20200518-Hoe-kan-je-in-Galactische-verbinding-komen
Voor beginners die nog niet of weinig kennis en inzicht hebben in de visie van
Martijn van Staveren
Ik wil eigenlijk over een bepaalde tijd met zoveel mogelijk mensen in Galactische
verbinding gaan komen.
Maar vooraf is het een goed idee dat ieder dit eerst voor zich zelf eens gaat doen.
Zodat we dan b.v. op een avond gezamenlijk op het zelfde moment in verbinding
gaan komen, ieder vanuit zijn eigen omgeving.
1e Galactisch verbinden doen we op 29 mei om 19:30
Hoe kunnen we dat doen?
Er zijn vele vormen van meditatie waar je hele leven aan kan werken.
Voor mijn gevoel is het belangrijkste dat je zelf bevrijd van het stoppen met denken.
Daarom word er dan ook vaak over verlichting gesproken, omdat stoppen met denken voor
velen een onmogelijk taak lijkt te zijn.
Wil je mee doen?
Meld je effe aan, door een mail te sturen met je naam en email naar
rene.tibet@hotmail.com
Inleiding
Maar als je de visie & de galactische informatie van Martijn van Staveren door voelt kom je
via een andere weg ook tot dat inzicht. Gaat vooral om bewustzijn, begrijpen wie wij zijn
als mens, wat onze taak is op aarde. Maar vooral wat er nu echt gebeurt op moeder aarde,
dat alles eigenlijk helemaal niet zo mooi is dan eigenlijk altijd maar willen, dan alleen
gelukkig zijn. Natuurlijk mogen we ook genieten. Maar dit leven nu op aarde is een
Galactisch spel een zeer complex en zeer geavanceerde werkelijkheid dat je niet met een
paar woorden kunt beschrijven, gaat ook vaak niet om de woorden maar meer het
innerlijke gevoel, innerlijk weten.
Wat er nu in deze periode speelt is dat de mens bewuster gaat worden, waardoor er steeds
minder control over ons is. We doen niet meer wat regeringen willen, maar regeringen zijn
de spelers van een veel dieper liggende reden.
Wij mensen zijn hier nu op Moeder aarde al eeuwen om het spel te doorgronden, maar ons
hebzucht naar macht en zo houd ons gevangen. Vele andere galactische beschavingen
monitoren ons en wachten op ons totdat we dit spel gaan doorzien, veel van dit complex
spel komt nu zichtbaar. Waardoor er nu aan beide kanten het goede en het kwaad actiever
worden. De mensheid zal onder controle moeten komen als het aan de negatieve
galactische rassen die ons hier op moeder aarde gevangen houden, waarom wij zijn hun
voer, hun levens behoefte.
Wij voorzien hun energie aan de hand van onze ANGST en WOEDE en ook via allerlei
geloven geven we onze scheppingskracht weg tijdens het bidden (daarom is de Moslims zo
in opkomst). Alles is namelijk energie, zelfs je stoel, je huis, alles. Wij mensen zijn van
oorsprong Godswezens, mensen die vanuit de toekomst komen, die ooit met alle mogelijke
leven in het universum verbonden waren en ons motto was vrije wil. We hebben als mens
een heel hoog aanzien in het gehele universum, vele ruimteschepen en andere technologie
zijn door ons mens gecreëerd, daarom is de aarde nog steeds niet overgenomen door de
miljoenen andere zeer hoge andere galactische beschavingen, maar ze monitoren ons en
hopen dat we bewust worden, want we houden de groei van het universum nu tegen, want
alles zit aan elkaar gekoppeld.
René Gieltjes
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Nu is de wens dat de mens op staat en het spel door ziet en dat we een boodschap
uitzenden dat velen gereed zijn om tot een galactische verbinding te komen. Velen die hun
hele leven al voelen ik hoor hier op aarde niet thuis, zijn bijna altijd een galactisch afgezant
op hier nu op aarde te zijn om de anderen 90% die al eeuwen vast zitten in het
reïncarnatie proces te helpen bewust te worden, mits ze ervoor open staan.
Nu heb ik en mogelijk velen de drang, het gevoel dat de mensheid meer in een galactische
verbinding gaan komen. Je hoort vooral bij jongeren dat ze in dromen, meditaties andere
wezens zien en er mee in contact staan.
Er is ook bij onze Galactische vrienden behoefte aan meer contact en een signaal dat velen
er voor willen gaan dat de gene die ervoor gereed zijn over willen naar de nieuwe aarde of
de aarde die er wel al is, maar door ons aangepaste DNA niet zien, want we zien maar 1%
van onze werkelijkheid, de rest is wat men noemt junk DNA.
Zoals ik eerder zei het is helaas niet in een kort document te beschrijven wat er echt aan
de hand is op aarde, hoe graag ik het ook wil, zie m’n facebook groep en m’n webpage
matrix-nl .freevar . com (zonder spaties, anders mag ik de tekst niet delen)

Note.
Heb je geen ervaring met meditatie in welke vorm dan ook.
Is het een aanrader met deze bekrachtiging te beginnen.
Zie bijlage 20191114-MvS-bekrachtiging-traditioneel-en-met-uitleg.pdf + opname(s).
René Gieltjes
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Ervaring en waarom
Ik heb zelf al m’n hele leven behoefte aan Galactisch contact. Heb honderden boeken
gelezen, maar weinig bewust gezien, alleen een paar keer bij een Reiki inwijding en later
bij het lezen van zeg maar UFO boeken zag ik de beelden voor me. In dromen vroeg ik
altijd om contact en als het contact er bijna was viel ik in slaap. Veel geleide meditaties
gedaan, was ik altijd weg, viel niet van m’n stoel af en zo. Later heb ik meerdere trainingen
gedaan, 1 ervan noemde je toen ET Healing, daar heb ik me zelf als een blauw galactisch
wezen gezien. In die tijd al sinds 2015 begin ik de YouTube’ s te zien van Martijn van
Staveren en in 2017 voor het eerst zelf naar zijn lezingen gegaan, was allemaal Yes Yes of
oh echt, ik ben dus niet gek, er zijn genoeg andere gekken die net zoals ik denk en voel.
In augustus 2019 werd ik gevraagd om mee te gaan met 70 anderen een week van
samenkomst in België, was een week zonder Martijn. Voor vertrek had ik zelf het besluit
genomen om niet meer om contact te vragen in m’n dromen en zo. Plots voor die bewuste
week kreeg ik via iemand mijn Galactisch naam door via Arcturianen – Yanadath, daarop
volgende dat ik ook hun drie namen door kreeg en de vraag wat ik daarbij voelde, ik dacht
ik voelen bij namen, het eerste wat toen in me op kwam was oproep voor dienst. Ben zelf
nooit in het leger geweest, de dagen voor vertrek gebeurde er vele vreemde zaken, erg
veel pijn rond m’n slapen, m’n hoofd was kokendheet en erg pijnlijk en m’n handen
gloeide. Ook werd ik dag voor vertrek zwaar aangevallen, waardoor ik bijna besloot maar
niet te gaan. Ging wel. In die week zijn er hele bijzondere zaken gebeurt, in een oefening
met m’n ogen dicht zag ik zeg maar die tekening van mijn facebook pagina, helder blauwe
ellips, voelde als een verbinding. We hebben die week veel met geluid en klanken gedaan.
Ik deed toen zelf vooral Tibetaanse lage bas geluiden en anderen de universele licht taal. Ik
kon met m’n handen de energie sturen, had dat nooit eerder gedaan, voelde als heel
vertrouwd. Plots zag ik door het schuine rieten dak een ronde cirkel waar ik allerlei
Galactisch wezens zag, maar ook op dat moment stopte we met die oefening. We gingen
naar buiten een andere oefening twee cirkels waar ieder t.o.v. elkaar stonden, we moesten
een bepaalde oefening doen, ik deed iets heel anders, bewoog weer m’n handen rond de
persoon die tegenover me stond en als ik naar de persoon zijn ogen keek, zag ik of het
heel normaal was een groenige waas met daarin zag ik een galactisch ras waar die persoon
vaak onbewust mee verbonden is, heb dat toen bij 6 personen gedaan. En het karakter &
inzicht van deze personen nu op aarde komt overeen met dat wezen wat ik zag.
Later op een avond zaten we te geinen bij een wijntje, dat we wel wijn voor de Arcturianen
hadden klaar staan,1 iemand zei vrij direct ik zie ufo’s en wij haha en we praatte wat te
hard en we werden door anderen verzocht naar binnen te gaan. Later hebben andere hele
groepen ufo’s gezien.
Waarom dit verhaal, onze Galactische vrienden hebben hele teams gereed staan, maar
wachten op ons mensen, door onze vrije wil. Met geweld komen we er niet tegen de
huidige regeringen en om onder de juk van de reptielen uit te komen kan alleen maar door
ons in bewustzijn niveau te groeien stijgen, weg uit 3d, daar hebben de reptielen geen vat
meer op ons. Nu alleen denken we dat nog niet te kunnen (kunnen we wel), maar we
mogen wel hulp roepen, maar niet met aardse woorden, maar door in een galactisch
verbinding te komen, van hart naar hart.
Wel even extra waarschuwing
Let goed op, dat je uit je hoofd bent, blijf je in je hoofd, loop je een risico dat de
negatieve Galactische rassen die nu de aarde beheren en ons hier gevangen houden
invloed op je gaan krijgen, wees je daarvan bewust. Ga vooraf in je kracht staan.
Twijfel je nog doe eerst die toegevoegde bekrachtiging en verdiep je in de info van Martijn
van Staveren wat op m’n webpage staat beschreven.
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Hoe kom je in Galactische verbinding
Als je de oefening doet is het mogelijk dat je bv na 10 min kleuren gaat zien, maar dat
hoeft niet, ik zag toen een wezen maar ook dat hoeft niet bewust te zijn.
Weet dat een ieder is altijd Galactisch verbonden met Galactisch ras waar hij of zij was
voor dit leven en via die beschaving hier een bepaalde missie heeft te volbrengen.
De oefening is iets waar je toch aan moet wennen en de kans is dat je op die momenten
geen echt tijds besef meer hebt. Na een bepaalde tijd kan het zijn dat je ‘ langer weg’
bent, maar je valt niet in slaap als je nog gewoon rechtop zit, want zou je in slaap vallen,
dan val je om.
Neem er de tijd voor, vaak is 45 min voldoende, maar doe wat goed voor je zelf voelt.
Verder is het handig dat.:
 Je vertrouwd bent met bekrachtiging van Martijn van Staveren van 14 nov 2019
 Het belangrijkste is dat je tijdens de Galactische verbinding niet denkt of laat afleiden
door welke vorm van gedachten dan ook.
 Voel dat je tegen de grens van zit slapen aan zit en dat je nergens door laat afleiden.
 Geen geluiden, maar alleen zijn is belangrijk, zorg dat je niet wordt afgeleid.
Wat je doet, het is geen meditatie, het is meer een nieuwe vorm van verbinden.
Je gaat gewoon goed zitten, als je wilt met steun in de rug.
Je roept in gedachte om je Galactische vrienden en verbind dan je lichaam met de aarde,
voel in gedachte loop je van je voeten zo langzaam naar boven langs je benen omhoog,
over je rug, nek tot aan pijnappelklier, je kruin, beeld dan in je hoofd tussen je slapen in
het beeld hoe de oorspronkelijke wereld zoals je die ziet in je voorstelling of/en het
weerzien van je galactische vrienden of iets wat voor jouw straks in het oorspronkelijke
energie niveau van toepassing is.
Zak dan langzaam af naar je Harts bewustzijn en verbind je met je Galactisch thuis, doe
dat dan twee kanten op, dan voel je de stroming.
Je voelt dan de energie stromen.
Dan ga je in gedachte naar de achterkant van ons hartsbewustzijn daar zit een heel klein
gaatje en daar vanuit ga je naar de plekken waar ooit onze vleugels vast zaten gehecht in
een van onze levens in de plejaden
Op dat moment stop je met voelen en blijf je zo zitten.
====

// ===

Ik hoor graag jullie ervaringen, liefst per in de Telegram groep Galactisch verbinden of
anders per email of op elke andere vorm die jou voorkeur heeft.
Heel veel liefs
Van jullie galactische vriend
Yanadath
Rene.gieltjes@hotmail.com
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