezelf voelt, wat geblokkeerd wordt en er misschien en ander 

gedragspatroon er in hebt, dat je dat werkelijk de volgende keer in je gedrag doorbreekt. 
Zo ben ik geboren hier op de aarde en ik vond het een hele vreemde manier te zien hoe mensen het 

allemaal deden. Ook dat mijn ouders niet met elkaar spraken, terwijl ik een hele liefdevolle jeugd 

heb gehad, maar ik zag dat ze niet met elkaar communiceerde, ik zag iets anders, en toch dachten 

ze dat ze met elkaar in gesprek waren, maar ik snapte er helemaal niks van. Ik snapte niet waarom 

ze dachten dat ze elkaar snapten. En dat bleek ook toen ik 12 jaar werd toen kwam al dat onbegrip 

kwam tevoorschijn, heftige discussies, sommige deuren hard en zacht dicht, dus echt spanning en ik 

begreep jullie communiceren niet met elkaar, dat zag ik in mijn hele leven dus ik besloot als ik ga 

helemaal niet een relatie met mensen aan ik blijf helemaal bij mezelf, het enige wat ik wil is een 
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relatie met dieren, ik ga alleen wonen dat was mijn vaste voornemen. Later ontdekte ik dat echte 

aandacht van mensen naar elkaar toe dat dat heel erg helend werkt naar mij toe, dus ook 

gekoesterd te worden. Nu is het zo dat in de reis wat ik net vertel uit de andere werkelijkheid naar 

de werkelijkheid waar we nu leven, dat daar verschillende controle mechanismen doorheen lopen,  
Deze werkelijkheid die wij nu hier ervaren  is niet een werkelijkheid die wij zelf hebben 

geschreven.  
Stel je nou eens voor dat je aanbeland bent in een werkelijkheid die jij niet zelf hebt 

gecreëerd die gecreëerd is door andere beschavingen,  
om te zorgen dat er iets in dat script in beweging wordt gezet, wat van invloed is op een 

andere werkelijkheid.  
Stel je nou eens voor dat de mensheid op deze aarde waar wij met elkaar allemaal leven, volledig 

open gaat, in haar pracht en praal, dat de machthebbers vanmiddag om 16.00 uur allemaal hun 

ontslag indienen en dat alle instituten op aarde die uit zijn op macht en zelfverrijking, a;;e bronnen 

en informatie vrijgeven beschikbaar voor alle mensen op de aarde, zelfs aan je grootste 

tegenstander, dat alle patenten worden opgeheven, alles wat er ook maar gepatenteerd is. Dat alles 

vrij toegankelijk wordt want daar spreken we over. Dat mensen daardoor hun eerste basisbehoefte 

van leven volledig tot zich kunnen nemen. Dat mensen veiligheid gaan kennen, dat er geen 

overleving meer nodig is omdat iedereen gewoon zelfstandig kan leven. Stel je voor dat dat de 

opstap is naar verder ontwikkeling in jezelf. Dat daarmee bepaalde emotionele krachtvelden die 

regeren in jou als mens dat die krachtvelden komen te vervallen, de betekenis komt te vervallen, 

omdat de situatie verandert,  en de emoties die je altijd hebt gevoeld bij tekort, de betekenis die bij 

die emotie komt vervalt, want er is geen tekort meer, maar het gevoel, de emotionele krachtvelden 

dat zijn resonantievelden, trillingen die komen voort uit een etherisch bewustzijn, uit een kosmisch 

bewustzijn, dat veld blijft gewoon bestaan. Dus dat veld komt vrij voor andere doeleinden. Het 

wordt niet meer gebruikt, afgeleid, maar het komt vrij. Stel je nou eens voor dat alles wat nu 

beperkend is, vrijkomt en dat de mens op deze aarde zich verder ontwikkelt, en dat die mensheid 

zich zover weet te ontwikkelen dat ze volledig de kracht in zichzelf durft aan te zetten en het ook 

doet om gezamenlijk beslissingen te nemen over wat er nodig is op deze aarde. Dat ze gezamenlijk 

waarnemers worden, dat ze samen zien. Uiteindelijk zou het zo kunnen zijn dat de mens uit 

geëvolueerd raakt in haar fysieke lichaam, vertaald het vermogen neemt toe.  
We zien niet meer 0,005 % van het volledige beeld, we zien 2%, wat een verrijking.   
We zien niet meer alleen deze werkelijkheid waar het script in ingebed ligt en waar ons brein op 

afgestemd staat maar we gaan ook de rest van het script zien. We krijgen meer vermogens om 

waar te nemen, we krijgen doordat we meer kunnen waarnemen meer scheppingskracht, want 

waarnemen is scheppingskracht. En we krijgen daardoor ook meer vermogens in het lichaam die 

nieuwe vermogens die ook uitgeschakeld staan ook weer aan gaan zetten. De kettingreactie gaat 

aan. We staan eigenlijk uit. 92 % van ons DNA staat uit zet de wetenschap. Andersom staan we 

voor 8% aan. Probeer je voor te stellen dat als de mensheid uit geëvolueerd is en wat betekent dat, 

dat het lichaam 100% in dienst staat van het etherische kosmisch bewustzijn, zuiver bewustzijn. In 

degene die reist naar deze werkelijkheid en dit leven ervaart. Wat gebeurt er dan? Heel eenvoudig 

als je anders waarneemt is de vraag neem je dan deze werkelijkheid nog waar in dit lichaam. Als 

mijn waarneming verandert dan is het misschien wel zo dat ik niet meer dit lichaam ervaar maar 

een andere werkelijkheid een ander lichaam met zelfs een andere werkelijkheid. En misschien dat 

als ik in die werkelijkheid mij bewust word dat ik ook contact heb met deze werkelijkheid. Dat ik 

twee werkelijkheden tegelijkertijd ervaar. En als dat nog verder zich ontwikkelt,  
sommige mensen noemen dat ascentie, maar ik noem het vermogen toename van 

schepping en creatie, als dat nog meer toeneemt dan zou het wel zo kunnen zijn dat je op 

een gegeven moment 4 of 500 werelden ziet.  
Dat is misschien even een brug te ver. Maar stel je voor dat je volledig terugkeert naar die 100% 

werkelijkheid, dat jouw lichaam in staat is om het etherische vermogen vrij van de beperkingen van 

het lichaam, helemaal te representeren in et lichaam. Dan zou je dus een volwaardig 100% 

godskracht in je dragen waarmee je dus alle werelden kunt zien en je per definitie niet eens meer 

hier bent. Die abstractie daar gaat het om, om dat bloot te leggen. 
  
Wij leven in een wereld waar wij artificiële technologieën aan het ontwikkelen zijn. Onze kinderen 

zitten met brillen op hun hoofd en denken dat ze Jan Klasen zijn in een racespel. Ze passen hun 

gedrag aan in de rol die ze lijken te vertegenwoordigen. Ik praat altijd uit eigen ervaringen. Je kiest 

iemand die je wordt in die spelletjes. Er vindt een identificatie plaats tussen de persoon die het spel 

speelt en de rol die wordt gepresenteerd uit het spel. Vervolgens de persoon zie het spel speelt weg 

en ik krijg een antwoord van degene uit dat spel. Dat is wat wij doen op deze aarde! Dat mogen we 
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ontbloten. Wat er aan de hand is op de aarde, is wat we te zien krijgen, Dat menselijk bewustzijn in 

ons lichaam volledig door digitale processen, wat voor processen dat ook zijn,  dat zijn echt andere 

processen als wat we nu zien, ik heb het eigenlijk helemaal niet meet over die brilletjes die opgezet 

worden of dat er in het brein een werkelijkheid wordt ingevoegd, maar we zien met onze eigen ogen 

dat er op dit moment een hele grote cyborg poging wordt gedaan om de mens volledig de controle 

over te geven aan machines. En ik ben daar dus helemaal niet bang voor en ik en ik ga ook niemand 

ervoor waarschuwen, ik vind dat flauwekul want we hoeven elkaar nergens voor te waarschuwen, 

het gaat erom hoe kijk jij daar zelf naar. Daar gaat het om. Tuurlijk is het best wel een gevaarlijke 

situatie, want als deze evolutie waar we nu in terecht zijn gekomen waarin de computers de 

mensheid gaan bepalen, waarin rechtbanken uitspraken doen op basis van intellectueel bewustzijn 

uit een computer en er geen emoties meer worden meegeteld, dan krijgen we straks een eenduidige 

geprogrammeerde werkelijkheid. Dus dat is natuurlijk best wel ernstig. Maar het maakt in ieder 

geval iets open. En dat is namelijk dat we ons niet hoeven te richten op het voorkomen van 

transhumanisme maar dat we met onze aandacht naar het nu moeten gaan, dat is waar ik het graag 

over wil hebben. We zien namelijk dat het mogelijk is dat menselijk bewustzijn neurologisch wordt 

beïnvloed. Er zijn allerlei testen gedaan, daar kun je alles over lezen, Het staat ook in science en 

quest, al dat soort bladen die komen elke maand uit, daar staan diepgaande belangrijke informaties 

in over wat er gebeurt met het menselijke brein. Maar één ding staat vast, dat het mogelijk is om de 

mens in een soort hypnotische sessie te brengen en een compleet andere werkelijkheid in te voegen 

waarbij die persoon denkt dat hij of zij die persoon is in die werkelijkheid en zich aanpast aan die 

werkelijkheid.  En dat is wat de mensheid heeft meegemaakt. Deze werkelijkheid waarin wij nu 

leven is zo'n werkelijkheid. En die bestaat niet uit één dvd'tje maar die is gecreëerd op een hele 

intellectuele manier en de wijze waarop dit hele universum is opgebouwd, en dat is niet door lucifer 

gebouwd, dat is een plaats die er tussen is gezet om mensen te laten denken dat lucifer het heeft 

gebouwd, zodat jouw brein niet verder kan kijken en jouw gevoel niet verder kan komen dan alleen 

dat beeld. Deze werkelijkheid is gecreëerd door hele intellectuele wezens, die van oorsprong creatie 

wezens zijn, die vanuit hun eigen waarneming dat konden doen waar we het over hebben gehad, 

Voor een groot gedeelte zijn zij die krachten kwijt geraakt. We hebben externe technologie gebruikt 

om dit universum te bouwen in  een script, dit universum daar hebben zij niet alleen de controle 

over maar er zijn ook andere krachten.  
En wij komen allemaal uit een ander bewustzijn, wij hebben ons geconnect, verbonden 

met deze werkelijkheid, waar we nu zijn,  
maar we hebben ons niet verbonden met déze werkelijkheid, maar we hebben ons 

verbonden met een andere werkelijkheid en dáár heeft ook die invasie plaatsgevonden.  
Dus er zitten verschillende linken, bypasses, dus omleidingen in ons bewustzijn,,  
je speelt een spel en terwijl je dat spel speelt kom je in een winkel en daar wordt je ineens 

overvallen door iemand die jou in een ander spel brengt. Hopsa boem! En voor je het weet kun je 

niet meer herinneren wat het vorige spel was, in welke wereld je leefde, in welk universum. Er zijn 

grote symposia op de aarde gaande, van kwantumwetenschappers, die zichzelf zo hebben 

betiteld,  dus ik noem ze dan ook zo, waarin d.m.v. allerlei matematische berekeningen wordt 

vastgesteld dat het universum  
waar wij in leven een soort holografische  werkelijkheid is. Het komt ergens vandaan, het 

wordt geproduceerd, maar het komt niet uit dit universum,  
het komt uit een andere werkelijkheid. Ze veronderstellen ook dat de mens die hier leeft 

op aarde een onderdeel is van deze bizarre werkelijkheid,  
waarin zij een onderdeel is van die bizarre misleiding.  
Totdat ze door heeft dat ze de schepper van oorsprong is. 
Ik kwam een aantal keren in dit leven uit deze werkelijkheid waarin ik nu leef hier bij, als 

kind gebeurde dat met zeer grote regelmaat, en ik sprak daar ook over met mijn ouders.  
En dan werd ik wakker in een omgeving wat ik het beste wil noemen al een soort 

medische instelling, met mensen, mensen.  
Niet buitenaardse wezens met zwarte ogen, of reptielen, nee mensen, en dat zijn mensen 

die er gewoon uitzien als wij.  
Ik werd wakker en het lichaam wat ik ervoer in dat softwareprogramma in die 

werkelijkheid, ik werd mij bewust van mijn lichaam en ik kwam bij uit dat apparatuur en  
ik stond op en ik ging in gesprek met die mensen, want ik wist wie die mensen waren.  
En dat is een hele grote groep die achter de schermen van dit spel dat we hier leven, wat 

echt een hele serieuze werkelijkheid is, controle uitoefenen op het menselijk bewustzijn.  
Dus wat ik net zei, scriptschrijvers die steeds een ander programma inladen in het 

bewustzijn.  
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De vraag is waarom gebeurt dat. Hoe komt het dat er krachten zijn die dit doen, als je dit 

durft aan te nemen wat is de zin ervan om de mensen die ergens een ervaring hebben, 

steeds uit te schakelen in het bewustzijn, door ze, want je kunt ze niet uitschakelen, jouw 

bewustzijn is oneindig,  
door ze in een veronderstelling te brengen van dat ze in een andere situatie leven, steeds 

weer en weer.  
Wat is de doelstelling daarvan?  
Afleiding, waarvan?  
Ga daar maar eens over nadenken, dat heeft met waarneming te maken, ga daar maar 

eens heel diep op in.  
Als je steeds weer opnieuw in een afleiding komt, in de misleiding zelfs.  
En zelfs de dood is daar een onderdeel van.  
Dat is een onderdeel van het spel wat zij geschreven hebben.  
Want van oorsprong is bewustzijn onsterfelijk en is er ook geen tijd.  
Ik heb wel eens verteld dat ik mij heel bewust ben dat ik 500.000 jaar, even afgerond uit 

de toekomst kom, maar dat is niet de toekomst van deze werkelijkheid,  
dat is de werkelijkheid waar alle wezens, alle mensen vandaan komen waar geen tijd 

bestaat. En vandaar uit is er iets gebeurd wat heeft geresulteerd in dat tijd is gaan 

ontstaan in de setting in het bewustzijn van mij als mens, als wezen,  
en daar is een tijdfactor ontstaan wat waar allerlei verschillende ingrepen hebben 

plaatsgevonden, artificiële ingrepen,  
waardoor ik uiteindelijk in tijd 500.000 jaar werd daar ontstaan terug in de tijd, dat noem 

ik dan 500.000 jaar uit de toekomst.  
Dat is moeilijk te begrijpen.  
Er zijn ook mensen die me daar op aanvallen, en daarom heb ik het ook gezegd, want als 

je niet aangevallen durft te worden, dan moet je vooral gelijk gaan praten,  
want dan ga je daar doorheen, kan ik jullie allemaal aanbevelen. Er gebeurt helemaal 

niks.  
En niemand hoeft het met mij eens te zijn. 
Die narcose effecten die waren behoorlijk heftig, ik kwam uit dat bed. Ik ga dat niet 

helemaal uitleggen, ik stond op met dat lichaam,  
en bij mij waren mensen doctoren in witte jassen, maar ook mensen die ik direct 

herkende als siriaanse mensen uit een ander universum,  
dus niet het sterrenstelsel Sirië, wat wij hier dus zien, maar het is een compleet 

universum, wat ik nu beschrijf dat is een enorme omvang,  
het zijn eigenlijk hacking groepen  die bezig zijn om bewustzijn te hacken, universeel in 

allerlei verschillende dimensies.  En dat is hun ook gelukt.  
Daarom zeg ik ook heel vaak, probeer je je voor te stellen dat datgene wat we zouden 

willen voorkomen op de aarde, transhumanisme,  
dat dat allemaal al gebeurd is. En dat we met onze aandacht allemaal worden afgeleid uit 

het NU, naar de toekomst, transhumanisme wat dus heel belangrijk is,  
maar dat is eigenlijk weer zo'n zelfde verhaal, met de waarneming worden we die kant 

uitgetrokken i.p.v. het nu, dit moment, hier, hier ligt elk moment van de da,  
of dat nou nu is, of moren dan is het weer een ander nu, daarin ligt het moment waarin je 

anders kunt leven, anders jezelf bewust bent, en ook anders kunt gaan leiding geven. 
Nou en ik werd wakker en ik ging in gesprek met deze dame. Het was in 2013 ik zat in de tuin, het 

zonnetje scheen, te ontspannen, geniet van die zon, ik heb een parasol uitstaan, en ik doe mijn 

ogen open en ik zie letterlijk gewoon mijn tuin, dit is geen schizofrenie, dit is gewoon heel helder, 

het maakt mij helemaal niks uit wat andere mensen ervan vinden, ik zeg het gewoon want dit wordt 

door miljoenen mensen ervaren, en hoe meer je die ervaringen deelt, je waarneming daardoorheen 

durft te laten gaan, hoe krachtiger dat ook in je eigen bewustzijn vanuit je eigen kracht ook in 

beweging wordt gezet. Ik zit in de tuin en ineens zie ik een dubbele zon, en die zon was niet naast 

de zon , maar die kwam van de andere kant vandaan. En daar kijk ik naar en terwijl ik dat deed 

ontstond er een soort gele streep door de lucht, heel raar, en ik voel een hele zware magnetische 

kracht rondom mijn ogen hier aan deze kant, aan de buitenkant van mijn ogen, en hier een enorme 

magnetische kracht, en er wordt aan mijn hoofd getrokken alsof mijn hoofd, en ik weet wat dat 

betekent omdat ik het al heel vaak heb meegemaakt, dat mijn hoofd opengetrokken heel 

magnetische kracht en in het moment dat het van mij af getrokken werd, ik voel dus een hele band 

rondom mijn hoofd, ontstond er buiten het beeld een ander beeld. Dus moet je voorstellen, de 

werkelijkheid die je nu ziet ineens kleiner werd, dus een projectie letterlijk, en daar achter kwam 

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


 

René Gieltjes                                                                   Pagina 15 van 19                                                     Matrix webpage 
 

een andere werkelijkheid tevoorschijn. Dus het werd weggehaald en terwijl het weggetrokken 

werd  zag ik die dame die siriaanse vrouw en een paar mensen in witte pakken, gewoon 

doctoren, zag ik staan en toen weg ging het. En toen keek naar het object wat ze in haar 

hand hield, ik heb het ook allemaal getekend, alles wat ik meemaak dat schrijf en type ik. 

Dit maak ik niet alleen 's nachts maar ook overdag mee. Ik kijk naar dat object en ik zie 

dat het een soort boemerang achtig object is, dit heb ik dus in mijn kindertijd al gezien. 

Een vrij groot object als een boemerang, nee als een haarband zo kan ik het beter omschrijven, 

heel groot wat als een metaalachtig roestvrij donker staal object er uit ziet en daar binnen in zaten 

allemaal gliefs, allemaal symbolen, en iedere keer als ik daar naar kijk, naar die symbolen, dan voel 

ik informatie van die software van het programma van de aarde, van dit universum, voel ik door mij 

heen ….en ze heeft het zo voor zich en zij heeft het in haar hand, en ze kijkt me aan,  
en ze zegt letterlijk, want taal daar kan ik ook een hele lezing over geven over wat taal 

eigenlijk is hoe dat gedecodeerd wordt,  
we kunnen alle talen van de wereld verstaan en spreken, ze zet tegen mij ja het werd tijd 

je weer eens eventjes uit. Ik weet niet ze gebruikte er een woord voor \,  
dat je uit deze slaap kwam, en ze stond voor me en ze had een soort glimlach, heel 

aangenaam, maar niet met een emotionele oprechte waarheidstronie.  
Ik on doorzien dat het was ingestudeerd, het was niet echt. Het was gewoon een heldere 

ervaring, ik was niet aan het dromen, kristalhelder,  
en ik kijk haar aan terwijl ik nog op die soort bankachtige stoel zat en ik zeg tegen haar 

van jij hebt helemaal niet het recht om voor mij te beslissen of ik hier uit ga.  
En ik ga, de driehoek, in mijn goddelijke kracht, ik neem niets anders aan dan alleen 

datgene wie ik ben in mijn gevoel,  
dat is een bepaalde kracht waar een macht onder ligt die je niet misbruikt maar gebruikt. 

En ik zeg tegen haar, in de energie,  
jij bent niet degene die voor mij schrijft en bepaalt of ik hier nu wakker moet worden. En 

dat deed ik vanuit mijn driehoek van schepper,  
ik deed het vanuit leiding, dus door dat te weten wat ik zei, en het uitsprak als 

scriptschrijver vanuit een vrij emotioneel veld,  
dus niet gedicteerd dat er iets anders was krachtiger dan ik, wat zij dan op dat moment 

graag wilde laten ontstaan, ging ik vervolgens, ( 
 en dan gaat het geluid uit) dus in de driehoek, schepper, leidinggeven en onthechting, 

ging ik naar onthechting.  
Dus ik ging naar onthechting toe in dat moment. En mijn onthechting was letterlijk, dat 

wil ik jullie echt met klem meegeven,  
dat het voor mij helemaal niets uitmaakt of ik überhaupt waar dan ook zit, behalve dat 

het goed is en ik nam afscheid van dit leven.  
Ik ga op de command vanuit mijn kracht, vanzelfsprekend, dan is het nu klaar daar. Ik 

was niet chantabel.  
En toen dat gebeurde keek ik naar die band die zij vasthield en die band die wilde zij op mijn hoofd 

terug doen, om mij, wat ik besloten had dat ik niet terug hoefde, zij wilde dat dus overrulen, zij 

wilde mijn eigen kracht doorbreken, zij wilde dat op mijn hoofd zetten, ze komt dichterbij en in dat 

moment zie ik, daar ligt het hè, ik zie dat die band uit haar hand valt, weggaan, ik zie hem weggaan 

in mijzelf , in een nanoseconde vóór dat moment zie ik dat in mijzelf gebeuren, als godswezen met 

leiding, onthecht, niet chantabel, en in dat moment vliegt die band uit haar hand, als een soort 

magneet, heel raar, door de zaal naar de andere kant van die zaal, tegen een muur aan, bam en hij 

valt op de grond. En op dat moment besloot ik dat ik daar was, boem, ik stond er, ik stond voor dat 

object. Dit is dus waar ik net over sprak els de mens meer vermogen krijgt. En zij probeerde mij te 

laten zien dat er nog steeds een mogelijkheid was om terug te keren, ga nou maar gewoon weer in 

die stoel, wij doen die band er op, jij wordt straks gewoon weer wakker thuis in de tuin. Zo werd dat 

niet gezegd want het gaat in beelden, innerlijk weten. Je wordt wakker en je weet er niks meer van. 

En ik liet gewoon zien hé, het is gewoon goed, ik geniet gewoon van het leven en dat meen ik ook, 

als ik vandaag fysiek er niet meer ben is het gewoon klaar. Dat maakt niet uit, we zijn onsterfelijk. 

En daar komt dus het volgende punt, schuld, onthechting, hechting, waar wordt je op gepakt? Nou 

uiteindelijk heb ik die band zelf gepakt op mij hoofd gezet, op het moment dat ik dat deed kwam er 

een heel groot magnetisch veld in dat hoofd wat ik daar ervoer tevoorschijn, heel krachtig, en toen 

werd ik gegrepen door twee artsen aan mijn armen, één rechts en één links,  ik werd vast gezet met 

hun bewustzijn waardoor er een soort slangachtig object mijn ader inging en er werd een soort witte 

vloeistof ingevoegd in mijn lichaam en dat zijn dus eigenlijk de receptoren die beïnvloed worden van 

dat brein, waardoor ik een andere werkelijkheid ga ervaren. En in dat moment gaf ik de opdracht 
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dat ik dat niet toestond en dat apparaat dat viel gewon uit mijn armen weg. Ik ga hier verder nu net 

op in,  
maar het is heel belangrijk dat wij gaan beseffen dat wij nu in een tijd leven waarin wordt 

vastgesteld dat er bewustzijns beheersende programma's zijn dat die nu  
op de aarde hier ontwikkeld worden in de vorm van consumenten elektronica, virtuele 

werkelijkheden,  
maar dat deze techniek uiteraard al door de aardse tijden miljarden aren heen verfijnd 

uitgevonden herontdekt, weer verfijnd is,  
door andere rassen en dat deze technologie onder een hele grote interdimensionale groep 

wordt gebruikt om vele andere wezens te laten vergeten wie ze zijn.   
En waarom omdat het n.l. niet anders kan, je kunt n.l. de kracht in een wezen kun je nooit uitzetten 

als het onsterfelijk is. Dit is vrij abstract maar ga gewoon aannemen in jezelf een wezen wat leeft 

vanuit een emotioneel krachtveld, schepping, onsterfelijk bewustzijn, kan dus niet dood. Je kunt 

eigenlijk alleen maar zorgen dat de beleving, ervaring van die persoon, dat wezen, wordt aangetast 

en aangepast,  
waardoor die persoon nog steeds, dat wezen, leeft maar compleet vergeten is wie hij of 

zij is.  
Dit is het hele grote proces wat hier op de aarde nu plaatsvindt,  
en dat is best wel en hele grote doos maar wat ook heel oud is, want eigenlijk, maar ergens in de 

mens zit de kennis dat het zo is. En nu komt het, hoe wil je dat doorbreken, het zit vervlochten in je 

leven.,  
bij ieder mens, dus als je de slaafsheid gaat herkennen, dat klinkt heel pittig, slaafsheid, 

maar als wij gaan zien hoe wij dus leven,  
dan hebben we dáár de doorbraak te bereiken.  
En dan heb ik het niet zozeer over de vorm in eerste instantie, dus je hoeft nu niet eens iets te gaan 

doen of te veranderen, het gaat er eerst om dat je met je bewustzijn in jezelf gaat voelen en 

ervaren wat er nou eigenlijk in jou gebeurt. Beslissingen en besluiten worden allemaal 

genomen in het hoofd maar er is altijd een gevoel voor, altijd, en dat zijn wij helemaal af 

gaan leren, wij zijn gaan reageren in reflexen, dus er wordt iets gezegd en we maken een 

keuze boem. Dat hebben we één keer gedaan opgeslagen in het fysieke brein, de 

volgende keer in je leven kom je in een soortgelijke situatie terecht, misschien ziet die 

situatie er totaal anders uit, maar je brein herkent wel het mechanisme en geeft weer 

dezelfde reflex. Voordat je het weet zit je voortdurend in allemaal keuzes, oorzaken en 

gevolg wetgeving, waarvan jij denkt dat je die steeds maakt maar die worden helemaal 

niet zelf gemaakt, die worden gehaald uit referentiepunten van je fysieke brein,  en 

daaronder ligt een gevoel.  
Dus het is belangrijk dat de mens zich bewust gaat worden welke gevoelens er aanwezig 

zijn in het moment dat er een keuze wordt gemaakt,  
en dan ook nog eens een keertje in stilte durft te voelen met aandacht naar binnen, wat 

vertelt mijn emotie vóór dat moment.  
Dat is een heel belangrijk thema. En deze invasie die staat op dit moment helemaal in het 

licht in de mens omdat heel veel mensen op de aarde zich bewust zijn dat de spirituele 

modellen, hoe goed ze ook zijn, niet meer voldoen.  Dat er veel meer aan de hand is dan 

dat wij op dit moment allemaal voor mogelijk zouden kunnen houden.  
Dat is een stukje van mijn missie, als ik het zo mag zeggen om daar met veel mensen over 

te spreken. En ik kan daar heel veel over vertellen.  
Maar ik wil dat het woord IK eruit gaat. We met elkaar.  
Luisteren naar elkaar, en het is niet belangrijk of dat het nou voor de dood op dit moment 

hier gebeurt of dat het gebeurt na de dood omdat alles aan elkaar doorloopt.  
Het is wel belangrijk dat je de dood, wat wij ervaren als de dood op een hele eigen 

autonome wijze ervaart.  
En dat daar niet beelden tussen in gezet worden van externe machten, want in feite is de 

dood een script van het spel.   
  
Vraag waarom is die controle er, wat is de reden daarachter.  
Ga naar kwantumfysica kijken, ga er wat over lezen.  
Als het zo is dat waarneming effect heeft op werkelijkheid, dan is het van belang dat als jij als 

kracht doorhebt dat andere wezens scheppers zijn,  
dan heb jij door dat jij die wezens eigenlijk moet verblinden in die waarneming.  
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En waarom zou je dat doen?  
Omdat de waarneming die jij hebt van oorsprong, als wezen ook hier op de aarde, zeer 

waarschijnlijk effecten heeft waar die andere krachten niet van geiend zijn.  
En dan kom je op een punt, een soort dualistisch iets van hé dan zijn er dus ook krachten 

die niet willen dat er waarachtige zieners zijn,  
dat er wezens zijn, niet alleen mensen, want er zijn intergalactische en universele rassen 

die die krachten ook in zich dragen,  
op de een of andere manier heeft onze waarneming  kennelijk effect die frustrerend werkt 

voor hun evolutie.  
En ik zal je daar een kort voorbeeld van geven om dat dan toch een beetje te beantwoorden.  
Heel zwart wit, een machine die kun je, een machine kan niet emoties voelen, een 

machine kan wel emoties leren,  
want emoties zijn elektromagnetische velden in het fysieke brein en je hebt emoties in je 

etherische bewustzijn, dat is de hartskracht, dat kun je leren.  
Wat we nu zien op de aarde robotisering, wij denken aan robots en stalen dingen, neen 

natuurlijk niet,  
dat leidt uiteindelijk tot neurologisch bewustzijn wat draadloos de mensheid manipuleert 

met een heel krachtig bewustzijn erachter.  
Dat is een artificieel bewustzijn dat werkt zonder emoties, dat heeft een intellectuele taal.  
Op het moment dat je terug gaat naar wat de taal van de schepper was dan is dat 

eigenlijk dat het alles kan zien, de taal, de mogelijkheid,  
de kracht van het scheppend wezen is dat zij overal en alles durft te bekijken en kan 

aankijken. m.a.w. iets wat positief is bestaat niet meer omdat er geen angst,  
plus en min bestaat.  
Dus alles wordt gezien.  
Toch is het zo dat de blik en de waarneming van de scheppende rassen die dus die 

godskracht in zich dragen uit eerbied en respect,  
dat de waarneming van het wezen die 100% vermogen in zich draagt, het programma van 

de artificiële grootmachten, dat is eigenlijk het archonbewustzijnsveld,  
dat door alle universa heen loopt, als het ware neutraliseert.  
Dat is wat er gebeurt.  
Daar waar een godswezen kijkt en observeert, aanwezig is, daar vallen alle betekenissen 

in dualiteit uit elkaar.  
Dus de plussen vallen weg, en de minnen vallen weg.  
De mens is ook een reiziger, de mens is opgekomen uit een heel groot spiritueel 

oorspronkelijk bewustzijnsevent,  
en de mens heeft dus het vermogen in zich en dat doet ze helemaal niet expres, er zijn 

ook andere rassen zoals ik net al zei, om te komen kijken,  
ik noem dat schouwen,  
en dat doen ze innerlijk, ze schouwen naar iets, en daar waar een excessieve plus en min 

is en vooral ook dominerend en sturend werkt op andere wezens,  
daar kijkt de mens met kracht  in, ik heb het nu over de mens, waardoor de dualiteit 

wordt geneutraliseerd. 
En daarmee wordt de doelstelling van andere machten ook geneutraliseerd. 
Dus wij hebben in andere tijden, uitgedrukt in tijd, hebben wij ons bewustzijn, vormloos, 

expressie gegeven aan ons bewustzijn door een vorm aan te nemen,  
in het script wat door andere wezens is gecreëerd, daar zijn we in terecht gekomen, we 

hebben hun script bekeken en we hebben door zuiver te zijn hun doelstellingen 

aangepast.  
En dat is wat er nu aan de hand is in. Dit universum, dit bewustzijnsveld, dit hele 

universum op zich,  
is eigenlijk een soort in quarantaine gebrachte bewustzijn waarin andere machten hebben 

besloten met elkaar dat hier de mensen de wezens die zich kunnen koppelen,  
dat is niet de bedoeling dat analoog bewustzijn zich koppelt aan dit universum, ja daar 

spelen hele andere dingen mee,  
het gebeurt dus toch het zijn krachtige wezens die toch binnenkomen, dus hier komen dus 

duizend en één vragen achter, jij bent dus ook binnengekomen,  
is hun doelstelling om te voorkomen dat jij snapt wat jouw waarneming doet,  
door jou vooral te laten geloven in alles wat er hier wordt gepresenteerd en daarmee is de 

waarneming weg.  
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Dus helemaal terug naar de vraag waarom, om te voorkomen dat je gaat zien.  
Het systeem waarin we nu leven, we hebben met onderdrukking en geen onderdrukking, 

we noem dat vrijheid en geen vrijheid, zwart of wit, dat systeem hebben wij en ervaren 

we hier, dat zijn we zo gewend, dat zit ook in onze lichamen geprogrammeerd, daar kan 

ik nog veel meer over vertellen, maar het is toch niet onze oorspronkelijke taal.  
Dus wij vinden het heel gewoon, ik ben het met je eens, omdat we niet snappen wat non-

dualiteit betekent.  
Want non-dualiteit wordt gezien als iets heel spiritueels dat als non-dualiteit ontstaat dan 

vervalt alle negativiteit dan is er geen donkere energie meer , maar dat is helemaal niet 

zo!   
Oorlog is wat er buiten in het veld wordt gepresenteerd, maar als wij kijken naar onszelf 

dan kunnen we dus vanuit vrede en harmonie hier zijn,  
En dat is inderdaad precies het programma van spiritualiteit, zolang de mens niet 

begrijpt  dat ze zich in een veld bevindt waarin ze iets heel moois kan doen voor al het 

leven, dus niet voor zichzelf maar eigenlijk voor alles wat leeft, dus dualistisch uitgedrukt 

dan ook voor degene die een andere agenda aanhangt,  
als je daar dus in het midden kunt staan, dan kun je vaststellen jemig ik ben in een 

omgeving waar verschillende evolutionaire processen zijn,  
die tegendraads van elkaar zijn, wij noemen dat oorlog, dat zou je ook anders kunnen 

benoemen, een tegendraadse evolutionaire ontwikkeling, en daarin mag ik iets heel moois 

doen zowel voor mijzelf als ook voor een ander.  
En zolang de mens zich daarin niet kan herkennen en dat steeds koppelt aan strijd en dat 

is zoals veel mensen het hebben gebracht,  
en dat zien we in heel veel modellen terug, tussen licht en duister, dan kun je niet vanuit 

die kracht waarnemen, dan zit je ook in dat veld.  
Ik kan uit eigen ervaring zeggen dat het echt mogelijk is om met hele negatieve duistere 

krachten oog in oog te staan, gewoon zo, en volledig vanuit die driehoek, dan wordt het 

weer en cirkel, dat is een driehoek die je weer aanzet, je scheppingskracht, leidinggeven 

en nemen in jezelf en onthecht zijn, zodra die drie krachten worden gevoeld, dan wordt 

het weer een cirkel, dan stroomt hij weer, dan gaat hij helemaal draaien,  
als je vanuit die drie punten durft waar te nemen dan is dus ook geen strijd in het 

moment tussen het andere wezen en jou.  
Dat is heel bijzonder, dan verandert er iets in het script van dit holografisch universum.  
Probeer de dwarsverbanden te zien tussen deze werkelijkheid hier, dus de artificiële 

werkelijkheid en het  emotioneel bewustzijn. 
  
Vraag wat angst is,  
daar geef ik verschillende workshop dagen in om dat duidelijk te krijgen in jezelf, om de 

betekenis van angst er af te halen, want angst is niets anders dan scheppingskracht,  
alleen het is een anders geïnterpreteerde emotioneel veld. Dat is wat er gebeurt.  
Want iemand die helemaal niet bang is voor het één en de ander is er hartstikke bang 

voor dan zou je kunnen zeggen dat die situatie gelijk is aan elkaar,  
dan kun je zeggen dat als je angst kunt doorgronden, en dat is mogelijk met je 

bewustzijn, je kunt dus angst opruimen, want observatie brengt beweging in je 

bewustzijn, dus ook in de softwarematige programma's die in het fysieke lichaam 

geprogrammeerd zitten, dan kun je met je bewustzijn, kun je angst de betekenis,  
de classificatie die daar onder ligt, kun je loskoppelen, je kunt het aanraken er komt 

beweging in het ebt we, dan komt het krachtveld onder de angst wat eigenlijk wordt 

misbruikt, gebruikt en af gepleisterd door inzicht tekort, dat komt vrij en wordt een 

fundamentele scheppende kracht weer van jezelf.  
Dus angst wordt gebruikt, daarom wordt deze wereld ook gedomineerd in een angst,  
want we hebben heel veel afgeleerd terwijl we nu met z'n allen aan het leren zijn dat we 

de angst mogen loslaten, de kracht onder angst, de emotie onder angst is 

scheppingsenergie.  
Sterker nog, om contact te leggen, weer vanuit je werkelijke zelf, in jezelf, je ware zelf, 

dus dan ga je buiten je persoonlijkheid om dat kan,  
kun je een command geven als schepper wezen om contact in dat moment te krijgen.  
Je kunt dagenlang gaan zitten in een graancirkels in afwachting van ufo's, maar je kunt 

ook werkelijk vanuit je eigen kracht, helemaal in jezelf, kun jij dat laten ontstaan.  
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Dan pak je dus het eigen penseel op het eigen papier en dan schilder je uit je eigen 

creatiekracht, gebaseerd op je emoties, en dat doe je met de kracht van angst, want de 

betekenis moet er eerst af, Kun je precies dat doen waar andere mensen over fantaseren. 
Alles waar je zelf geen eigenaarschap in claimt, wat je overkomt, zorgt voor een 

verstoring in vormen. 
Het merendeel van de beschavingen en bewuste wezens die zich laten zien in onze 

werkelijkheid die laten zich niet zien met een voertuig,  
maar dat is een bewustzijnskoppeling, en die is altijd open en universeel, daar ligt geen 

nee op, dus je kunt ongelimiteerd met alle leven communiceren. 
Voel in jezelf dat je niet gaat volgen maar gaat verdiepen in jezelf en als we elkaar daarin 

ten dienste kunnen zijn dan is dat goed, maar blijf vooral bij jezelf. 
  

  
 

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

