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Zwijndrecht-22apr2020 
 
Jeroen: Ja, een hele goede avond op deze vrijdagavond de 9e januari met Conclaaf en 
deze avond gaan we in conclaaf met Martijn Stavermans en een hoop mensen zullen hem 

kennen (van Staveren) ja, dat zei ik toch (Stavermans ..) oh sorry (lacht) nou, jongens, 
van Staveren dus, ik weet niet waarom ik die fout maak maar goed, Martijn, goede avond 

.. 
Martijn: goede avond Jeroen, leuk dat ik er vanavond bij mag zijn en het is ook je al weer 
direct vergeven hoor als er überhaupt iets vergeven hoeft te worden over een naam, ik ben 

er en ik vind het heel leuk dat ik er mag zijn  
Jeroen: precies, ik snap ook niet hoe ik aan die naam kom, ik maak die vergissing wel 

meer, juist deze en ik ken helemaal geen Stavermans dus dat is helemaal vreemd .. (lacht) 
Martijn: (lacht) maakt niet uit, ik vind het leuk om er te zijn, dankjewel .. 
Jeroen: maar ok, voor degenen die jou niet kennen, kun jij een klein beetje uitleggen wie 

je bent en daarna een intro hoe je eigenlijk tot hier gekomen bent ..  
Martijn: jazeker, dan kan, goed ik ben dus Martijn van Staveren, fysiek 41 jaar, ik ben een 

vrijspreker, ik onderzoek in mijn leven, wat onderzoek ik: ik sta van kinds af aan al in 
contact, van kinds af aan eigenlijk al voor deze geboorte, dat klinkt misschien voor 
sommige mensen een beetje vreemd en sommige mensen vinden dat heel gewoon, sta ik 

in contact met andere realiteitswerelden dus eigenlijk andere bewustzijnswerelden, anders 
gezegd buitenaardse beschavingen, ook beschavingen die niet perse buitenaards hoeven te 

zijn, daar ben ik gedurende m’n hele jeugd mee bezig tot op de dag van vandaag en ik 
inspireer mensen door middel van mijn gesprekken, mijn informatie die ik daarover wil 
delen met mensen, inspireer ik mensen en tracht ik ze ook te motiveren om zelf hier ook 

vrijelijk over te gaan denken, te gaan voelen en er ook openlijk over te spreken want mij is 
in ieder geval één ding heel erg duidelijk geworden dat er honderden miljoenen mensen op 

de Aarde deze ervaringen hebben en dat deze mensen in het publieke domein gewoon voor 
gek worden versleten en het is de tijd om daar op een juiste manier, en ik zal niet zeggen 
dat mijn manier de juiste is, maar in ieder geval wat wel juist is is om er open over te 

spreken met elkaar, om dat nu te gaan doen en daar geef ik informaties over .. 
Jeroen: nou, heel mooi, even kijken hoor, wil jij eerst nog een stukje introductie geven 

over waar we het over gaan hebben want ik bedoel het is natuurlijk, ik kan natuurlijk gelijk 
mijn vragen loslaten op jou maar een kleine introductie misschien zoals je de mensen 

eigenlijk in de eerste lezingen voorstelt, wat je gaat doen ..  
Martijn: jazeker, ik blik gewoon eventjes terug op de afgelopen jaren, ik ben gewoon 
iemand van een nuchtere afkomst, lijkt bijna een contradictie als je bedenkt dat ik spreek 

over buitenaards contact, een werkelijkheid die door onze sterrenkundigen en door onze 
astronomen hier, wetenschappers, in ieder geval heftig wordt bestreden over het 

algemeen, immers wij zijn nog niet in contact met andere wezens, wij hebben nog niet 
vastgesteld dat er überhaupt leven is, althans het is nog niet vrijgegeven dat er überhaupt 
leven is of is geweest op een planeet in ons eigen zonnestelsel, maar goed desalniettemin, 

ik ben een nuchter mens, ik heb gewoon mijn scholen ook gedaan, ik heb gewoon mijn 
opleidingen gedaan, ik ben op mijn 23e jaar ben ik geïnteresseerd geraakt in het 

computertijdperk, dat vond ik heel boeiend, ja wat ik daar nou zo boeiend aan vind is dat 
een computer in feite een element is of een apparaat is wat wij extern hebben bedacht 
buiten ons lichaam om contact te hebben met andere mensen, nou als jonge man had ik al 

direct in de gaten dat dat van zo grote invloed zou zijn en blijven en nog van grotere 
invloed zou worden in de toekomst, mede doordat onze spirituele groei gewoon niet in 

verhouding staat tot onze technische ontwikkeling, dat ik daar gewoon mijzelf in zou 
kunnen verdiepen, dat heb ik ook gedaan, ja ik ben gewoon computers gaan bouwen, in 
die tijd waren er bijna nog geen computers op de manier zoals we ze nu kennen en ik 

ontdekte dat ik daar heel veel plezier in had en dat werd eigenlijk steeds groter dus ik ben 

https://matrix-nl.freevar.com/


 
 

Willien / René Gieltjes                                                     Pagina 2 van 22                                  Webpage https://matrix-nl.freevar.com                                       

een bedrijfje begonnen, ik ben een locatie gaan huren, ik ben er nog een locatie bij gaan 
huren en nog een en op een gegeven moment werd dat echt een miljoenenbedrijf en ik heb 

behoorlijk wat personeel in dienst gehad, ik heb daar een drietal florerende bedrijven aan 
over gehouden, 13 jaar lang heb ik dat gerund, al die tijd daar ik daarmee bezig was ben ik 

ook zeker bezig gebleven met mijn oorspronkelijke missie hier op Aarde of te wel het vrijuit 
spreken over de interdimensionale buitenaardse contacten en dat de mensheid een 
onderdeel is van een grote galactische samenhang, ja en daar heb ik ook heel veel over 

gesproken hoor in mijn bedrijven, in mijn winkels, dat waren altijd hele leuke gesprekken 
die ik voerde, ik kwam altijd de mensen tegen die daar ook in geïnteresseerd waren, of ik 

ze tegenkwam of dat ik zelf creëerde, ja misschien dat laatste zeker ook wel omdat je 
straalt ook uit waar je mee bezig bent en ik heb ook altijd de moed gehad om daar ook 
gewoon een moment in te vinden om daar over beginnen te spreken, en ja dat is een hele 

leuke tijd geweest, nou na 13 jaar heb ik een paar misstappen gemaakt in een aantal 
beslissingen, besluiten binnen het bedrijf waardoor het bedrijf en verkocht werd en een 

ander bedrijf ook failliet is gegaan, ja is dat nu er, ik heb het als zodanig ook nooit zo erg 
als erg ervaren omdat ik heel diep van binnen ook voelde: het is tijd voor het grotere werk 
wat in mij schuilt en ik kon daar het moment niet in vinden wat ik gewoon in de fysieke 

realiteit die wij om ons heen dagelijks meemaken dat ik daar eigenlijk ook gewoon een 
onderdeel van geworden als slaaf dus in feite was het niet mee zo dat ik mijn bedrijf uit mij 

zelf aan het uitvoeren was maar het bedrijf was eigenlijk mijn leven aan het inrichten, er 
zullen ongetwijfeld mensen zijn die dit beluisteren en zich daar ook wel in herkennen, dus 
het was een zegen eigenlijk dat er een einde kwam aan het hele gebeuren wat mij terug 

heeft gebracht of eigenlijk beter gezegd: heeft gebracht op het punt waarin ik datgene wat 
ik aan het doen was op een grotere manier mocht neerzetten, dat ben ik gaan doen door 

middel van het geven van lezingen, in deze lezingen ben ik begonnen om te vertellen wie ik 
ben, waar ik mee bezig ben, wat m’n ervaringen zijn, nou dat zijn onder andere 

onderwerpen zoals buitenaardse ontvoeringen zoals mensen daar ook over spreken, ik 
noem dat dus ook zo omdat dat ook een herkenbaar woord is, ontvoeringen houden in dat 
het allemaal tegen je zin in gebeurt, dat was bij mij ook zeker het geval, ik ben zeker 

duizenden keren meegenomen, tegen mijn zin in, door wezens van andere werelden en 
andere realiteiten die hier op Aarde aanwezig zijn, het is een hele indringende tijd geweest, 

een heftige tijd geweest, een traumatische tijd ook geweest, dat heeft zich zeker vanaf 
mijn 1e levensjaar tot aan mijn 14e levensjaar echt voortgezet, waarbij ik wel moet zeggen 
dat ik de eerste herinneringen van deze ontvoeringen zeker heb dat ik 2 jaar was, dus dat 

zit behoorlijk heftig in mijn herinnering en ik heb er ook altijd over gesproken dus het is 
niet iets van de afgelopen tijden, mensen die mij kennen weten ook dat ik mijn hele leven 

daarover heb gesproken, ik heb er tekeningen over gemaakt, ik heb er aantekeningen van 
gemaakt, wetende dat dit op een later tijdstip zowel voor mijzelf als voor heel veel andere 
mensen heel belangrijk is om over te spreken, en nu zijn we anno 2015 en in 2014 was het 

moment aangebroken om de ervaringen op een wat grotere manier neer te zetten, groter 
in die zin dat ik in aanraking mocht komen met andere mensen zoals ook jij Jeroen om 

samen te werken deze wereld nou ja naar de voorgrond te brengen, om het bespreekbaar 
te maken want uiteindelijk: ik kan het niet alleen en dat hoeft ook niet, het is aan ons 
allemaal om ons onze bereidwilligheid te tonen en onze inzet te geven om op deze planeet 

waar heel veel structuren op dit moment de overhand hebben, die niet goed zijn voor het 
welzijn van de mens, voor de dieren, voor de natuur, voor deze levende bibliotheek, de 

Aarde, dat we daar een radicaal andere koers op in gaan zetten en het niet alleen laten bij 
spreken en het bekritiseren van systemen die niet werken maar door ze te benoemen en 
door daar op een juiste manier met elkaar in om te gaan en daar ook een werkelijke 

beweging in te brengen en daar ben ik mee begonnen in 2014 en ik heb daar een aantal 
lezingenseries over geschreven, daar ben ik nog steeds mee bezig, op verschillende 

locaties in Nederland, dat kun je ook vinden op mijn website buitenaardscontact.nl en die 
lezingenseries die zijn opgebouwd uit 4 delen, deel 1, 2, 3 en 4, waarin ik in deel 1 mezelf 
uitleg, in deel 2 dieper inga op de galactische contacten en in deel 3 ga ik dieper in op de 
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onderdrukkingen, op deze planeet en rondom deze planeet zijn zeer dominerende krachten 
aanwezig die alles maar dan ook werkelijk alles in de gaten houden, aansturen en 

beïnvloeden én zijn er ook heel veel positieve krachten, ik wil beter zeggen dienstbaar voor 
de mensheid, die er in ieder geval tot nu toe voor hebben gezorgd dat we er nog mogen 

zijn, en in deel 4 ga ik dieper op de materie in om te bespreken dat er binnen het hele ufo-
fenomeen, het buitenaardse fenomeen, dat er nog een grotere realiteit schuil gaat die 
eigenlijk als een soort rookgordijn over de buitenaardse thema’s heen hangt om te 

verhullen wat er nog in het grotere geheel aan de gang is, dus heel veel om over te 
spreken Jeroen, ik zit weer helemaal op mijn spreekstoel, maar dat is een beetje wat ik er 

op dit moment over kan vertellen .. 
Jeroen: dat is heel mooi, ik ook heel blij dat je op je spreekstoel zit, dus dat eh .. nee, 
kijk, nou ja om dan kort maar even door de bocht te gaan, we zien de Aarde op dit 

moment eigenlijk best wel chaotisch als mens en dat is niet helemaal onterecht natuurlijk, 
nou zijn er natuurlijk al vragen van waarom krijgen we hier geen hulp in, kan jij dat 

bevestigen of ik denk dat jij daar iets anders op te antwoorden hebt ..  
Martijn, ja er zijn natuurlijk .., ik wil altijd als eerste naar voren brengen, dat is heel 
belangrijk, dat is dat de manier waarop wij naar de wereld kijken, hoe wij de wereld 

ervaren, hoe ik mijn werkelijkheid ervaar en hoe andere mensen dat ervaren dat dat heel 
erg afhankelijk is van heel veel verschillende factoren, daarmee begin ik gewoon dat het 

afhankelijk is van wat ik in mijn leven heb meegemaakt, wat ik aan emoties in mij draag, 
welke nare en prachtige mooie dingen ik heb meegemaakt oftewel samengevat: wat zijn 
mijn referentiekaders op basis van hoe ik zaken waarneem en wat voel ik daarbij, wat voor 

betekenis geef ik dat, dat is heel belangrijk, en #2 wat ook heel belangrijk is de locatie 
waarin wij zijn opgegroeid, want op het moment dat wij hier zeggen bijvoorbeeld in 

Nederland: het is hier een enorme chaos door alle elementen die er aan de hand zijn, 
democratisch of ondemocratisch gezien, militair gezien, op onderwijsniveau, op het 

gezondheidsniveau, dan zul je daar heel veel verschillende meningen over horen, er zullen 
een heleboel mensen zeggen: dat is onzin, wij hebben de beste gezondheidszorg die je je 
maar kunt wensen, alles is beschikbaar, het is met welke visie je ernaar kijkt terwijl als je 

bijvoorbeeld reist naar een gebied in ik zeg maar wat zuid-India waar helemaal geen 
gezondheidszorg is, waar mensen ook doodgaan aan ziekten die hier gewoon met een 

bepaalde methode op te lossen zijn zullen die mensen daar misschien wel veel minder 
dramatisch over doen want ze zullen zeggen: het is mooi dat mijn moeder is overgegaan, 
het is een ceremonie, we klappen en dansen erbij, dus het is maar net wat voor culturele 

achtergronden hebben we, wat is onze opvoeding en wat is ook onze overtuiging van wat 
het leven op Aarde is, nou ga ik weer even terug naar jouw vraag: ja ik heb daar zeker wat 

meningen over, meningen die gebaseerd zijn op mijn waarnemingen, op wat ik weet en 
wat ik meemaak, de mensheid op deze planeet verkeert in een cyclus al gedurende heel 
erg lange tijden, we zitten in een fase waarin we feitelijk geen autoriteit hebben in de 

richting die we met elkaar in willen, we zijn geboren, we groeien op in een wereld waar in 
wij de referentiekaders meekrijgen en ook dat als zodanig als werkelijkheid zien en als 

normaal ervaren; het is natuurlijk niet normaal dat je op je 4e jaar of op je 3e jaar al naar 
een schoolsysteem wordt gebracht waarin niet jouw welzijn centraal staat maar feitelijk 
wat er centraal staat is dat die scholen kunnen draaien, dat er geld wordt verdiend, dus de 

behoefte van het kind, van het individu wordt niet bekeken, nou zijn her en der gelukkig 
heel veel mensen in de onderwijsinstituten die voelen en zien ook dat kinderen op vroege 

leeftijd andere lessen/leermethoden nodig hebben, maar goed dat staat eventjes los van 
het verhaal wat ik er over wil zeggen, de mensheid verkeert in allerlei verschillende 
facetten, en allerlei verschillende patronen en die patronen ja daar zullen we op een 

gegeven moment wat aan moeten doen en de enigen die daar wat aan kunnen doen dat 
zijn wij, en nu zijn er wel eens mensen die mij inderdaad vragen van joh, waarom worden 

wij hier niet in geholpen als er zoveel krachten om ons heen zijn die de mensheid ten 
gunste zouden kunnen ondersteunen zeg maar, daar zijn natuurlijk ook weer heel 
verschillende groepen in en over die daar mededelingen over doen als zijnde ook de 
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galactische federatie die er is, die met grote aantallen rondom de aarde hangt en ook 
aanwezig is om te monitoren en te beïnvloeden ten gunste van de mensheid, nou, wat ik 

ervan weet, en wat ik tot nu toe van mee heb gemaakt en dat is aardig wat is het heel 
simpel, ja, we worden ondersteund en het woord ondersteuning zouden we hier het beste 

uitleggen dat we worden begeleidt, dat er niet een totale destructie en vernietiging komt 
waarbij het bewustzijn van de Aardse mens wordt beëindigd en dat heeft een expliciete 
reden omdat de mensheid, het bewustzijn van de mensheid buitengewoon van essentieel 

belang is in het hele universum, in dit universum, in andere universa en in het 
metaversum, dat is het hoofduniversum waaruit alles ooit ontstaan is, is het bewustzijn 

van de Aardse mens van ongekend grote waarde en zolang wij als mensen niet beseffen 
wat onze oorspronkelijke historie is en zolang wij niet de bereidwilligheid hebben om te 
bedenken en in te voelen dat alles waar wij op dit moment bang voor zijn dat dat zich 

allemaal al een keer heeft voltrokken, wat er toe heeft geleid dat we juist in deze situatie 
zitten en tot nu toe blijven zitten, dan heeft het geen zin om daarover te spreken, dus met 

andere woorden, ik zeg eigenlijk: de mensheid wordt beïnvloedt op een niet 
ondersteunende wijze, op een wijze waarop de mens met angst wordt gebombardeerd, we 
krijgen voortdurend allemaal negatieve prikkels te zien wat negatieve emoties oproept 

waardoor wij in tekorten zitten, waardoor wij ook emoties in ons lichaam altijd naar voren 
weten te halen, op een razendsnelle manier, van angst, tekort, verdriet en pijn en daardoor 

zolang wij dat blijven doen, zolang wij dat mechanisme in stand blijven houden, zullen de 
krachten die met ons zijn zich niet in het publieke domein manifesteren omdat de krachten 
waarmee we werken, waarmee wij de angsten afwijzen en omzeilen in stand houden dat 

wij emotioneel technisch buiten ons lichaam in een groter bewustzijn ongeleide projectielen 
zijn en dat zal ik een beetje beter gaan uitleggen: de wereld die we nu op dit moment 

waarnemen dat is een wereld die, zoals wij hem nu zien, van ongeveer in procenten 
uitgedrukt 1% van de werkelijke werkelijkheid, dus je zou kunnen zeggen wat ik nu zie dat 

dat een lichtfrequentie is die elektrisch in mijn systeem terecht komt via mijn lens en mijn 
computersysteem oftewel mijn hersenen zetten dat om in een beeld en dat beeld wordt 
opgeslagen, herkend en vertaald en wordt ook weer opgeroepen op het moment dat er een 

beeld is wat gelijkwaardig daaraan is, daardoor zegt mijn brein: ik zie daar een stoel, niet 
omdat ik die stoel herken maar omdat mijn hersenen die stoel herkennen uit de database, 

en dat is 1% van ons oorspronkelijke vermogen en er was een tijd dat de mensheid veel 
verder ontwikkeld was, ik noem het een soort circuit van bewustzijn, dat circuit is 
langzamerhand uitgeschakeld geraakt en dat is van buitenaf in werking gesteld, en die 

uitschakeling van het bewustzijn is niet van het ene op het andere moment voltooid 
geweest maar het is zeker op een vast moment ingezet wat een ongelofelijk trauma 

teweeg heeft gebracht in het menselijk bewustzijn, het heeft tienduizenden Aardse jaren 
geduurd voordat dat bewustzijn zover naar beneden is gegaan dat we alleen nog maar dat 
stukje kunnen zien wat we nu kunnen waarnemen, je zou ook andersom kunnen zeggen, 

op het moment dat iemand die paranormaal begaafd is en aura’s kan zien dat deze persoon 
niet zo nodig paranormaal begaafd is, want zo gegeven wij daar dus een inhoud aan, een 

betekenis, nee, deze persoon is in staat om buiten die ene procent net ietsje meer waar te 
nemen dus die heeft een iets groter vermogen en zo zou je ook de dimensies kunnen gaan 
benoemen dus er is zeker heel veel hulp, heel veel assistentie tot het moment dat wij gaan 

aanvaarden dat wij bestuurd worden door negatieve prikkels, dat we die negatieve prikkels 
tot ons mogen nemen om er met onze kracht dwars door heen te gaan dus de angst 

werkelijk te doorleven en te ontdekken dat juist wij, juist de mensen op deze planeet in 
staat is om de angsten om te buigen in autoriteit om vanuit harmonie, liefde en ook 
waakzaamheid om deze energie om te zetten in dienstbaarheid, ja daar kan ik natuurlijk 

best wel iets concretere voorbeelden over geven en dat zal ik straks ook doen maar dit is 
een heel elementaire situatie waar de mensen gewoon niet aan toe waren, laatst was er 

iemand die zegt: ja goed, als je die negatieve zaken vertelt dan roep je natuurlijk wel heel 
veel negatieve energie op want door daar over te spreken vergroot je die energie, je haalt 
‘m juist naar boven in het bewustzijn waardoor ie zich manifesteert en daardoor wordt ie 
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groter, wordt ie krachtiger en ik kan helemaal volgen wat die persoon en ook meerdere 
mensen daar mee bedoelen want zo is het ons ook geleerd en impliceert eigenlijk dat wij 

niet in staat zouden zijn om dat aan te kunnen en door dat gevoel steeds naar boven te 
halen dat wij het niet aan zouden kunnen om krachtige negatieve prikkels om die dus de 

baas te zijn geven wij ons steeds over aan het moment en stappen wij weer terug uit dat 
moment dat wij dus ergens in ons metafysisch bewustzijn, buiten ons lichaam om een 
programma ingeladen krijgen die zegt van: uh, uh, afblijven, dit is gevaarlijk, dit is eng en 

zo houden wij de onzichtbare krachten voortdurend in stand en stappen wij uit onze 
bevoegdheid en onze galactische families, onze vrienden van andere werelden en andere 

sterrenstelsels vragen ons met klem: breng naar voren dat ? het nu de tijd is om door die 
angsten heen te gaan want er kan niet gebeuren, je kunt wel in een hele ernstige situatie 
denken te komen omdat je wordt overmand door emoties maar er gebeurt niks en dat is 

een proef op de som wat veel mensen best wel eens mogen gaan nemen en die kun je ook 
in je eigen dagelijkse leven eigenlijk gewoon toepassen dat hoeft helemaal niet van een 

buitenzinnige spiritualiteit te zijn, het gaat om de lading van negativiteit, dat je op dat 
moment een besluit neemt om te zeggen: ok, er is een hele negatieve situatie, ik wordt 
eigenlijk heel ernstig beïnvloedt, ik wordt heel erg bang zelfs van deze situatie, wat ik voel 

of ik detecteer iets in mijn ooghoeken waar ik helemaal naar van wordt, ik voel dat ik 
energetisch aangevallen wordt door een energie die ik niet kan zien maar ik zie het wel in 

een flits, dat je op dat moment niet in een paniekreactie terecht komt maar dat je zelfs de 
kracht en de moed naar boven haalt met het besef juist dat wij dat aankunnen, dat je je 
ogen dichtdoet, je voeten op de grond zet en zegt tegen jezelf: ik ben een mens van deze 

planeet en deze planeet is de moeite waard samen met alle mensen om bevrijd te worden 
en ik ga niet aan de kant omdat het niet nodig is, ik lever geen strijd, ik ben net als jij en ik 

heb een bevoegdheid om hier te zijn en op het moment dat je dat zegt kan het zijn dat de 
krachten nog groter worden maar laat ze maar komen want er kan niets gebeuren en op 

dit essentiële punt in welke setting dan ook, haken de meest mensen af omdat de krachten 
van angst zo groot worden dat ze daarmee het opgeven en als je nu kijkt naar hoe de 
samenleving bestuurd wordt, hoe onze systemen werken, hoe dat mechanisme in elkaar 

zit, dan is alles gebaseerd op het verdelen van de mensheid onderling en het sterkste 
middel daarbij is ons economisch-financiële stelsel, het geldsysteem is bewust 

geïntroduceerd om mensen in een patroon te brengen waarin ze feitelijk niets meer te 
vertellen hebben, ze moeten wel ook al komen we nog zo tot een inzicht, nog zo tot een 
bewustzijn, mogen ligt toch die blauwe envelop op de stoep, je moet en je zult die rekening 

betalen en als je dat niet doet dan worden je spullen uit huis gehaald, je bankrekening 
wordt geblokkeerd en zo kunnen we doorgaan en het is niet alleen op het economisch vlak 

zo, maar dat is op allerlei soorten vlakken zo, kijk naar de zorgverzekering hoe die in 
elkaar steekt, het is een voortdurende herhaling in tekorten en dat gebeurt dat in 
Nederland maar zo worden ook landen tegen elkaar uitgespeeld, hele beschavingen worden 

tegen elkaar opgehitst en als je je daar helemaal in gaat verdiepen welke krachten daar 
achter zitten dan ontdek je dat zelfs de regeringen helemaal niet leidinggevend daarin zijn, 

die voeren alleen maar een economisch en een politiek programma uit en daar zijn 
verschillen, er zijn verschillende politieke partijen en de een zegt we doen het zus en de 
ander zegt we doen het zo en op het moment dat ze in het zadel worden geholpen zullen 

ze dus die prikkels van achter de schermen uit moeten voeren, en zo kun je dus kijken dat 
op het moment dat het hele systeem waarin wij dus nu leven, als die dus zo door blijft 

gaan zoals het nu gaat is dat het perfecte mechanisme om ons in slavernij te houden en 
daar kunnen we zeker wel wat aan gaan doen .. 
Jeroen: ja, wat ik eigenlijk begrijp is dat de macht van de tegenpartij in feite volledig in 

emotie zit en dat wat ik zelf altijd zeg: zolang jij zegt dat iets niet kan dan heb je gelijk .. 
Martijn: ja dat klopt, dat is het ook, soms lijkt het ook wel kinderlijk eenvoudig deze hele 

situatie, het is natuurlijk niet zo eenvoudig als dat het lijkt, besef je op het moment dat je 
met buitenaardse krachten te maken hebt, kijk als wij elkaar tegenkomen dan geven we 
elkaar een hand en dan vinden we het helemaal ok dat Jeroen en Martijn elkaar zien, dag 
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Jeroen, dag Martijn, dat is gewoon goed, ons bewustzijn vindt dat een normale situatie, op 
het moment dat je met buitenaardse wezens te maken hebt en deze zich ook fysiek 

manifesteren en daar heb ik zeer veel ervaring in, dan wordt het een heel ander verhaal, 
dan is het niet maar alleen een verhaal op het paranormale gebied, en dan is het niet 

alleen maar een situatie waarin je dus met een bepaalde ceremonie energieën kunt 
wegsturen maar dan heb je te maken met wezens die zich ook fysiek manifesteren, die je 
kunt aanraken en op het moment dat je met elkaar in contact bent en het niet een prettig 

contact is wil je dus juist dat gevoel van angst waar ik het net over heb zul je moeten 
doorleven, daar zul je dus doorheen moeten gaan, dat stuk en die voorbereiding daarop 

dat is ook waar ik heel sterk mee bezig ben om de mensen voor te bereiden niet op de 
negatieve krachten maar op de eigen manifesterende krachten dus terug te gaan naar wat 
we in oorsprong in onszelf bezitten waar we het wel met z’n allen vaak over hebben en het 

toepassen daarvan dat missen we vaak .. 
Jeroen: ja precies, is het misschien zo dat kijk omdat mensen zeggen ja als ze geen hulp 

krijgen op het moment dat jij in positieve ontvangst staat zal ik zo maar zeggen is het dan 
niet zo dat wat jij eigenlijk uitvoert dat dat min of meer de hulp is omdat je daar in 
gesteund wordt want kijk, tenminste wat ik me afvraag, ik heb er wel ervaring mee met 

buitenaardsen, het gros van de mensen denkt dat ze nog steeds met schotels naar 
beneden komen en hier even de handen uit de mouwen gaan steken maar dat is geloof ik 

niet wat er gaande is ..  
Martijn: nou dat is in ieder geval niet wat er op dit moment ook zal gebeuren, het is 
natuurlijk zo dat er op deze Aarde heel veel ontmoetingen zijn met ook heel veel mooie 

beschavingen, het gebeurt vaak meer op individueel gebied dat mensen worden bezocht of 
groepjes mensen, ja er zijn heel veel voertuigen in de lucht en ook gewoon op de grond en 

ook onder de grond dus eigenlijk in de Aarde die zich door hun exotische technologieën 
buiten beeld weten te houden van het vermogen wat wij hebben, uhm ja natuurlijk, het is 

wel zo dat deze realiteit er gewoon is en dat blijkt ook want die technologieën zijn ook 
allemaal nagebouwd, hè dus de meeste voertuigen die er op dit moment worden gespot 
wereldwijd dat zijn echt allemaal in scene gezette ontmoetingen oftewel in scene gezette 

waarnemingen dus we worden ontzettend misleidt dus eigenlijk wordt de ufo-cult enorm, 
wordt eigenlijk belachelijk gemaakt door specifieke inlichtingenorganisaties en dan praten 

we niet over de NSA of de Nederlandse inlichtingendienst maar dan spreken we echt over 
buitengewone exotische inlichtingendiensten die technologieën hebben die gewoon veruit 
ver boven ons begrip vallen, dat kunnen de mensen al niet eens meer bevatten, maar we 

zullen zeker niet massale landingen krijgen op dit moment simpelweg om het feit dat de 
tijd er nog niet is omdat wij nog niet beseffen wat er werkelijk gaande is, wie wij zijn, 

welke rol wij hebben, welke rol wij vertegenwoordigen .. 
Jeroen: nee precies, nou dat heeft natuurlijk meerdere redenen, ik denk ook dat de 
mensen er nog niet aan toe zijn om ze naar beneden te zien komen, dan breekt de paniek 

al uit (Martijn: dat klopt, zeker) ondank het feit dat ze allemaal op hulp wachten denken 
ze dat door alle indoctrinaties van films, mainstreammedia, ja toch denken dat er slechte 

aliens zijn, en die zijn er natuurlijk maar .. 
Martijn: daar heb je gelijk in, als je gewoon op dit moment ook durft te analyseren wat er 
gaande is, wat er geschreven wordt, wat er plaatsvindt, kun je je ook afvragen hoe het 

komt dat wezens die zeggen dat ze het goed voor hebben met de Aarde overeenkomsten 
hebben gesloten met bepaalde afdelingen, geheime militaire afdelingen, 

inlichtingendiensten rondom de wereld, niet specifiek van een land, het is meer een 
geheime groep die dat doet die niet gelieerd is aan een staat en dat deze wezens dus 
blijkbaar, ook al hebben ze het zo goed voor met ons, technologie geeft die niet in het 

publieke domein komt en dan kun je gewoon direct vragen stellen van wat willen deze 
wezens dan: dat wij wel de technologie krijgen en de berichten krijgen dat onze 

kernraketten worden uitgeschakeld, daar wordt heel veel over geschreven en daar is ook 
heel veel over gepubliceerd maar dat deze zelfde wezens niet in staat zijn of het niet voor 
elkaar weten te krijgen om die duizend en één nucleaire tests die allemaal hebben 
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plaatsgevonden bijvoorbeeld in Amerikaanse woestijnen dat die dus wel doorgang konden 
vinden dus er zijn zoveel contradicties in dit verhaal dat de goedgelovigheid van de mens 

feitelijk wordt misbruikt, gewoon door de onnozelheid van de mens, hoe onaardig dat ook 
klinkt en de onbereidwilligheid om verder te kijken dat het gewoon anders in elkaar steekt, 

we willen graag een oplossing maar die oplossing zijn wij zelf .. 
Jeroen: ja, daar ben ik het mee eens, even kijken, ik heb wat vragen opgesteld, jij hebt 
het ook over een toekomstbeeld of eigenlijk dat jij zelf uit de toekomst komt, en 

meerderen van ons, om eigenlijk te voorkomen wat er later gaat gebeuren .. 
Martijn: ja, dat klopt, ik kan het beste zo omschrijven: dat ik uit een andere tijd kom net 

als heel veel andere mensen dus daar is helemaal niks bijzonders aan, het schijnt wel 
bijzonder te zijn als je daar gewoon vrij over spreekt, ik nodig iedereen uit om dat ook 
vooral te gaan doen, ik kom uit een andere tijd Aards gezien, lineair gezien uit de 

toekomst, meer dan 500.00 jaar uit de toekomst van het punt waar wij nu zijn en dat is 
een realiteit, een werkelijkheid waarin in díe tijd deze historie waarin wij nu zijn nog niet 

bestond en dat is heel gek want je zou zeggen: goh, de toekomst is altijd een gevolg van 
het verleden, dat is ook zo als je terugkijkt maar ga je daar op ingrijpen dan wordt het 
anders en vanuit deze toekomst ben ik teruggereisd naar dit stuk bewustzijn waarin we nu 

zijn om te spreken over zaken die er nu plaatsvinden dat deze een gevolg zijn van datgene 
wat er in de toekomst heeft plaatsgevonden, dus het is eigenlijk net andersom en wij 

ervaren lineaire tijd, Aards, als opeenvolgend, verleden-heden-toekomst maar het is 
namelijk zo, en dat wordt ook in kwantum fysische wereld in modellen neergezet, het is 
gewoon wetenschap, dat het zo is dat het universum helemaal geen tijd kent want 

daarvoor zijn de afstanden te groot, tijd is ondergeschikt aan andere krachten en wij, onze 
mind, onze fysieke mind, is in staat om volgordes, tijdsmomenten, tijdsframes, achter 

elkaar neer te zetten waardoor wij dat zien als een opeenvolging van tijd en daar weet ik 
gewoon heel veel van door mijn eigen ervaringen omdat ik een tijdreiziger ben, mij 

gebeuren de meest bizarre en prachtige dingen dat ik gewoon in een ander moment in een 
keer ben, dat ik in een andere wereld ben of in een ander tijdstip, daar kan ik gewoon heel 
bewust gewoon bij zijn, zo fysiek als dat wij deze wereld ervaren, er gebeuren heel veel 

verschillende dingen en de tijd waarin we nu zijn die wordt gedomineerd door de krachten 
die in de toekomst ons bewustzijn hebben uitgeschakeld en als wij niet alert zijn blijven wij 

in een soort voortdurende lus hangen, een soort loep zeg maar, die de toekomst in stand 
houdt waardoor het verleden wat nu gebeurd is ook steeds reproduceert en dat is een loep 
die plaatsvindt in ons bewustzijn en niet in het heelal, alleen in ons bewustzijn en onze 

grote galactische vrienden en onze grote galactische beschavingen rondom in het 
universum, zijn wachtende tot het moment dat wij een deel van onze eigen loep die op 

metafysisch bewustzijn in stand wordt gehouden dat wij die weten te doorbreken, simpel, 
omdat wij de enigen zijn die het kunnen én omdat wij een leidinggevende rol hebben in het 
hele gebeuren, er zijn wel eens mensen die mij vragen: van ja maar goed, komt het dan 

niet alleen aan op de persoonlijke ontwikkeling, de persoonlijke groei, de transformatie op 
individueel gebied, als ik op een gegeven moment mij in een positieve wending in mijn 

leven steek en ik ga spiritueel groeien dan voel ik mij anders en dan voel ik mij vrij, dan 
maakt het toch niet meer zoveel uit wat de buitenwerkelijkheid voor betekenis heeft, het is 
toch wat ik voel, nou dat klopt en het klopt want het is een werkelijk gevoel, ik heb daar 

een andere stelling bij en dat is dit: om een complete beschaving zoals hier op deze Aarde, 
een collectieve beschaving terug te laten keren in het oorspronkelijke levensraster oftewel 

het bewustzijnsraster van wie wij ooit zijn geweest, daarvoor is veel meer nodig dan 
losstaande persoonlijke en individuele momenten van slagen dus het gaat om veel meer 
dan je persoonlijke stuk dat is wat we de afgelopen decennia hebben geleerd dat wij op 

persoonlijk level ons dienen te ontwikkelen en dat klopt ook wel want dat is natuurlijk het 
startpunt, en veel mensen stoppen daarbij en dat houden ze de buitenwereld buiten 

zichzelf, nou wij mogen van hieruit, van het punt dat er veel meer nodig is, veel meer 
nodig is om terug te keren in het bewustzijn en mogen wij ook beseffen dat de persoonlijke 
opdracht er een van verbondenheid is dus wij gaan dus terug, we hebben dus een 
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collectieve roeping als beschaving dat wij naast onze persoonlijk ontwikkelingen die voorop 
staan in dit proces dat wij daarin ook terug dienen te keren naar een collectief proces, daar 

schort het aan want op het moment dat mensen persoonlijke ontwikkeling hebben 
doorgelopen, lopen we meestal aan tegen de excessen van deze samenleving die zo heftig 

zijn dat we weer afhaken en waarop we afhaken dat zijn ontmoedigingen die gebaseerd 
zijn op referentiekaders van angst, pijn en verdriet en die hebben te maken met de 
oorspronkelijke teloorgang van ons bewustzijn, dat zijn diepgewortelde trauma’s, dat is ook 

expliciet waar ik het over heb in de lezingen om ons te bevrijden uit dit collectieve trauma 
.. 

Jeroen: ok, dat is duidelijk lijkt me, even kijken ..  
Martijn: nou ja ik hoop het wel, ik spreek daarover vanuit mijn realiteit, vanuit wat ik 
weet, wat ik meemaak, als er mensen zijn die het niet snappen omdat ik daar misschien 

wel te ingewikkeld over spreek wat ik mij ook wel bewust ben want bij de een gaat het er 
gelijk in en de ander zit meer in een rationele sfeer er naar te luisteren wat ook perfect is, 

ja, dan zou ik altijd zeggen, laat het gewoon weten want ik ben in staat om het honderd 
opnieuw te vertellen want het komt uit mijn hart .. 
Jeroen: nee, ja, precies, en voor mij is ook niet helemaal onduidelijk want ik weet dat jij 

natuurlijk veel meer ziet dan de gemiddelde mens maar daar ben ik ook mee gezegend of 
dat altijd zo leuk is dat is een tweede maar ja ik snap helemaal precies wat je zegt dus en 

ik denk ook dat het bewustzijn wat jij zegt dat is helemaal niet paranormaal want ik heb 
voor mezelf ook altijd gezegd nou ja ik vind daar niks paranormaals aan want voor mij is 
het niet meer als normaal, ik heb nooit anders geweten dus dat is net een stukje extra 

hoewel dat voor mij best lang geduurd heeft voordat ik echt wist dat ik echt andere dingen 
zag als een ander en ik ben me wel heel erg bewust vanaf mijn geboorte en daarvoor zelfs 

want ik kan zelfs tijden daarvoor herinneren, ik kan familie van voor mijn geboorte 
herinneren die al overleden waren toen ik nog verwekt moest worden bij wijze van 

spreken, en dat soort dingen, heel veel kleuren en energieën die ik rondom me zie dus 
daar kan ik zelf een hele hoop uit afleiden terwijl dat bij anderen niet zo is dus ik kan me 
wel voorstellen dat mensen met vragen zitten hoe je dat moet beleven .. , even kijken 

hoor, ik had een aantal vragen opgesteld, kijken of ik daar nog iets .., o ja .. 
Martijn: misschien dat ik nog even iets tussendoor mag zeggen Jeroen, kijk, wat heel 

essentieel is dat is natuurlijk ook te benoemen, ik ben natuurlijk niet alleen, ik ben er altijd 
al geweest gedurende de afgelopen decennia en ik heb heel veel onderzoek verricht 
gewoon ook op het normale gebied dat ik veel mensen heb gevolgd zowel op het gebied 

van dat ik heb gelezen, dat ik filmpjes heb bekeken, qua boeken heb ik niet zo heel veel 
gelezen en de reden daarvan is dat ik heel erg op m’n eigen referentiekaders van de 

gesprekken blijf en ook de energieën van wat ik me weet te herinneren dus ik wil zo weinig 
mogelijk vervuiling in m’n eigen database en nu is de tijd om ook heel veel naar andere 
mensen te kijken en te luisteren en ik weet dat het heel belangrijk is om veel onderzoekers 

die hiermee bezig zijn, in Nederland barst het van de onderzoekers die met de verboden 
historie van de mensheid bezig zijn om daar dus ook een stukje over te zeggen en daar wil 

ik het volgende over zeggen: 
de mensheid verkeert in een voortdurende historie-vervalsing, dus de tijdlijn, de historie 
van onze Aardse geschiedenis zeg maar die is niet voortdurend hetzelfde dus je kunt 

onderzoek doen naar bijvoorbeeld de piramiden, je kunt onderzoek doen naar ontzettend 
veel facetten van bijvoorbeeld graancirkelformaties, je kunt ongelofelijk veel onderzoek 

doen naar neurologische histories en hoe de mensheid ooit zo is ontstaan zoals ie ontstaan 
is, je kunt op zoveel verschillende manieren kun je iets interpreteren en onderzoeken en 
tussen de onderzoekende groepen is ook onvoorstelbaar veel frictie door zeggen zij de 

manier waarop het geïnterpreteerd wordt maar het is meer dat we elkaar de vrijheid niet 
geven om elkaars onderzoek te eren en elkaars onderzoek ook te bestuderen dus we 

hebben heel snel zoiets van nou ja goed luister, ik heb nou 10 jaar onderzocht hoe de 
piramides in elkaar zitten, daar komt dit gevolg uit, dit zijn de conclusies en jij doet ook 
even een onderzoek van een half jaar en jij komt met een heel ander verhaal, toe nou 
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even, nou, dat is dus ook hoe wij mensen op deze planeet worden uitgespeeld omdat 
tijdlijnen worden vervalst waarin ontzettend veel verschillende histories liggen, dus de 

piramides zijn niet eenduidig door één soort ras gebouwd en de piramides hebben ook niet 
een eenduidige betekenis dat het ten gunste was van de mensheid of dat het negatief was 

voor de mensheid, ik beweer dus letterlijk en dat heb ik ook op mijn website gezet, ik 
beweer werkelijk dat alle scenario’s wat je onderzoekt en wat je invoelt tot de mogelijkheid 
behoren en die krachten die ons in de war hebben gemaakt, die ons af hebben weten te 

halen van ons oorspronkelijk vermogen die zijn beslist niet op hun achterhoofd gevallen, 
het feit dat ze ons bewustzijn voor een bepaald moment weten te kraken, dat ze ons op 

het verkeerde spoort weten te zetten dat wij niet bij onze oorspronkelijke database kunnen 
komen waar alle informatie ligt van onze werkelijke historie en ons vermogen en onze 
leidinggevende rol in het universum, die wezens zijn absoluut heel goed te werk gegaan, 

het zijn buitengewoon intellectuele multi- en trans dimensionale rassen die opereren niet 
alleen op deze planeet maar ook daarbuiten en laat er geen misverstand over bestaan dat 

onze vrienden die hier op Aarde zijn echt niet voor niets op de achtergrond blijven omdat 
deze krachten een buitengewone bedreiging ook zijn voor hen, er wordt ook heel veel 
geschreven over Arcturiaanse rassen, die ontzettend krachtig en zeer groot geëvolueerd 

zijn, op het moment dat ik met deze mensen in gesprek ben geweest hebben ze mij verteld 
en ik vroeg ook aan hen over hun voertuigen, over hun onvoorstelbaar grote 

sterrenschepen, ik vroeg hun wauw, wat is dit mooi!, wat een ongelofelijke kleuren en wat 
een ongelofelijke vormen, ik keek ernaar op de eerste manier met m’n ogen en op tweede 
manier vanuit m’n multidimensionale realiteit waarin ik dus ook de stukken van het 

voertuig zag die je met je gewone ogen niet kunt zien, ik vroeg hun, wauw, hoe hebben 
jullie dit gemaakt, hoe hebben jullie zoiets moois kunnen ontwikkelen en dan kijken ze me 

aan en ze hebben gezegd: Martijn, dit hebben we gebouwd naar het oorspronkelijke 
concept wat jullie hebben ontwikkeld en dan moet je dus invoelen heel diep van binnen wat 

dat impliceert en dat betekent heel kort samengevat dat wij uit onze valse bescheidenheid 
mogen stappen, dat wij niet hoeven te denken dat wij ons spiritueel móeten evolueren om 
vervolgens toegang te mogen krijgen tot de galactische community, de galactische 

federatie die de bondgenoten aaneen sluit pas op het moment dat je een bepaalde staat of 
status van spirituele ontwikkeling bereikt maar dat er veel meer aan de hand is dan dat en 

dan vallen heel veel puzzelstukjes, zo niet alle puzzelstukjes op z’n plaats, sorry voor dit 
intermezzo maar die moest er even tussendoor ..  
Jeroen: nou nee dat is wel een hele duidelijke want dat is eigenlijk min of meer precies 

zoals ik er zelf over dacht en je praat lekker door moet ik zeggen trouwens dus dat gaat 
goed zo dus (lacht) .. 

Martijn: ja er zijn wel eens mensen die tegen mij zeggen: ja, je zou ook wel eens minder 
kunnen praten en dat tracht ik ook, alleen, ja, het zit in mijn aard ..  
Jeroen: ik zie in feite niet in waarom want ja het is jouw avond, ik wil de luisteraars jouw 

verhaal laten horen, nou hoe meer je laat horen, hoe beter in principe, kijk ik heb er niet 
echt last van dat ik minstens 20 vragen moet stellen, want gek genoeg, alle vragen die ik 

opgeschreven heb die heb je gewoon al behandeld dus ik hoef helemaal niks te zeggen, ik 
kan je gewoon door laten gaan bij wijze van spreken ..  
Martijn: zo gek is dat niet Jeroen ..  

Jeroen: (lacht) nee, maar ik zie dat het intussen al op kwart voor 10 zitten en ik denk dat 
we wel even toe zijn aan een stukje muziek, dan kunnen de luisteraars misschien nog even 

wat vragen stellen of zelf nadenken wat ze hiervan vinden en dan zijn we over een kleine 
10 minuten terug, vind je dat goed?  
Martijn: ik vind het hartstikke leuk .. 

Jeroen: ok, ik laat je gewoon online staan, ik zet gewoon de microfoon uit, dan hoor ik de 
muziek in tussentijd ook, ok, tot zo 

--- Muziek:  Find Yourself – Fridrik Karlsson ---- 
(00:54:20) 
Jeroen: ja, daar zijn we weer, welkom terug Martijn, ik neem aan dat je ook terug bent 
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dus .. 
Martijn: ik ben niet weggeweest, kun je mij wel goed verstaan? 

Jeroen: ik kan je heel goed verstaan,  
Martijn: allereerst even een diep compliment voor de mooie muziek die je hebt gedraaid, 

de frequentie van de muziek die buitengewoon dienend is voor ons bewustzijn en ook voor 
dit moment, dankjewel .. 
Jeroen: nou daar zoek ik ze voor uit, ja ik doe voor meerdere programma’s muziek 

uitzoeken en dan zoek ik echt precies het goede stuk uit wat daarbij nodig is dus daar heb 
je een heel sterk gevoel in maar heel hartelijk bedankt voor het compliment dat het ook op 

deze manier ervaren wordt, het is ook meestal niet de meest gangbare muziek en wat ik 
bijna nooit vind op de radio of tv of waar dan ook, ik moet er zelf ook altijd heel diep voor 
graven .. 

Martijn: ja dat begrijp ik, dat kan ik voelen maar heel mooi, dankjewel ..  
Jeroen: goed, ik heb intussen een paar vragen, de eerste die komt van Inge en die zegt: 

ik hoorde net zeggen dat Martijn geen vuiligheid in zijn database wil, mijn vraag is of hij 
ook voelt als mensen in een lagere trilling zitten, want die zal je vast ook wel ontmoeten 
tijdens je lezingen .. 

Martijn: ja dat is een hele mooie vraag, dankjewel Inge, het is een vraag die je stelt ook 
voor vele mensen natuurlijk want we maken allemaal mee dat we te maken hebben met 

frequenties die gewoon in een lagere vibratie zitten, beter gezegd, gewoon een ander 
bewustzijn, een andere trilling want het impliceert dat de trilling van andere mensen 
gewoon hoger is en dat is, nou ja, ik gebruik het eigenlijk niet helemaal op de juiste 

manier, maar zeker gebeurt dat, tijdens de lezingen komen mensen binnen en nou zal ik er 
natuurlijk wel bij zeggen dat 90% van de mensen die binnenkomt al redelijk geïnteresseerd 

is in het onderwerp of althans al redelijk, nou ja, al wat over gelezen heeft en zelf ook wel 
wat heeft meegemaakt aan de andere kant zijn er genoeg mensen die dat niet hebben en 

die mensen komen dan binnen inderdaad met een andere frequentie, ook gebaseerd op 
hun referentiekader, op hun ervaringen, en het mooie in ieder geval tijdens de lezingen is 
dat deze frequenties wel worden opgepikt, worden opgevangen en op verschillende 

manieren, op het moment dat ik de lezing mag geven, op het moment dat ik de informatie 
welke ons aller erfgoed is dus eigenlijk praat ik niet maar ik praat eigenlijk namens jullie 

zelf, op het moment dat die informatie naar voren komt worden er gewoon holografische 
transmissies op gang gebracht, dus ik vertel niet alleen woorden maar vanuit het 
multidimensionale holografische bewustzijn wordt die informatie ook gedragen op een hele 

andere wijze en die komt dus ook in het potentiele veld terecht dus de mensen die in een 
andere frequentie zitten die worden daar ook door geraakt en dat kan verschillende 

uitwerkingen hebben, sommige mensen komen daardoor nog heftiger in de angst en het 
kan ook zijn dat mensen door die angst heengaan en die kracht heel sterk voelen van ja 
ok, het is ok, het is gewoon goed om hier naar te luisteren, het is goed, het wordt goed 

gedragen en dan komt het gewoon op je eigen bereidwilligheid, dat voel je natuurlijk in een 
lezingenserie voel je dat, ik ben niet alleen, ik ben altijd samen met Sirische mensen die 

zich op een iets andere lichtfrequentie bevinden, expres want ze kunnen zich gewoon fysiek 
manifesteren, ze begeleiden ons, ze beschermen het ook, er zijn wel eens krachten aan het 
werk die ook geïnitieerd worden door mensen die tijdens de lezingenserie in de angst 

schieten of misschien zelfs wel angstkrachten meenemen, dat die dus ook worden 
afgeroomd, laat ik het zo zeggen, want het is niet aan ons en ook niet aan de Sirische 

mensen om andere mensen te beïnvloeden in hun bewustzijn want dat is het stuk respect 
dat we op deze wereld naar elkaar toe mogen hebben, het wordt alleen wel afgeroomd en 
het wordt gemiddeld waardoor het gewoon draagbaar wordt en als dan krachten aanwezig 

zijn die willens en wetens er niet doorheen willen of misschien zelfs frustreren gaan, dan is 
het zo dat die mensen vaak maar één keer een lezing bijwonen en niet meer komen, dan 

worden ze heftig geconfronteerd met zichzelf en leggen ze ook dwarsverbanden in de 
lezingen, in de energie en informatie aan de hand van wat ze zelf hebben geleerd, wat ze 
hebben meegemaakt dus dan gaan hun referentiekaders opspelen en dan gaan ze 
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classificeren aan de hand van hun reeds opgedane kennis en ik roep ook altijd tijdens de 
lezingen op om alles wat we tot nu toe hebben geleerd niet te vergeten maar om dat 

gewoon maar even aan de kant te zetten, en ja Inge, dit gebeurt wel eens, dat komen we 
tegen, en het is aan ons allemaal om daar gewoon liefdevol mee om te gaan en ik zie het 

ook, ik zie niet alleen de kleuren van de aura’s, ik zie ook de lichtfrequenties rondom de 
aura’s en ik zie in vele gevallen ook nog zelfs de symbolische morfogenetische velden van 
de mensen, soms zie ik ook wel eens echt teveel, ik ben blij dat ik het niet altijd zie maar 

het is wel eens erg veel wat ik zie en ook wat ik erbij voel, ja en op het moment dat ik in 
de verbinding ben en ik ben altijd in de verbinding tijdens de lezingen dan is het altijd 

dragelijk, het is mooi om te doen en ik ben blij dat ik het mag doen, het is een grote eer .. 
Jeroen: ok, wat dat betreft is dat een vrij grote overeenkomst met wat ik allemaal zie en 
ik zag dat tijdens die lezingen ook dus, de frequentieverandering in het totale veld 

trouwens, maar wat ik me afvraag: je beantwoordt eigenlijk ook een stukje op de vraag 
van waarom helpen ze ons niet, je vertelt hier dus zelf dat je ook begeleidt wordt en wel 

degelijk geholpen wordt maar zo zijn er veel mensen die dus eigenlijk wel degelijk met hulp 
naast zich zijn zelfs .. 
Martijn: zeker, zeker, je kunt het even onderverdelen in een collectieve hulp die vrij 

beperkt is, de inzet van onze galactische vrienden is en dat zijn niet alleen menselijke 
wezens, ook iets anders dan mensen en ook compleet anders dan mensen, hun inzet is om 

ook op collectief niveau bij hun en ook per beschaving ons te ondersteunen meer op 
individueel gebied en dus tijdens mijn ontvoeringen en die hele heftige interventies die ik 
meemaakte, werd ik heel veel bijgestaan door ongelofelijk geavanceerde en beschermende 

liefdevolle groeperingen en zij hebben er ook voor gezorgd dat ik gewoon ben blijven 
bestaan, dat ik mijn werk mocht blijven doen, dus er is zeker hulp en kom ik weer terug op 

het verhaal, het gebeurt op het moment dat er iets essentieels in het geding komt, dus er 
is een hele grote vrijheid, een hele grote marge waarin wij zelf onze eigen bevoegdheden 

dienen op te pakken en dat is de meest pittige opdracht voor de mens .. 
Jeroen: ja daar ben ik ook van overtuigd, uhm, even daarbij nog, komt het wel eens voor 
dat er iets of iemand binnenkomt waar jij zelf last van hebt, die jou helemaal van slag 

brengt .. 
Martijn: nee, nee, dat gebeurt niet, dat is heel bijzonder, ik hoor het wel eens van andere 

mensen, en ik kan dat ook wel invoelen hoor, dat dat soort dingen wel effect hebben maar 
als ik dan even terugkijk naar wat ik heb meegemaakt en met wie en met wat ik allemaal 
in contact en aanraking ben geweest en nog steeds ben, tot op de meest 

sciencefictionachtige manier en dan nog veel verder dan dat, ben ik dermate goed bestand 
en begrijp en doorzie en doorvoel ik ook dat alle mensen ongeacht van welke komaf 

allemaal één ding nodig hebben: dat is ondersteuning, begrip en ook acceptatie, dus als er 
iemand is die met een enorme negatieve kracht binnenstapt dan zelfs dat is een teken, een 
schreeuw om spirituele groei en als je dat beseft, als je dat beeld van binnen heel sterk in 

je hart ook draagt, dan kan er even een moment zijn dat je wel voelt want ik ben geen 
robot, ik ben gelukkig geen robot, maar op het moment dat ik het voel, ook het stuk besef 

en inzicht direct ook voel als referentiekader van maar jij bent wel heel, heel, heel erg 
welkom en dat is de wereld waar we naar toe willen gaan, dat we mensen niet uitsluiten 
maar dat we elkaar vooral toegang geven en dat geldt dus ook in de alternatieve wereld en 

alternatieve media, daar mensen enorm met elkaar in de clinch liggen, dat we goed 
beseffen dat we in onze persoonlijke stukken verstrikt zitten en dat we de geheugenmodule 

waarin alle vervelende ervaringen liggen over en weer, naar elkaar toe, de oordelen en de 
veroordelingen dat we die gewoon op een gegeven moment neutraal maken en gewoon 
verder gaan met datgene waar we echt goed in zijn en dat is namelijk verbinding leggen 

met elkaar vanuit vrijheid .. 
Jeroen: ja precies, ik zie hier nog even een stukje aanvullends van Inge, en dat haal ik 

even terug uit de chat: zou het niet zo kunnen zijn dat iemand die bewust is, zoals je zegt 
veel mensen die je lezingen bijwonen, door verkeerde meditatie een verkeerde kant 
opgaan dus dat zij ondanks het feit wat ze meekrijgen, waar ze van overtuigd zijn, maar 
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dat ze eigenlijk door middel van meditatie en denk ik dat ze bedoelt de beïnvloeding die 
meditaties kunnen hebben ook, want dat kunnen natuurlijk ook krachten zijn die bij jou 

binnenkomen die niet helemaal fris zijn, ja, dat is eigenlijk de vraag ..  
Martijn: dat is ook helemaal waar, kijk, dat is ook waarom ik die lezingenserie zo heb 

uitgewerkt dat deze thema’s ook naar voren kunnen komen want we hebben het nog niet 
eerder daar over gehad dus ik ben blij dat Inge dat aansnijdt, dat is ook de reden waarom 
ik vele jaren heb gewacht met deze fase waar ik dan een stukje in mag bijdragen, om 

bespreekbaar te maken dat de reden hoe het komt dat alles gaat zoals het tot nu toe is 
gegaan, komt door de onwetendheid en ook veel valse leren, hè dus we hebben 

onvoorstelbaar veel geleerd ook vanuit de spirituele wereld, vanuit de new-age-wereld 
zonder a: te beseffen wie wij zelf werkelijk zijn, we hebben wel geleerd dat we grotere 
spirituele wezens zijn maar ons echte erfgoed is daarbij niet belicht, is gewoon nog niet 

naar voren gekomen, kon collectief gewoon nog niet, konden we niet dragen en ook dat er 
dus krachten aanwezig zijn die ook misbruik maken en gebruik maken van technieken die 

wij als dienend zien, zoals bijvoorbeeld mediteren, overigens mediteren is natuurlijk een 
hele goede manier alleen de wijze waarop, je dient alert te zijn dat er dus intunings kunnen 
plaatsvinden dus er zijn een heleboel mensen bezig met het volgen van workshops of het 

geven van workshops waarvan de grondtoon heel dienend is maar niet in de gaten hebben 
dat deze technologieën worden gebruikt vanuit het metafysisch bewustzijn om implants te 

brengen in ons bewustzijn om ons te beklemmen, om ons te begrenzen of om zelfs sturing 
te geven dus er is onvoorstelbaar veel aan de hand en dat is ook waar ik het in de lezingen 
over heb en dan zeggen ze wel eens ja, er gaan heel wat heilige huisjes omver, nou dat is 

absoluut niet de intentie, het is de intentie om het bewust te maken, ik geef geen sturing 
aan wat wel en niet goed is, ik bespreek het, ik maak het bespreekbaar zodat je zelf kunt 

invoelen of datgene waar je mee bezig bent of dat misschien ook nog op een iets andere 
manier bekeken of ingevoeld kan worden , we dienen alert te zijn op de teachings die we 

tot nu toe hebben gekregen, er is echt alles aan gelegen, nogmaals ik heb het eerder 
gezegd drie kwartier geleden, de intelligente en intellectuele krachten die de mensheid 
domineren zijn zich heel erg goed bewust en heel goed in staat om overal en alles te 

controleren en te traineren dus dat klinkt heel bizar en het klopt dus wel wat Inge zegt dus 
ook daarin heel veel voorzichtigheid geboden en dat is ook de reden waarom ik oproep dat 

mensen geen groepen vormen, dat mensen niet iemand op een voetstuk plaatsen, ik roep 
het ook altijd tegen iedereen want ik ben gewoon een mens van vlees en bloed net als 
iedereen, zorg ervoor dat je altijd bij jezelf blijft, je kunt je verbinden met elkaar want dat 

is juist waar het om gaat maar blijf wel op je individuele punt staan, op je eigen 
klankbodem, zorg ervoor dat je altijd vanuit je eigen kracht werkt .. 

Jeroen: ja, hoe kun je dan weten wat eigenlijk juist is, wat zuiver is, wat je binnen krijgt .. 
Martijn: dat kun je in eerste instantie niet zo maar direct weten want dat is ook de reis die 
we op deze planeet aan het maken zijn, door de enorme verwarringen is het bijna, bijna 

onmogelijk om te achterhalen wat klopt en niet klopt .. 
Jeroen: kan ik daar ook op aanvullen wat ik eigenlijk in het begin van je verhaal al wilde 

zeggen, waar ik zelf eigenlijk ook helemaal van overtuigd ben dat welke geschiedenis er 
ook geschreven is (dat die) totaal niet klopt? 
(01:06:49) 

Martijn: nou dat klopt, elke geschiedenis op zich klopt wel en daardoor en omdat er zoveel 
verschillende tijdslijnen zijn kloppen ze ook allemaal niet dus het is maar net welke sprong 

wij maken .. 
Jeroen: wat ik bedoel is eigenlijk dat die stukjes wel kloppen maar ze hebben het in een 
lijn gezet die niet klopt .. 

Martijn: ja, correct, dat is ook zo, dat blijkt ook uit verschillende onderzoeken door 
kwantum-wetenschappers die dat ook hebben ontdekt, op archeologisch niveau; als ik nog 

eventjes terug mag gaan naar die vraag over hoe kom je er dan achter wat wel en niet 
klopt, dit is precies de essentiële vraag, heel belangrijk, je kunt nergens lezen wat wel en 
niet klopt maar wat is heel erg belangrijk in dit verhaal: dat we naar een historie toegaan, 
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dat we alles wat we tot nu toe hebben willen voorkomen, waar veel mensen en groepen 
over schrijven in boeken dat de negatieve krachten bezig zijn om de Aarde over te nemen, 

dat we nu gaan beseffen dat dat wat er nu gebeurt op dit moment in onze realiteit een 
afleidingsmanoeuvre is van een veel grotere realiteit waarin het al plaats heeft gevonden 

en de teloorgang van ons bewustzijn die heeft geleidt tot de fase waarin we nu zijn 
gekomen, de emoties die daarbij vrijgekomen zijn die kunnen we niet beschrijven, die 
lijken op geen enkele manier op de emoties die we hier op dit moment op de Aarde 

kennen, die emoties zijn ook afgeslankt en dragen wij in ons en op het moment dat wij dus 
onze wereld en onze persoonlijke groei, onze persoonlijke ontwikkeling laten leiden door de 

emoties van negatieve energie, als we daar dus niet doorheen gaan, komen we niet bij de 
referentiekaders dus het klankbord van wat waarheid is en wat geen waarheid is, dus de 
sleutels dragen wij in ons om te doorzien wat wel en niet klopt en om daar werkelijk te 

komen zullen we door die angstpunten heen moeten gaan, dus er is zeker een hele 
krachtige methode om dat te doorzien, om dat in te voelen en bedenk je dat 99% van de 

mensheid bestuurd wordt door de negatieve emoties, dus we hebben nog heel wat te doen 
.. 
Jeroen: ja .. , ik heb hier ook nog een vraag van welke meditatietechniek is eigenlijk wel 

of niet betrouwbaar, is daar iets over te zeggen? 
Martijn: ja daar is wel wat over te zeggen zonder een specifieke methode aan te halen, 

het gaat meer om de intentie en om de kracht om ook echt bij jezelf te blijven (Jeroen: ja 
precies) In iedere methode, in elke meditatievorm waarin je je gaat keren tot externe 
krachten, buiten jezelf, op het moment dat je dat gaat doen, op het moment dat je de hulp 

gaat inroepen van andere groepen, op dat moment stap je al uit je eigen autoriteit en op 
het moment dat je beseft dat je een onderdeel bent van een gigantisch groot 

bewustzijnsraster wat verbindingen heeft door het hele universum en dienend en 
samenwerkend is en dat dat moment eventjes tijdelijk gekaapt is, dat je in die fase waarin 

we nu zitten durft te mediteren, vanuit de bevoegdheid dat je het mag en dat je je recht 
opeist om je erfgoed te gebruiken, in verbinding te zijn vanuit een meditatieve staat, 
zonder daar andere mensen of andere wezens in te gaan betrekken en uit te nodigen, op 

dat moment ga je dus vanuit je persoonlijke, je wezenlijke beter gezegd, je wezenlijke 
kracht ga je aan het werk en vanuit dat stuk, als je dat doet, dan wordt je werkelijk 

aangelijnd op het grid van bewustzijn waarin alle samenwerkende krachten en liefdevolle 
energieën in alle universa samenwerken, dan hoef je nergens voor te vrezen, dus: elke 
methode is toepasbaar zolang je het vanuit je eigen kracht doet, ik heb zelf ook een 

praktijk, een aantal dagen in de week ben ik heerlijk bezig met mensen om ze ook te 
inspireren, ik werk altijd vanuit de kracht van de mens en dat geeft de grootste resultaten 

en de beste resultaten .. 
Jeroen: mooi, dat is heel netjes, heel duidelijk, dan heb ik gelijk weer de volgende vraag 
voor jou en dat is van onze grote, welbekende vriend Guido .. 

Martijn: ja leuk, dag Guido .. 
Jeroen: vond ik ook .. hij zit met een vraag: volgens sommige berichten gaan we met 

onze Aarde door een kosmisch gebied met zeer hoge frequenties, kan Martijn daar iets 
over zeggen, weet hij daar iets van, en hij heeft er achter gefluisterd, dat vergeet ik hem 
altijd te vragen dus deze keer zal ik het hem vragen dan ..  

Martijn: ja leuk, hele mooie interessante vraag, ja, er zijn hele grote veranderingen 
gaande in het universum en als je beseft hoe groot het universum is dan is dat zelfs weer 

heel betrekkelijk, voordat ik naar het antwoord ga of naar een vorm van een antwoord 
hierop, wil ik nog even het volgende aangeven: de sterrenkundigen op onze planeet zijn op 
dit moment het universum in kaart aan het brengen met buitengewone technologieën die 

echt fantastisch zijn, zij zien daarbij in ons eigen sterrenstelsel dat er eerst 200 miljard 
zonnen zijn, dan 400 miljard en op dit moment zitten we al op meer dan 1000 miljard 

zonnen, dus sterren, in ons sterrenstelsel, in ons spiraalvormig sterrenstelsel, er is 
berekend dat 2% daarvan leven zou moeten hebben, aan de hand van allerlei 
mathematische berekeningen, nou, als je er dan van uitgaat dan er ongeveer 4 tot 25 

https://matrix-nl.freevar.com/


 
 

Willien / René Gieltjes                                                     Pagina 14 van 22                                  Webpage https://matrix-nl.freevar.com                                       

miljard planeten in ons sterrenstelsel leven zou moeten bevatten kom je tot de 
schrikbarende ontdekking dat ons sterrenstelsel één van de 10.000 miljard sterrenstelsels 

is alleen in ons deel van het universum; nou gaan we weer eventjes terug want dit zijn 
alleen maar getallen die bijna niet meer te bevatten zijn behalve als we 3600 miljard 

moeten produceren aan zogenaamde dollars om die te verdelen in de banken die ze 
hebben zoekgemaakt, dan weten we ineens weer hoeveel het is, op het moment dat wij 
gaan beseffen hoe groot de sterrenwereld is, het universum, dan kun je ook teruggaan 

naar de vraag die Guido stelt over die instroom, die galactische instroom, hoe komt het, 
hoe komt het nou dat precies op dit moment, waarin wij met elkaar zijn, op deze Aarde, in 

ons sterrenstelsel, dat er precies in dit deel van het sterrenstelsel energiegolf op gang is 
gekomen die dienend is voor ons bewustzijn, hoe komt dat, wie heeft dat bedacht, waar 
komt dat vandaan, als je bedenkt hoe groot het universum is waarom dan precies op deze 

plek en waarom precies op dit moment, nou dan draai ik de situatie om, ik ben 
gespecialiseerd in multidimensionale realiteiten, daarmee bedoel ik dat ik vanuit het 

grotere bewustzijn vlak een aantal malen heb mogen kunnen kijken en leven om te zien 
hoe deze realiteit waarin wij nu zitten wordt aangestuurd, hoe die opgebouwd is, hoe die in 
feite onttrokken wordt, gedupliceerd wordt en waarin ons bewustzijn is ingedaald om 

buiten het grote perspectief te blijven van onze werkelijke werkelijkheid, nou dat zijn een 
hoop woorden waarvan sommige mensen nu staan te draaien, anders gezegd: het is zo dat 

alles wat wij op dit moment zien wordt opgebouwd uit die andere 99% realiteit waarop wij 
op dit moment geen invloed hebben, dus ons metafysisch bronbewustzijn is zich bewust 
van het feit dat wij in elkaar geklapt zijn, dat ons circuit is uitgeschakeld en ons 

bronbewustzijn, ons multidimensionale bewustzijn heeft een signaal gestuurd naar ons 
bewustzijn van die ene procent waar wij nu zijn, in onze realiteit naar onze omgeving om 

te zorgen dat er een energie op gang komt die onze 1% realiteit in vibratie omhoog brengt, 
je zou dus eigenlijk kunnen zeggen, constateren aan het gene wat ik hier net vertel: dat 

alles wat er in het universum is, geïnitieerd is vanuit ons multidimensionale 
superbewustzijn dus het is niet een toeval, het komt voort uit ons bronbewustzijn, op het 
moment dat er magnetische verschuivingen plaatsvinden op deze planeet, op andere 

planeten, is dat niet zo omdat dat een externe oorzaak heeft, nee, die oorzaak zit ‘m in 
ons, dus wij zijn zelf de krachten die dus toegangen creëren in een gevangen systeem om 

daarmee om te gaan, er is alles aan gelegen door de krachten op de Aarde om ons dat niet 
te laten snappen en het te verklaren op een manier die extern lijkt, dus ja Guido, er is 
zeker een hele grote golf van bewustzijn naar de Aarde toe onderweg en we verkeren er 

ook middenin, die afkomstig is uit ons oorspronkelijke bewustzijnsraster en we pakken het 
vaak nog niet op; het is aan ons om dit besef op een ander manier neer te gaan, om niet 

die krachten buiten onszelf te plaatsen, om niet te roepen dat het de Arcturianen zijn of de 
Pleiarische mensen of de Racals (?), er zijn zo ongelofelijk veel beschavingen, zo 
ongelofelijk veel, nee, het komt voort uit ons en dat is het grote geheim .. 

Jeroen: zijn wij dan als Aardse mensen, wezens, dan zo buitensporig buiten al die andere 
waar we van aannemen dat het bewoond is en waarom speelt het inderdaad, dat heb je al 

deels beantwoord natuurlijk, maar precies hier af, want als er zo verschrikkelijk veel extra 
planeten zijn, die bewoond zouden moeten kunnen zijn of is het daar allemaal zo’n 
probleem? 

Martijn: ja, de tragiek die de mensheid meemaakt dat is een tragiek die bij ons in de 
maximale schaalverdeling wordt meegemaakt en die directe gevolgen heeft ook voor 

andere beschavingen en dat is ook precies de reden waarom andere beschavingen redelijk 
op de achtergrond blijven en redelijk oppervlakkig blijven, op individueel niveau zijn ze met 
mensen in contact omdat het ook te maken heeft met het zielsvermogen van de mensen 

die hier op Aarde zijn en ook omdat zij beseffen dat ze in een realiteit verwikkeld zitten die 
gebouwd is, het fundament is gebaseerd op het vermogen van de mensheid, dus het is 

eigenlijk net andersom, het is eigenlijk niet zo wij de buitenaardse beschavingen of de 
andere beschavingen dat wij die zien buiten onszelf, zij existeren, zij bestaan bij de gratie 
van ons oorspronkelijk vermogen en zolang het oorspronkelijk door ons niet herkend wordt 
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blijven zij heel voorzichtig op de achtergrond, wel actief met ons individueel niveau en 
wachten tot wij gaan begrijpen wie wij zijn en hoe dat in elkaar steekt en er zijn een 

aantal, een behoorlijk groot aantal mensen op deze Aarde hier al van op de hoogte die ook 
bewust daarvoor gekomen zijn om de andere mensen en ik ben daar één van en dat maakt 

mij niet bijzonder, het maakt de andere mensen niet bijzonder, die hier gekomen zijn om 
deze informatie te brengen, die diepliggende gevoelens oprakelen en die diepliggende 
gevoelens ook in beweging brengen zowel hier in die ene procent van wie wij nu zijn en 

buiten dat gevoel want straks gaan we allemaal slapen en dan denken wij dat we slapen, 
dat is wat we hebben geleerd, en de energieën die hier nu in beweging zijn gekomen, die 

goed zijn, ook al is het soms een heel pittig gesprek, dat deze vermogens, deze energieën 
worden geüpload naar ons bewustzijn buiten die ene procent en daar wordt het echte werk 
gedaan .. 

Jeroen: ja, precies, daar nog een vraag van iemand dat hier ook weer op slaat van maakt 
uiteindelijk iedere beschaving dat te zijner tijd mee? 

Martijn: ja dat klopt, iedere beschaving maakt dat mee en ik ga er ook van uit dat hier 
bedoeld wordt de energiegolf waarin ze in een ander vermogen terechtkomen, in een 
groter vermogen, het onderuit halen of eigenlijk het in elkaar storten van het bewustzijn 

dat is niet een vaste regel, dat is gebeurd omdat het te maken heeft met de fase waarin de 
mensheid toen het nog niet in een lagere trilling terecht was gekomen waarin het 

bewustzijn 100% operationeel was, het heeft plaatsgevonden op een moment dat 
bewustzijn van de mens eigenlijk in het teken stond van een nog grotere transitie van het 
heilige geometrische veld van het universum waarin wij ons bevinden, kijk je dan 

bijvoorbeeld eventjes naar de heilige geometrische opbouw van het universum, het 
universum gaat één keer in de zoveel tijd, en dat heeft te maken ook met het 

bewustzijnslevel en de vermogens van  de wezens, wordt dat geüpgraded, je zou kunnen 
zeggen het klapt uit elkaar geometrisch, er komen nieuwe vormen bij en die vormen gaan 

niet naar buiten toe, zoals we dat bijvoorbeeld ook zien in de graancirkels, dat is voor ons 
zo uitgebeeld omdat wij dat zo kunnen snappen, maar het gaat naar binnen toe, dat is 
krachtige van het verhaal dus iedere keer als daar een dimensie bijkomt dan wordt dat 

opgevuld door de wezens en die mogen daar ook als eerste mogen die daar naar binnen 
toe om te zorgen dat daar dus een bewustzijn in wordt gebracht, dat wordt altijd gedaan 

door de wezens die de hoogste beschaving op de hoogste trilling van evolutie hebben 
bereikt en nu komt ook echt het plot van het verhaal: dat is de mensheid in oorsprong, dat 
is de oorspronkelijke mens en die code die de oorspronkelijke mens in zich draagt, die 

broncode, die is de grootste bedreiging voor krachten die die invulling aan die heilige 
geometrische velden energieën willen invullen want daar liggen namelijk de sleutel code’s 

om toegang te krijgen tot die broncode van de mens oftewel tot de kracht van het 
zielsvermogen dus het gaat om zoveel meer dan alleen dat en natuurlijk hebben alle 
andere mensen en andere beschavingen zeker last en ondervinden enorme hinder van deze 

procedure wat hier nu aan de gang is en het is ook precies die reden dat ze zo voorzichtig 
zijn met ons en dat er alles aan gelegen is dat wij terugkeren in ons bronbewustzijn .. 

Jeroen: ok, daaruit komt nog een opmerking van Mika uiteindelijk van: dat houdt dus in 
principe wij ook bewust kunnen manifesteren .. 
Martijn: dat is correct, dat hebben we ook altijd gekund, heel simpel, daar hoefden we 

helemaal niks voor te doen want dat was gewoon onze manier van hoe wij leefden, zoals 
wij nu een droom hebben dat je kunt vliegen, ik noem maar even een zijstraat, dat is van 

oorsprong gewoon heel normaal, we hoeven ook helemaal niet te reizen van de ene naar 
de andere planeet, dat is het niet, het gaat op een hele andere manier en dat is dus 
inderdaad waar wat ze schrijven, dus die vermogen die hebben wij, nu nog steeds, alleen 

wij hebben geen toegang tot die vermogens omdat er een filter tussen gezet is en die filter 
dat is een heel groot gebaseerde referentiekader van angst waar ik het al een paar keer 

eerder over heb gehad  
Jeroen: ok, ja, hier nog één, zijn parallelle werelden vergelijkbaar met waar je heengaat 
als je zogenaamd dood gaat, over gaat in een andere dimensie? 
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Martijn: nee, een parallelle realiteit .., het mooie is dat de wereld waar wij naar toe gaan 
op het moment dat onze huidige situatie stopt oftewel dat je overlijdt zoals we dat hier 

ervaren dan ga je naar een locatie, naar een wereld, die gedragen wordt 100% alleen maar 
is opgebouwd uit  Harts verbinding, dus dat is een frequentie die opgebouwd is uit ons 

zielsvermogen uit de oorspronkelijk wereld van waaruit wij in die realiteit een plek hebben 
gecreëerd waar het altijd veilig is om te zorgen dat alle zielen, die ooit in oorspronkelijke 
vermogens zaten, dat deze zielen in een veilige plek hun plek kunnen hebben zeg maar dat 

er dus niks gebeurt en als er dan een nieuwe realiteit of een nieuw leven wordt ingevuld 
dan reis je vanuit die plek, in de bijbel wordt dat ook wel de hemel genoemd, dat is een 

tussenstation, die nou als ons uiteindelijke station soms wordt beschreven, ga je vanuit dat 
tussenstation steeds weer opnieuw een programma in, een bewustzijn, een leven, om weer 
opnieuw te herkennen vanuit de onderste ladder van evolutie om de herkenning terug te 

halen van de verloren emotie, we worden steeds geconfronteerd in dat stuk met het 
angstverhaal en dat zijn dus ook de bouwstenen van de gevangenis dus ja, het is niet zo 

dat dat een parallelle wereld is, de parallelle realiteit is, dat zijn realiteiten die net als de 
werkelijkheid waarin we nu zitten, een plek is waar zielen zijn gereïncarneerd, hun 
programma’s draaien en die dus daarom ook afkomstig zijn van die tussenlocatie dus je 

zou eigenlijk een balletje kunnen tekenen en dan kun je zeggen: thuis, met allemaal 
lijntjes eraan, allemaal verschillende lijntjes en dan elk lijntje zet je in een andere wereld 

en die zou je dan de parallelle realiteit kunnen noemen en het is in ons vermogen om 
vanuit de ene parallelle naar de andere parallelle realiteit te reizen, we hoeven niet eens 
over te stappen, het zit ‘m in ons metafysische bewustzijn dus we kunnen een switch 

maken in ons breinvermogen die gestuurd wordt vanuit ons hart en daar zit precies de 
harts beschadiging om te voorkomen dat we dat kunnen doen .. 

Jeroen: ok, dat betekent dus dat in feite, wat ik eruit begrijp tenminste wat ik zelf ook 
altijd aangenomen heb, dat ondanks dat je een onderdeel bent van dat totale kosmische 

bewustzijn dat jij op ieder moment vanuit iedere plaats binnen dat bewustzijn een andere 
plaats op kan stappen, dat je eigenlijk gelijk overschakelt ..  
Martijn: ja dat klopt, daarom ben ik ook heel dankbaar dat in mijn jeugdperiode dat ik zo 

ongelofelijk veel negatieve en angstige momenten heb meegemaakt die er eigenlijk op uit 
waren om mij te kraken, om mijn werk tegen te houden, dat deze uiteindelijk door de 

ondersteunende krachten, de liefdevolle krachten dat deze als het ware precies het 
tegenovergestelde hebben bereikt doordat ik die angsten heb doorleefd en twee keer heb 
ik een aanslag in mijn leven heb ik ook overleefd dus ik weet echt wat angst is, wat het is 

om heel lang in die angst te leven, dat precies datgene heeft geleidt tot de bevrijding en 
dat is ook waarom ik bepaalde dingen kan doen doordat ik door die angst ben heen gegaan 

.. 
Jeroen: ja en dan heb ik nog een vraag maar die mag je even na de pauze doen want we 
gaan even een stukje pauze er tussendoor pakken want we zijn intussen weer drie kwartier 

verder, dat gaat lekker hard zo trouwens, ik zal je de vraag alvast geven: kunnen we die 
harts beschadiging ook herstellen? Maar we gaan er eerst even uit met de muziek dan kun 

je daar ook nog even over nadenken, het gaan een minuut of 8 tot 9 duren ..  
Martijn: geniet ervan, tot zo .. 
--- Muziek: Fridrik Karlsson - Chrystals 

(01:34:34) 
Jeroen: zo, en dan zijn we daar weer, welkom terug Martijn .. 

Martijn: ja, weer genoten van de muziek 
Jeroen: ja, je er zou er bijna op wegzweven dus .. 
Martijn: nou ik ben niet zo’n zweverig type (lacht)  

Jeroen: dat stelt me gerust eerlijk gezegd (lacht) anders moet ik m’n oordeel wat bij gaan 
stellen, dat is ook wat en ik heb geen oordeel, dat is nog erger  

Martijn: maar ik maak ook een grapje omdat het een enorme tegenstelling is over 
datgene waar ik over spreek, soms moet ik mezelf ook wel eens eventjes bekritiseren en 
ook wel eens eventjes de gek aansteken en daar ik ook ongelofelijk veel plezier aan 
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beleven .. 
Jeroen: goed, we hadden het over kunnen we die hartbeschadiging herstellen .. 

Martijn: ja dat kunnen wij, het geheim zit ‘m in het feit dat we niet teveel op deze planeet 
hoeven te doen in deze realiteit maar dat we echt naar een grotere realiteit moeten gaan 

dus we zullen een aantal hele simpele dingen moeten doen zoals die angsten doorbreken 
want die harts beschadiging zit ‘m niet eens in het stuk waarin wij nu zijn, het wordt 
voortdurend ingeladen dat programma en geïnitieerd vanuit een ander bewustzijn wat 

buiten die ene procent valt en het makkelijkste voorbeeld wat ik daarover kan geven is 
eigenlijk dit: wij trachten te begrijpen hoe groot het universum is, wij ook de mensen die 

bezig zijn met buitenaards contact lezen veel over allerlei buitenaardse beschavingen, 
histories, verklaringen, van heel veel verschillende groepen wezens en nou is het zo en dat 
heb ik net ook verteld hè een beetje proberen te duiden aan de hand van hoeveel sterren 

er alleen al in ons sterrenstelsel zijn, als we nu gaan proberen onze tijd in te vullen op deze 
planeet om te begrijpen wat er allemaal aan de hand is buiten ons en hoe vreselijk veel 

beschavingen er zijn dan zullen wij nog niet eens 1 promille kunnen bereiken in het korte 
momentje dat we hier zijn, hoe groots dat is en het verzoek van de galactische vrienden 
van onze beschavingen die echt heel erg bezig zijn om ons daar te krijgen in het stukje 

bewustzijn vanuit eigen inzicht, hun boodschap en verzoek is ook, leg niet teveel tijd, hoe 
nieuwsgierig wij allemaal ook zijn, leg niet teveel tijd in het willen weten, de kennis, hoe 

het allemaal in elkaar zit, welke ruimteschepen waar vandaan komen, welke wezens van 
welke planeet komen, wat onze relatie daartoe is, omdat het ontzettend veel tijd kost en 
het gewoon onhaalbaar is om dat allemaal te achterhalen terwijl al die kennis al 

beschikbaar is dus dan is de logische stap daarin hoe komen we dan bij die kennis, nou 
misschien kunnen we allemaal een soort voorstelling daarvan maken en daar begin ik ook 

altijd mijn lezingenserie mee, voorstellingsvermogen is belangrijker dan kennis, en dat is 
een mooie uitspraak van Albert Einstein die ook werkelijk waar is, want de kennis die wij 

tot ons krijgen die heeft maar een bepaalde inhoud zolang wij het ons niet kunnen 
voorstellen blijft het ook alleen maar kennis dus gaan we naar het voorstellingsvermogen 
van hoe het zou kunnen zijn dan zijn we sneller bij de ontknoping als dat we gaan zitten 

bestuderen hoe het in elkaar steekt dus willen wij naar die harts beschadiging, als we dat 
willen oplossen zullen we als eerste mogen accepteren dat we ‘m nooit zullen oplossen door 

heel veel studie te verrichten naar al die andere buitenaardse beschavingen en dat heeft 
verschillende redenen: a, omdat ie te groot is die realiteit en nou ga ik een stapje verder 
en dat kan ik eigenlijk in een interview zoals dit gewoon niet helemaal goed neerzetten, 

daar heb ik ook echt die lezingenserie voor gecreëerd, is omdat de realiteit zoals wij die nu 
ervaren, ook van de buitenaardsen, een insertie is, het is eigenlijk een in plaatsing van een 

realiteit die niet helemaal exact is wat het is, dus wat ik al eerder heb gezegd over die 
energiegolf die door ons zonnestelsel heengaat dat die ook voortkomt uit ons groter 
bewustzijn zo is het idem dito met alle beschavingen die wij dus zien, waar wij contact mee 

hebben, waar mensen ook mee channelen, waar ik altijd over zeg: weet wat je doet, wees 
voorzichtig met channelen, dat deze realiteit van buitenaardse beschavingen ook 

voortkomt, net als die golf van energie, uit ons bewustzijn, dus op het moment dat je terug 
wilt gaan naar je beschadigde hart dan zul je je mogen realiseren dat alles wat we op dit 
moment hebben gezien en wat we waarnemen dat dat een fictieve realiteit is die er wel 

werkelijk is die contradictie, mensen betichten mij er wel eens van dat ik over heel veel 
contradictie spreek en dat klopt ook, groen en rood hoort ook bij elkaar en zwart en wit 

ook, op het moment dat we gaan realiseren dat we alles dat we tot nu toe hebben gezien 
en hebben ervaren als de werkelijkheid dat dat een onderdeel is van een gigantisch groot 
rookgordijn dan zullen wij gaan begrijpen dat de werkelijke buitenaardse wezens en de 

werkelijke wezens die er echt zijn zich niet manifesteren op deze manier buiten ons maar 
dat ze zich enteren in ons dimensionale bewustzijn en zich zo holografisch en zo werkelijk 

als het maar kan zijn op individueel en ook soms op collectief gebied zich laten zien en 
terugkerend weer naar dat hartsbewustzijn ligt ook het onderzoek om die harts 
beschadiging op te lossen, niet in het oplossen van die harts beschadiging maar hij ligt 
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simpelweg in het besef dat die beschadiging er niet eens is, nou ga ik wel heel ver dat 
besef ik ook, dat die harts beschadiging er helemaal niet is en dat er alleen maar 

referentiekaders zijn die in ons systeem zijn binnengebracht die ons doen laten vertellen 
dat wij getraumatiseerde gevoelens in ons hebben dus wij worden voortdurend bestuurd 

door ingebrachte gevoelens die helemaal nergens toe dienen en ons alleen maar afleiden 
dus het werkelijk herstel van ons hartsbewustzijn ligt niet in het herstel ervan, ligt ‘m puur 
in het doorlopen van hele ernstige heftige angstgevoelens; dat is het antwoord .. 

Jeroen: heel aannemelijk en heel goed maar ik kan me voorstellen dat sommige mensen 
dat zich dat ook niet voor kunnen stellen maar dat is dan toch even proberen inleven, wat 

ik wel .. ja, over die kennis, ik heb altijd zelf het gevoel gehad en dan heb ik het weer over 
dat universele bewustzijn, dat alle kennis voorradig is en dat je daar niet om moet gaan 
zoeken maar dat die voorradig is op het moment dat je ‘m nodig hebt, tenminste zo komt 

het op mij binnen .. 
Martijn: ja, dat is ook de oorspronkelijke spontane wijze van in verbinding komen, raken 

of terwijl we het aanraken van die emoties waar die kennis ligt want kennis wordt 
opgeslagen in een emotionele vormgeving zeg maar, alles is emotie, alles is gevoel en wij 
hebben gewoon geleerd dat kennis mentaal is maar kennis is gelinkt aan emotie dus zodra 

wij dus bij dat hartsbewustzijn durven te komen, door die beschadiging heen die er niet is 
maar die alleen maar wordt gecreëerd om ons er van af te houden, zodra wij daar 

doorheen durven te gaan dan komen we daar terecht, ik heb een heel concreet voorbeeld: 
ik kwam op een gegeven moment op mijn 16e of 17e jaar kwam ik in rechtstreeks contact 
op een nacht, ’s avonds laat heel vroeg in de ochtend eigenlijk, kwam ik oog in oog te 

staan met reptiliaanse mensachtige wezens die mij dus van het leven wilden beroven en ik 
moest op dat moment vechten voor mijn leven omdat ik fysiek ook echt werd aangevallen 

daarvan zijn ook mensen die dat hebben gezien en dat is zo’n heftig gevecht geweest dat 
ik wist dat ik me fysiek niet zou kunnen redden, simpelweg omdat ik gewoon niet sterk 

genoeg was en op het moment dat er technieken werden gebruikt om mij in mijn 
energieveld dus in mijn moleculaire structuur mij aan te vallen met een andere techniek, ze 
wilden mijn cellen eigenlijk binnendringen, realiseerde ik mij ondanks de angst, dat er geen 

angst hoeft te zijn en dat ik alleen maar hoef op te roepen dat ik een oorspronkelijk mens 
ben en dat alles wat ik op dit moment zie een afspiegeling is, een entering is, een 

binnendringing is in mijn dimensie, in mijn werkelijkheid, van buitenaf, en ik besloot op dat 
moment, heel simpelweg, de angst aan de kant te zetten, te stoppen met het gevecht en 
die wezens aan te kijken en zonder het te zeggen zei ik, even vertaald in woorden, zei ik 

tegen hen: jullie kunnen mij niet doden simpelweg omdat jullie bestaan bij de gratie van 
het feit dat wij de mensen zijn en wij vergeven jullie dat datgene wat jullie doen gebeurt 

vanuit een divisie die jullie dragen in jullie zelf wat jullie aanzien als de werkelijke 
werkelijkheid, en het gevecht werd beëindigd met een enorme lichtflits en ik kreeg een 
klap tegen m’n hoofd, m’n hoofd lag open, maar ik kreeg die klap meer, en dat weet ik 

100% zeker, doordat de manifestatie van deze wezens ogenblikkelijk via mijn fysieke brein 
in elkaar stortte en daardoor werd ik eigenlijk met mijn hoofd tegen een muur aan 

geslagen; het was een heel heftig gevecht en als je dat nou weer terugbrengt naar de 
vraag van hoe kom je dan bij die beschadiging van het hart: ik hoop dat ik met deze 
metafoor, die dus werkelijkheid is, op een hele heftige manier, het kan niet anders dan dat 

ik dat ook vertel want anders zou ik het voor niets hebben meegemaakt, dat we op deze 
manier ook in het klein naar onszelf kunnen kijken dus als jij in je leven bijvoorbeeld 

verkeert in loop dat je altijd dingen overkomt, dat mensen je altijd misbruiken, dat je er 
gewoon niet mag zijn, dat mensen je wegdenken, uitlachen, dat jij gewoon niet wordt 
gezien als je iets fantastisch hebt gemaakt voor een ander en iedereen wordt ervoor 

beloond en jou slaan ze weer over, dat je in dat stuk pijn niet geslagen wordt, want dat is 
wel hoe de referentie van hoe je herinnering werkt en de emotie en dat je op dat moment 

durft te zeggen tegen alle mensen van goh, ik wil er wel wat over zeggen en ik voel me 
heel erg rot, jullie hebben allemaal iets gemaakt en jullie worden er allemaal voor bedankt 
en ik heb iets gemaakt en ik voor mijn gevoel daar heel erg veel m’n best voor gedaan en 
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het wordt niet gezien, tenminste, jullie zeggen er helemaal niets over en ik vind dat heel 
erg rot voor mijzelf want ik vind namelijk dat het de moeite waard is dat ook ik bedankt 

mag worden, en ik zeg dit gewoon om voor mijzelf op te komen en op het moment dat we 
dit doen, hoe simpel het ook lijkt, op het moment dat we dat doen, zonder boosheid maar 

gewoon omdat we het recht hebben om het te zeggen zoals ik op dat moment het recht 
had om tegen deze wezens te zeggen hoe het in elkaar zit herstel je een compleet 
bestuurde matrix die bestuurd wordt door negatieve situaties die ons emotionele 

hartsbewustzijn aantast, ons eigenlijk tart, ons in onbalans brengt, ons in angst en pijn 
stort en op het moment dat je dus de tegenovergestelde beweging gaat maken, ik noem 

het altijd gewoon de andersom-wereld, moet altijd ongelofelijk lachen en plezier heb ik om 
sponge-Bob, het tekenfilmpje dat heet ook andersom-wereld want daar wordt alles exact 
weergegeven, we krijgen zoveel gratis cadeaus en boodschappen, is ongelofelijk, als we 

dat durven toe te passen, dat we alert worden in ons dagelijks leven, dan zullen wij die 
heling naar ons hart zelf kunnen maken, dus buiten alle situaties om kunnen we in onze 

eigen achtertuin ons werk verrichten en dat is ook waar de motivatie ligt, daar coach ik 
mensen ook in en dat kan dus in het fysieke en in het multidimensionale kan dat plaats 
vinden en het kan wel eens heel ingewikkeld zijn en de mensen mogen weten dat ik daar 

ook onder andere voor gekomen ben om daar ook een stukje begeleiding in te geven .. 
Jeroen: mooi! 

Martijn: ik vind het ook heel mooi .. en het is ook een ongelofelijk groot proces en laten 
we ons niet ontmoedigen mensen, laten we gewoon zorgen dat we ondanks wat we op dit 
moment zien in de werkelijke wereld waarin we nu zitten, de globale situaties, wat er 

gebeurt op oorlogsgebied, wat er gebeurt op het gebied van hoe de mensen met elkaar 
omgaan, hoe we allemaal in de angst gestuurd worden, laten wij beseffen dat als wij dit 

werkelijk gaan doen, het voorbeeld wat ik net aangaf, we komen met elkaar in contact in 
een heel groot platform en we gaan met elkaar in verbinding en we laten elkaar allemaal in 

de waarde maar we maken wel een liefdevolle vuist als een samenwerkende beschaving 
dat wij invloed hebben op het collectieve veld dat wij zeggen wij willen een andersom-
wereld, wij willen eigenlijk van de andersom-wereld af, wij willen gewoon nu naar een 

wereld toe waar het individu en het geluk en de levende bibliotheek, de Aarde, terugkeert 
in haar oorspronkelijk bewustzijn en dat kan alleen als wij het lef hebben en de moed om 

onze maximale moed en veerkracht durven in te zetten en er niet voor weglopen hè ook 
niet als iemand anders een keertje iets stoms over mij zegt wat ik stom vind, dat ik dan 
niet in de verdediging ga of in het oordeel en durf te zeggen van ja ok, ik begrijp ook wel 

dat jij dat zo ziet en toch blijf ik doorgaan omdat ik er zelfde visie en uiteindelijk hetzelfde 
doel heb als jij want we zijn allemaal collectief beschadigd en de wereld op dit moment 

heeft één heel belangrijk ding nodig en dat is echt niet alleen het woord liefde maar het is 
werkelijk daadkracht, zorgen dat we verdergaan, kijk je niet naar de politieke machten die 
maken allemaal gebruik van een collectieve energie, mensen sluiten zich aan bij een 

politieke partij en de collectieve energie, die kracht, wordt omgezet in actie en diezelfde 
energie dat is een aftreksel van wie wij oorspronkelijk zijn, diezelfde kracht kunnen wij met 

elkaar ook neerzetten en het hoeft helemaal niet in een politieke beweging, we hoeven ook 
helemaal niet mee te doen aan verkiezingen maar we kunnen daar ook andere methoden 
op bedenken en die methodes die zijn er en daar kom ik op een later tijdstip nog een 

keertje op terug om daar met mensen in gesprek te gaan om dat te concretiseren om te 
zorgen dat deze wereld ook een beweging krijgt en dat er een herverdeling mechanisme 

kan komen zowel op financiële basis om vervolgens een transitie in werking te zetten die 
leidt tot een spiritueel herstel van het menselijke bewustzijn en dat begint echt in deze 
realiteit .. 

Jeroen: daar ben ik het helemaal mee eens, ik had het bijna zelf kunnen zeggen, maar 
goed, zo ijdel ben ik nou ook weer niet .. 

Martijn: dat had ik al in de gaten, ik denk ik zeg het maar even voor je dan ben ik ook 
eindelijk een keer aan het woord (gelach) 
Jeroen: ik heb altijd het idee als mensen nou eens werkelijk laten zien wie ze zijn en dat 
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durven te erkennen dan zou er niet half zoveel ellende zijn als dat we nou hebben .. 
Martijn: dat klopt, dat is helemaal waar .. 

Jeroen: en ja wat jij zegt we hebben niet alles achterstevoren, ik zeg altijd we hebben hier 
alles achterstevoren uitgevonden en we voeren alles achterstevoren uit want op het 

moment dat wij een probleem hebben proberen we dat probleem op te lossen met dezelfde 
tool als waar we het mee gemaakt hebben, nou dat gaat nooit werken .. 
Martijn: nee dat lukt niet en toch blijven we het wel met z’n allen gewoon volgen die 

methode en kijk de grote krachten achter de schermen, ik noem even als voorbeeld in dit 
geval de Amerikaanse overheid, die ook natuurlijk een uitvoerende taak is maar niet alleen 

uitvoerende taak zoals in Nederland maar ook wel een leidinggevende en ook een 
initiërende functie heeft om beleid neer te zetten zonder een oordeel over de politiek wat 
wel en niet goed is, dat maakt niet zoveel uit, dat is ook een visie, ik wil eigenlijk alleen 

naar voren brengen dat zij, de kracht achter die schermen, heel erg bewust zijn van het 
feit dat de mensen zenders zijn, wij zijn transmitters, wij sturen voortdurende informatie 

via ons dimensionale brein heen en weer dus ik zend en ik ontvang, dat doe ik 
voortdurend, en op het moment dat jij mensen massaal iets kunt laten zien, iets kunt laten 
geloven, massaal een beweging kunt laten volgen dan gaan al die zenders van die mensen 

individueel en daardoor collectief op een zelfde frequentie en daardoor kun je die mensen 
massaal iets laten geloven en ook inplanten in hun bewustzijn en dat is ook de wereld van 

hoe de besturing werkt, sommige mensen noemen dat mindcontrol, nou mindcontrol is nog 
veel groter dan dit, deze techniek, zonder dat we het nou over negatieve dingen gaan 
hebben, deze techniek kunnen wij dus als mensen die bewust anders willen ook zelf 

toepassen en hoeven niet één keer in de week op zondag te mediteren met elkaar, met alle 
respect en liefde, het is ook heel fijn om te doen maar we kunnen er ook een concreter 

model aan geven en nogmaals, daar ben ik mee bezig samen met andere mensen en daar 
kom ik op een later moment nog op terug zodat we met elkaar nou eindelijk een keer een 

beweging kunnen neerzetten waar we echt daadkrachtig en concreet een verandering 
kunnen brengen .. 
Jeroen: ja, die herken ik helemaal, daar ben ik het helemaal mee eens, even kijken of er 

nog wat vragen zijn in de chat, ik geloof het eigenlijk niet, volgens mij zitten ze allemaal 
heel erg goed te luisteren en bevestigend te antwoorden ..  

Martijn: ja dat is natuurlijk fijn en misschien zijn er ook mensen die denken van nou, dat 
eerste uur vond ik wel genoeg, misschien zijn er mensen die helemaal niet hebben 
geluisterd en het onbewust ook voelen van dat die toch hadden willen luisteren, nou die 

mensen kunnen altijd nog terugluisteren op je website in het archief, het maakt niet uit 
wat de mensen doen en voelen, ik voel van binnen heel sterk dat we allemaal op zoek zijn 

naar vreugde en naar vrijheid en hoe die weg ook leidt laten we dat gewoon doen met 
elkaar .. 
Jeroen: ja, nou dan heb ik eigenlijk nog één vraag op mijn lijstje dat we graag zouden 

willen weten of je daar iets over kunt uitleggen en dat kan misschien heel kort of een heel 
lang antwoord worden dat ligt eraan dat ligt eraan of je zegt ja dat klopt dan zijn we klaar 

en als je een uitleg gaat geven .. nee maar uhm wat is het verschil tussen je 
multidimensionale zelf en je hogere zelf? 
Martijn: nou je hogere zelf, ik gebruik het zelf soms ook wel, wat een betere benaming is 

is dat het metafysische bronbewustzijn is, dus dat is het oorspronkelijk vermogen dus dat 
heeft niet iets met hoger te maken maar dat is een vermogen van ons bewustzijn die zich 

zo groot heeft ontwikkeld, zo groot, zo diep heeft ontwikkeld, dat het maximale vermogens 
heeft om te bewegen, te navigeren, om waar te nemen, wat je er ook maar bij zou kunnen 
bedenken, het schiet op dit moment toch tekort wat dat vermogen kan, dat is ons 

oorspronkelijk bronbewustzijn, in het Engels: de super consciousness, dat is dus dat al 
deze bewustzijnslagen van de mensen en niet alleen op deze Aarde maar daarbuiten en 

van alle andere levensvormen zich met elkaar verbinden tot een superbewustzijn en het 
hogere bewustzijn, wie wij zijn in die 100%, dat is dan zeg maar dat hogere bewustzijn dus 
het oorspronkelijk metafysische bewustzijn en het andere bewustzijn dat is, kun je de 
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vraag nog een keer stellen want je had er een ander woord voor .. 
Jeroen: het multi dimensionele zelf en je hogere zelf ja ..  

Martijn: dankjewel, het multidimensionale bewustzijn is het bewustzijn wat op het 
moment dat teruggebracht zijn naar die ene procent, in dit stuk waarin we nu zitten, dat 

van die ene procent waarin wij nu zitten dan er verschillende realiteiten zijn naast elkaar 
en daar kun je multidimensionaal tussen switchen dus ook de realiteit van de thuiswereld 
daar tussenin, dat noemen we zeg maar eventjes de hemel om het simpel te houden en 

ook de geestenwereld, de mensen die overleden zijn die je nog wel ziet daar kun je dus 
ook tussen switchen en dat bevindt zich dus allemaal in de thuiswereld, in die hemelwereld 

en vanuit die ene procent vermogen waar wij nu zijn kunnen wij toch dat af en toe 
waarnemen en dat is het verschil, heel simpel gezegd hoor tussen de multidimensionale 
realiteit, die zit meer in de breedte en het bronbewustzijn, of nee beter gezegd het hogere 

bewustzijn dat is ons oorspronkelijk bewustzijn en dat aan elkaar vastgekoppeld bovenin 
als je het al in hoog en laag uitdrukt noem je dat het super consciousness, het 

bronbewustzijn, heel eenvoudig uitgelegd, maar wat wil je ook in de laatste minuut van de 
uitzending .. 
Jeroen: (lacht) zoiets .. en is er dan ook nog een methode om daar enige versnelling in te 

brengen in de bewustwording en het bewustzijn van dat multidimensionale of is het 
gewoon: leef je leven .. 

Martijn: nee daar zijn echt technieken voor, daar ga ik ook een stukje ondersteuning en 
training om de mensen een klein beetje te assisteren om daar op de juiste manier, nou ja 
het is heel gevaarlijk wat ik zeg, dat begrijp ik maar ik neem ‘m gewoon even boudweg, de 

juiste manier aan te kunnen werken en het begint gewoon bij jezelf en alles wat we tot nu 
toe hebben geleerd en nog steeds vaak niet toepassen, de omgangsvorm naar onszelf toe, 

zuiver zijn, waarheid spreken, goed luisteren naar elkaar, communiceren en ook inleven in 
elkaar en als je dus vanuit die basisregels gaat leven en je heeel bewust wordt van de 

prikkels van buitenaf die ons voortdurend manipuleren dat we die prikkels op een gegeven 
moment bewust worden en niet meer daar op antwoorden dan wordt het soms wel eens 
heel lastig en saai maar wat je ervoor terugkrijgt is een hogere trilling, vibratie, in jouw 

magnetische veld-energie en die magnetische veld-energie waarin wij ons bevinden die is 
heel erg bepalend om vervolgens naar een ander percentage bewustzijn te verkeren, naar 

een groter circuit, zolang wij dus workshops gaan volgen en trainingen en in ons dagelijks 
leven anders handelen, dat klinkt wel eens een beetje hard en toch gebeurt het heel veel 
dan is het eigenlijk zonde van je energie dus het is een keuze intern dus ik nodig de 

mensen ook uit om bij een lezing te komen om eens in te voelen wat ik daarmee bedoel en 
waarschijnlijk hebben de meeste mensen het ook wel gevoeld maar daar zullen dus ook 

deze onderwerpen besproken worden; overigens ben ik nog bezig met een nieuwe lezing 
want die 4-lezingen-serie is een introductie van een verhaallijn als basis, als een nieuwe 
referentie die eigenlijk ook niet een referentiekader mag worden maar een stukje 

onderzoeksterrein daar komen nog verschillende nieuwe delen op voort die ook uitgewerkt 
zijn dus het is een heel programma waar in jouw ontwikkeling centraal staat dus niet de 

ontwikkeling van het buitenaardse thema, dat is inherent aan je persoonlijke ontwikkeling 
maar het gaat op een radicaal andere manier: en naar jezelf kijken en naar de rol van de 
mensheid überhaupt dus ik nodig iedereen uit om ook als je niet naar de lezing kunt 

komen, om in ieder geval je energie daar eens op te zetten puur vanuit het stukje 
bereidwilligheid .. 

Jeroen: ok, dat lijkt me heel duidelijk, er is nog één laatste vraag die er op de laatste 
nipper uitkomt .. 
Martijn: de aller aller allerlaatste .. 

Jeroen: de laatste bestaat eigenlijk niet hè maar goed ik laat deze er nog door en dan 
moeten we op de chat de boel maar stoppen tenminste je mag die vragen nog wel stellen 

dan kunnen we ze altijd nog wel op de een of andere manier doorspelen of op antwoorden 
maar het gaat erom ..  
Martijn: en natuurlijk kan ik altijd nog een keertje in de uitzending komen, ik nodig mezelf 
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hierbij uit als beschikbare kandidaat .. 
Jeroen: ik had niet anders verwacht (gelach) 

Martijn: puur als aanvulling hoor, ik vind het gewoon ontzettend leuk om erover te 
spreken .. 

Jeroen: ik vind het ook heel leuk en kwalitatief erg hoogwaardig, laat ik het maar even zo 
zeggen, voor ons luisteraars ook, echt heel fijn dat je dat doet en ik ben zeker van plan om 
je meer uit te nodigen .. (Martijn: heel leuk) Maar de laatste vraag: Hoe denkt Martijn, 

nou schiet de vraag weg, da’s heel leuk, hoe denkt Martijn over het gebruik van 
energetische middelen tijdens meditaties, en daar bedoelt ze mee: het gebruik bijvoorbeeld 

van kristallen .. 
Martijn: ja, dat is ook weer zo’n mooie vraag (heb even wat gepraat weggelaten) Wat ik 
er in ieder geval bij voel en er van weet is dat kristallen natuurlijk bestaan uit heel veel 

laten van techniek, ook van bewustzijn, wat heel helend is, wat heel bekrachtigend is 
omdat wat ik net ook vertelde het magnetisch raster wat in ons en buiten ons bestaat, 

buiten ons fysieke lichaam, niet in de oorspronkelijk frequentie verkeert, we trachten daar 
ook heel veel aan te doen door dat gewoon te verhogen en dat lukt ons ook in bepaalde 
gradaties zeker en toch zitten we nog in de situatie waarin we nu zitten, nou, kristallen 

hebben natuurlijk een enorm bekrachtigende werking en als je gaat mediteren op wat voor 
manier dan ook dan kan een kristal een enorme ondersteuning zijn in de frequentie waar je 

mee bezig bent en is het ook heel noodzakelijk om ook, en dan ga ik er in dit geval van uit 
dat deze persoon dat ook zelf doet, dat je je bewust bent van de resonantie én in je zelf, 
dus welke energie er speelt dus ben ik rustig, spelen er gedachten door mij heen die 

invloed kunnen hebben op deze meditatie, zitten er nog holografische gedachten van 
gisteren dat ik heel onheus ben behandeld of zit ik nog met zorgen, dat je dus heel goed 

kijkt welke grondtoon je in je eigen veld draagt want het kan zo zijn dat de grondtoon die 
in jou zelf zit ook versterkt wordt door een kristal en een kristal is over het algemeen altijd 

dienend en liefdevol en heeft geen oordeel over energie en kan dus als zodanig ook energie 
die best heftig is ook vergroten dus een kristal an sich, heel mooi om te werken op het 
moment dat jij bewust bent wat de grondtoon is van jouw frequentie, dan ermee te gaan 

werken; dit is eigenlijk een gecomprimeerd antwoord wat ik daar over wil geven .. 
Jeroen, nou, dan wil ik je daar heel hartelijk voor bedanken en mocht je zelf nog iets willen 

zeggen, wat ik me bijna niet kan voorstellen maar het mag wel, wat je nog niet gezegd 
hebt maar wat je de mensen absoluut wel wil meegeven dan krijg je daar nog de kans voor 
en anders sluiten we de uitzending gewoon lekker af .. 

Martijn: nou, ik wil in ieder geval alle luisteraars bedanken voor de aanwezigheid, niet dat 
jullie zo specifiek naar mij hebben geluisterd, juist vanwege de reden dat je het voor jezelf 

de moeite waard vind om met dit onderwerp bezig te zijn en ook al zullen er ongetwijfeld 
een paar dingen waar je misschien anders over denkt dat ik je daar ook voor bedank 
omdat het is natuurlijk zo: ik ben aan het woord, aan de andere kant: we zijn met elkaar in 

verbinding en de boodschappen komen heel goed binnen en ik bedank jullie allemaal voor 
je moeite en energie en wie weet op een bepaald moment dat we elkaar gaan ontmoeten, 

heel hartelijk dank .. 
Jeroen: vast wel, mochten jullie meer willen weten van Martijn: buitenaardscontact.nl is 
zijn website, daar staat ook allerlei informatie over wat hij verder nog doet en dan neem ik 

van de luisteraars momenteel ook afscheid, nog een stukje muziek erbij, dat gaat een 
minuut of 6 duren en dan mogen jullie de avond en de nacht weer helemaal voor jezelf 

hebben, dus tot ziens, tot de volgende keer .. 
 
Muziek: Fridrik Karlsson – Moon at night 
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