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Ik zit zoals jullie mogelijk weten in veel Facebook groepen, nm hobby is eigenlijk waarom er zoveel 

twijfel is over een leven na de aardse dood, dus eigenlijk leven we eeuwig en zijn we tijdelijk op 

aarde. Nu was er in een groep die de leer van Martijn van Staveren volgen een vraag over onze vrij 

wil. Ik heb daar een uitgebreid antwoord opgegeven, het gaat misschien voor velen wat ver of komt 

wat vreemd over, maar als er maar één persoon er iets aan heeft ben ik al blij ;) 

 

Vraag: 

Wat weten jullie over de Vrije Wil volgens de 'leer' van Martijn van Staveren? 

 

Antwoordt: 

Vrije wil is iets dat ook bestaat buiten de matrix. Want waarom laten alle andere miljoenen hoge 

beschavingen ons wij aardse mensen met rust. Dat komt omdat op aarde een vrije wil heeft en dat 

mag nooit aangeraakt worden. Deels komt het dat we worden beschermd door o.a. Galactische 

confederatie - een groep van allerlei hoge beschavingen om vrede en liefde instant te houden. Nu is 

er iets wat Martijn zegt dat wij oorspronkelijk hele hoge goddelijke wezens zijn, die al vele levens 

hebben doorleefd en op gelijke voet staan als het sprinkhanen volk. Maar door een foutje zitten nu 

hier vast in deze Hologram gecontroleerd door zeker 8 verschillende ET-groepen. Doordat ervan 

buitenaf niet ingrepen mag worden. Is er iets bedacht en dat is blijkbaar alleen in Nederland 

mogelijk, heeft iets met breedtegraad 51 a 52 te maken en misschien ook wel met kanteling van de 

aarde. Wij die nu er achter zijn dat de leer van Martijn wel eens ons brengt waarom we op aarde 

zijn. Wij die in de laatste 100 jaar in Nederland zijn geboren en zich bewust bezig zijn, dus al vanaf 

kinds af aan zoeken wat er niet klopt hier op aarde. Dus niet de mensen die onbewust zijn en steeds 

via Gene zijde steeds opnieuw een leven hier op aarde beginnen, dus vast zitten in het reïncarnatie 

proces. Wíj komen voor dit aardse leven van 1 van deze Galactische federatie groepen en zijn 

uitgezonden naar aarde doordat er een zeg maar een gat in de Matrix is (ik weet uit eerdere eigen 

onderzoeken, dat ooit de Orion stelsel verbonden was met de piramides van Gizeh, de ET hadden 

een manier om zonder ruimteschip) te astraal reizen en zo verder het universum in) Nu lijkt erop 

dat dit gat, opening in de matrix boven Nederland zit en Wij hier komen om te zorgen voor het 

herschrijven van het script. Door gebruik te maken van onze vrije wil en dat kan alleen als we weer 

bewust worden van ons hartsbewustzijn. Ons hart is analoog, liefdeskracht, ons hart kan ook 

denken en is verbonden met het all of hoe je het ook noemt, onze hersenpan is digitaal en die wordt 

gecontroleerd door de matrix, zonder dat we het in de gate hebben, de hersenen hebben daar ook 

weinig capaciteit nodig. Dit is eigenlijk ook wat ons hier in de matrix gevangenhoudt, de ananuaki 

hebben ons DNA aangepast en is ons hart losgekomen van onze brein. Als we dit gaan inzien en 

begrijpen en er na gaan leven kunnen we zorgen voor een omkering, dat is gebruik maken van onze 

vrije wil die geldt in het gehele universum en daar kan de matrix niet omheen. Maar doordat we hier 

in 3d leven in angst en zorgen blijven we weg van ons hart, want we willen alles steeds maar 

opnieuw verklaard hebben. Dus we hebben iets te doen met ons ALLEN Wij In denk dat 21 juni daar 

een goede stap in de juiste richting in is. 
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