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Lilian: Hallo lieve mensen, welkom bij deze opname, vandaag hebben wij te gast: Martijn van 

Staveren. Mijn naam is Lillian Ferru en we gaan het hebben over buitenaards contact.  

Martijn: dag Lilian, leuk dat ik er ben.  

 

Lilian: ja, het heeft even geduurd maar uiteindelijk heb ik je hier. 

Martijn: ja, de agenda die is dermate lekker gepland dat het inderdaad eventjes op zich liet 

wachten, ja, alles op zijn tijd, het is nu blijkbaar het moment.  

 

Lilian: Jij hebt een hele hoop te vertellen over buitenaardse ontvoeringen, over remote viewing, 

over het Multi brein, DNA, etcetera, etcetera, daar gaan we het dadelijk over hebben, maar mijn 

eerste vraag aan jou is: wat is het meest positieve nieuws wat jij op dit moment aan mij en aan de 

kijkers kunt vertellen over deze periode in de tijd waarin toch een hele hoop chaos en angst en weet 

ik veel allemaal is. Wat is het lichtpuntje waar we naar kunnen uitkijken? 

Martijn: Nou, dat is niet alleen een puntje maar dat is een behoorlijke lichtstip. En de belangrijkste 

ontwikkeling op dit moment binnen het menselijk bewustzijn is dat wij op dit moment in staat zijn, 

letterlijk, om op oorspronkelijke wijze de realiteit waarin wij met elkaar leven om die een impuls te 

geven, dus met andere woorden, wat wij op dit moment beleven aan realiteit, dat wij daar dus een 

hele grote bijdrage in kunnen leveren om het anders te laten ontstaan, dus om de koers te 

verleggen; dus dat is een soort strijd die gaande is tussen de liefdevolle mens die ook gaat voor het 

welzijn van de mens en de wereld, de planeet, tegenover de krachten achter de schermen die dat 

natuurlijk willen proberen dat tegen te gaan. Ja, het lichtpunt is dat dat niet tegen te werken is en 

dat het gewoon gaat gebeuren. Het is al gaande.  

 

Lilian: maar heb je het dan over de illuminatie, de cabal, want je hebt allerlei complottheorieën, de 

Annunaki, de Greys, de shapeshifters, hoe zit het daarmee? Zijn die op een terugtocht of .. 

Martijn: nee, die zijn niet op hun terugtocht en het is ook geen theorie wat mij betreft, alles wat ik 

vertel, vertel ik uit eigen beweging, uit eigen ervaring. Veel belangrijker is om te kijken wat wij met 

elkaar kunnen bereiken en wat je op individueel niveau kunt doen. Daar ligt de sleutel op dit 

moment, altijd al zo geweest, door je zelf te ontwikkelen, je persoonlijke groei zo te transformeren 

in een groter bewustzijn dat je in de breedte kunt kijken wat er gaande is binnen je eigen realiteit, 

wat je bijdrage daarin is en daar je vermogens één voor één onder de loep te nemen om te zorgen 

dat je die vermogen in een bepaalde volgorde kunt omzetten in een actie, die dus echt een bijdrage 

levert aan de samenleving. Ja, en de tegengestelde krachten, zeg maar de derde partij, de derde 

partijen, het is een verzamelnaam, van verschillende organisaties die daar anders over denken en 

anders in staan, zijn onder andere de namen die jij zojuist noemt, en daar zit niet een bepaalde 

partij meer in of minder in, dat zijn heel veel verschillende groeperingen die erop uit zijn om het 

menselijk bewustzijn te houden op het punt waar het nu is. Daar is ook wel een bepaald gedoog 

beleid actief zou ik eigenlijk kunnen zeggen waarin wordt gemonitord hoe dit menselijk bewustzijn 

zich ontwikkelt, hoe zich dat ontvouwt. En binnen het gedoogbeleid wat er wordt gehanteerd is dit 

stukje waarin we nu nog bezig zijn wordt ook gedoogd, gaan wij daar dus buiten komen, gaan wij 

dus nog meer invloed hebben op de samenleving, op de werkelijkheid, en die krijgen we, daar zijn 

we al mee bezig, dan zullen we een grotere uitdaging gaan zien, wereldwijd, om het menselijk 

bewustzijn te plagen, ja laat ik het zo maar netjes zeggen. Dat zie je natuurlijk op dit moment al, 

we hebben de afgelopen decennia al heel veel ontwikkelingen gezien, maar met name nu zie je 

ongelofelijk veel activiteiten rondom de wereld die allemaal gebaseerd zijn op een bepaalde agenda 

en één agenda dat is dat er een angst wordt gezaaid, niet alleen onder het terrorisme maar ook in 

de gezondheidszorg, het economische beleid, ja, zeg maar alle facetten die op dit moment 

zogenaamd een onderdeel zijn van de samenleving, en dat zal alleen maar heviger worden en daar 

hoeven we helemaal niet bang voor te zijn. 

 

Lilian: maar wat zijn dan de belangen, waarom doen zij dat? Waarom de mensheid manipuleren 

met propaganda, met angst zaaierij, what’s the point?  

Martijn: nou, dat is natuurlijk een heel groot verhaal en dat is ook waarom ik een lezingenserie ben 

begonnen met in eerste instantie vier delen, om een draad, om een lijn neer te zetten. Het ufo-

fenomeen, het buitenaardse contact-fenomeen, het onderwerp op zich, multidimensionale werelden 
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eigenlijk, interdimensionale realiteiten door ruimte en tijd, kent zo’n ongelofelijke historie en zo’n 

ontzettend grote geschiedenis die compleet uit de menselijke mind en uit het hartsbewustzijn 

gedeeltelijk weggehaald zijn, dus we dragen in ons binnenste, in ons gevoel dragen eigenlijk alle 

mensen nog steeds losse flodders van wat er ooit is geweest in de menselijke historie, alleen we 

kunnen daar met onze mind niet bij en dat heeft te maken met de lagen hoe het buitenaardse 

fenomeen is onderverdeeld en hoe dat ook door de mensen wordt gezien en ervaren. Dus je kunt 

zeggen dat het hele buitenaardse fenomeen bestaat uit hoofdzakelijk de eigen 

interpretatievermogens op basis van je referentiekaders die je opbouwt in dit leven. 

 

Lilian: wauw, wacht even .. kun je dat nog eens een keer zeggen maar dan in kindertaal .. 

Martijn: ja, je kunt zeggen dat als je 50 verschillende mensen op een rij zet of in een kring zet en 

zij hebben allemaal ervaringen op het gebied van buitenaardse contacten of wat ook meer zij maar 

dat maakt niet uit, en je gaat aan al die 50 mensen onafhankelijk vragen: wat betekent voor jou dat 

buitenaardse contact, dan zul je van al die 50 mensen een ander soort antwoord krijgen, en dat 

antwoord is gebaseerd vooral op het interpretatievermogen, dus hoe de mensen hun eigen 

ervaringen kunnen interpreteren, en het interpretatievermogen, dus hoe je iets een betekenis geeft, 

een ervaring een betekenis geeft, is veelal gebaseerd op het referentiekader van de persoon, dus op 

basis van hoe die persoon gevoelens heeft ervaren, gebeurtenissen heeft ervaren in haar of zijn 

leven. 

 

Lilian: gewoon gekleurde visie, subjectieve waarneming.. 

Martijn: klopt, en daar is de gemoedstoestand van de mens de grote sleutel in, omdat de 

gemoedstoestand is iets, waar we toe nu toe, het overkomt ons, je komt in een bepaalde 

gemoedstoestand: vreugde, liefde, je komt in een gevoel van verbinding, maar je kunt ook in een 

gevoel van angst komen en verdeeldheid, ontmoediging, verdriet en pijn en ik noem maar even een 

paar emoties, en die emoties die zorgen er eigenlijk voor dat onze gemoedstoestand wordt 

aangepast en die gemoedstoestand is de sleutel van hoe wij de realiteit ervaren en hoe we het ook 

een betekenis geven dus je zou kunnen zeggen dat er dus meer dan 1 miljoen verschillende 

realiteiten door elkaar heen lopen gebaseerd op al die referentiepunten van de mensen en dan is het 

van groot belang om te onderzoeken waar die referentiepunten waar dat uit opgebouwd is en of die 

ook daadwerkelijk kloppen, hoe de mensen en ik bijvoorbeeld, dat ervaren, hè, dat is een heel groot 

onderzoek.. 

 

Lilian: maar klopt het dan ook dat die gemoedstoestand ook wordt beïnvloedt, bijvoorbeeld door 

haarp, de plannen om de mensen te chippen bijvoorbeeld, de chemtrails, de voeding, de 

stemmingmakerij uit de media, hoe zie jij dat? 

Martijn: nou, gemoedstoestand is in feite altijd eerst op basis van wat er met jou persoonlijk aan de 

hand is en de prikkels van buitenaf die maken daar natuurlijk rijkelijk gebruik van, dat is logisch. 

Stel dat die prikkels er niet zouden zijn dan blijft er nog altijd een stuk van je eigen essentie over en 

als dat stuk van je eigen essentie zonder al die prikkels daar omheen waar mensen het allemaal 

over hebben, waar ik ook veel over spreek in de lezingen, als bijdrage om het grotere plaatje op een 

iets andere wijze nog neer te zetten dan we tot nu toe hebben gehoord en gezien, als je teruggaat 

naar je eigen essentie en je gaat kijken wat is je gemoedstoestand zonder al die prikkels van 

buitenaf, dan begint eigenlijk echt je onderzoek, dus bij je eigen fundament, en, je vroeg aan het 

begin: wat is het lichtpunt? Het grootste lichtpunt op dit moment is dat de mensheid in staat is en 

de bereidwilligheid ook kàn opbrengen naar voren zonder dat je daar aan ten onder hoeft te gaan, 

om te kijken wat is er met mij - ik neem even het voorbeeld aan mijzelf - wat is er met mij aan de 

hand, waardoor ik mij voel zoals ik mij voel en waar wordt ik door beïnvloedt en waar komen die 

ervaringen vandaan en zijn die ervaringen die ik dus heb meegenomen, die ik me herinner, kloppen 

die wel of zijn die gebaseerd op gemoedstoestanden die eigenlijk ingestraald zijn of ingefluisterd zijn 

door verkeerd begrepen gebeurtenissen.. 

 

Lilian: ja, want je hebt uiteraard ook nog het collectieve veld hè, veronderstel je plugt daar op in, je 

laat je inderdaad bang maken door alle berichtgeving over, ik zeg maar wat, de crisis, dan plug je 

daarop in; je kan ook zeggen van, hé, daar doe ik niet aan mee en dan verandert jouw 

gemoedstemming al bij voorbaat.. 

Martijn: ja dat klopt, we zijn natuurlijk met een heel groot onderzoek bezig, ieder voor zichzelf 

maar ook collectief zitten we in een heel groot onderzoek. We kunnen er niet omheen dat er dus 

activiteiten buiten deze planeet gaande zijn al sinds hele lange tijd die direct invloed hebben op de 
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samenleving maar ook invloed hebben op ons als individu. En op het moment dat ik mijn handen 

aftrek van de grotere gebeurtenissen, globale gebeurtenissen op deze planeet en ik leg het alleen bij 

mijzelf, dan is dat wel een hele goede start, hè, want we zeggen wel eens het gaat toch alleen om je 

individuele ontwikkeling, het gaat toch om je persoonlijke groei, transformatie, transitieproces op 

persoonlijk level  

 

Lilian: ja daar wil ik het dadelijk nog even met je over hebben  

Martijn: en dat is natuurlijk ook wel heel belangrijk want daar ligt een stuk begin maar het is 

tegelijkertijd ook niet zo dat je dan kunt zeggen: ik ben nu zo goed in mijn kern, nu ben ik buiten 

het resonantieveld van de problematiek op deze planeet en dat lost zich vanzelf wel op want ik voel 

het niet meer; we hebben allemaal een galactische verantwoordelijkheid naast het stuk persoonlijke 

verantwoordelijkheid en dat is het grote lichtpuntje dat we nu naar dat grote stuk toe kunnen, heel 

snel kunnen we daar doorheen want het enige dat we nodig hebben is de bereidwilligheid om daar 

doorheen te gaan. 

 

Lilian: (enthousiast) I’m willing! (lacht) 

Martijn: ja, die bereidwilligheid is voor veel mensen nog steeds een grote opgave geweest omdat je 

in die reis gewoon elementen tegenkomt die gebaseerd zijn op de frequentie van onwetendheid, dus 

zolang jij .. 

 

Lilian: ja, de slapende mens als het ware .. 

Martijn: ja, maar ook de mens die heel erg spiritueel al bezig is komt zichzelf daarin gewoon heel 

erg tegen en de grootste weerstand zit ‘m ook in de spirituele groep  

 

Lilian: serieus?? 

Martijn: dat klinkt heel erg apart, maar dat komt ook doordat de spirituele groep al door eigen 

onderzoek zo’n pad van werkelijkheid heeft gemanifesteerd voor zichzelf, dat, buiten die kaders te 

treden waarbij het eigen onderzoek wat al verricht is en als fundament is neergelegd, ineens ter 

discussie wordt gesteld, en dat is best pijnlijk want dat betekent ook: dan zal ik dus weer op nieuw 

moeten gaan kijken, de bereidwilligheid in mijzelf of het misschien zo is dat het nog groter is dan 

wat ik tot nu toe heb gezien.. 

 

Lilian: ok .. 

Martijn: en dan kun je allerlei bijzondere verrassende elementen ontdekken, en dat is alleen maar 

goed want dat kunnen we aan! 

 

Lilian: ja, dan komen we dus nu bij de transformatie, het ontwaken, de shift, je hoort allerlei 

geluiden, we hebben 2012 gehad, helemaal opgeklopt, de maya-voorspellingen, etcetera, enne,  nou 

ja, hoe zie jij dat, wat is jouw kijk op dat hele verhaal van die ontwakening van de mensheid, ja, 

allemaal..  

Martijn: alles valt en staat met de wijze waarop de mens denkt hè, je zou onszelf als een soort 

kunnen zien, een soort wat dan de mens wordt genoemd, dat is dan weliswaar de mens op deze 

planeet aarde, dat is een ander soort mens dan op andere planeten waar ook mensen zijn zoals 

wijzelf; de wijze waarop wij denken dat is dus die sleutel en dat heeft ook te maken met die 

gemoedstoestand. Je kunt je voorstellen dat je als enorme beschaving vele lange tijden eigenlijk 

voor de gek bent gehouden, op het gebied van historie, op het gebied van allerlei soorten informatie 

die werkelijk te maken hebben met het welzijn van de planeet, het dienstbaar zijn ten opzichte van 

die aarde om ook als beschaving alles te geven aan die prachtige natuur als dankbaarheid en liefde 

om terug te investeren, dus uitwisseling te hebben, als al die kennis er niet is, en het lijkt nu alleen 

maar te gaan om het kweken van moestuintjes en daar geen gif meer inspuiten; alles wordt heel 

erg klein gemaakt hè, een soort gecontroleerd ontwakingsproces maar daar zullen we gewoon 

doorheen moeten gaan; ja de hele samenleving op de aarde is voor de gek gehouden en daar kun je 

best heftige reacties op krijgen.. 

 

Lilian: maar zitten we dan in een matrix of zeg maar dat er iets over ons heen is geworpen, zijn wij 

door buitenaardse wezens .., is ons DNA bijvoorbeeld gemanipuleerd?  

Martijn: nou, er is heel veel gaande, het ufo/buitenaardsen-fenomeen dat bestaat uit heel veel 

werkelijkheids-lagen, dat heeft te maken met het menselijk bewustzijn. Dus het bewustzijn van de 

mens is de sleutel in het hele verhaal. Op het moment dat we gaan kijken naar hoe wij de realiteit 
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ervaren hier in Nederland dan zitten er allemaal elementen in waarop wij dus de realiteit ervaren, 

dus belasting betalen, het economische stelsel, de boodschapjes doen, de verantwoordelijkheden, 

de verplichtingen, alle dingen die het minder leuk maken maar er dus gewoon wel bij horen, dat 

schept onze realiteit; op basis van die realiteit die wij ervaren met elkaar maken wij een plan de 

campagne op persoonlijk niveau hoe ik daar dan als mens doorheen wil navigeren, en dat is dan 

mijn realiteit, dat is mijn werkelijkheid, dat is mijn matrix zeg maar; als ik dat plan meeneem en ik 

ga bijvoorbeeld naar de binnenlanden van Zuid-Afrika en ik kom daar bij een plaatselijke stam, dan 

werkt dat plan niet wat ik meeneem, hè, dus dan zul je kunnen zeggen dat die matrix die ik hier heb 

opgebouwd op basis van mijn referentiekaders, mijn ervaringen en mijn gemoedstoestand, blijkt 

ineens een luchtkasteel want je hebt er helemaal niets aan, het is een format dat puur gebaseerd is 

op de waarneming van het Nederlandse stelsel; dus dan kom je bijvoorbeeld in Zuid-Afrika terecht 

bij een plaatselijke bevolking die dus totaal anders in het leven staat, heeft een compleet andere 

realiteit, een andere matrix en ook een heel andere gemoedstoestand zeer waarschijnlijk, alhoewel 

dat niet perse zo zou hoeven te zijn. Ga je dat nou op alle plekken van de aarde bekijken dan 

ontdek je dat er eigenlijk allerlei verschillende realiteiten aan de gang zijn, allerlei verschillende 

matrixen, maar ga je van de aarde af en ga je kijken wat doet die planeet nou eigenlijk, waar zijn al 

die mensen mee bezig, dan zou je gewoon kunnen zeggen dat er een soort agenda gaande is, of dat 

nou uit onwetendheid is of uit bewuste handeling achter de schermen, hè, dat is natuurlijk ook 

gaande maar dat weet de mens vaak niet: zij voldoet aan dat model; en iedereen zit wat dat betreft 

in een soort overlevingsmodus. Binnen die overlevingsmodus, als wij dat niet in de gaten hebben, 

kunnen wij ervaren: nou ja goed, ik heb nog steeds veel vreugde, ik vier mijn verjaardag, ik maak 

één keer per jaar een leuke vakantie, ik doe allemaal leuke dingen dus mijn leven zit redelijk goed 

in elkaar en toch als je dat onder de loep gaat nemen van buitenaf kun je zeggen: er is iets, er is 

een schil rondom het bewustzijn van de mens geplaatst wat in feite als een maskering werkt en dat 

klinkt natuurlijk wel heel erg vreemd, maar het is zeker wel het antwoord ‘ja’, dat er een 

controlemechanisme is, een soort matrix in onze realiteit. 

 

Lilian: hoe komen we daarvan af? 

Martijn: door in ieder geval eerst eens te onderzoeken wat er allemaal mogelijk is en hoe alle 

onderzoeken die we tot nu hebben gedaan, hoe die met elkaar in verbinding staan, dus het zoeken 

van dwarsverbanden.  

 

Lilian: zie jij ons leven als een holografische projectie? Is dit allemaal een droom, is dit niet echt, is 

dit gewoon een waanzinnig idee dat we menen hier bijv. de belasting moeten betalen, dat we naar 

de winkel gaan, dat het eigenlijk geen werkelijkheid is? 

Martijn: nou, ik ervaar als het zodanig echt als een werkelijkheid want als ik mijn belastingaanslag 

niet betaal dan krijg ik ook werkelijk gevolgen, dus die werkelijkheid waar we met elkaar in zitten 

die is er gewoon, het is alleen ons bewustzijn wat niet in staat is om daar nog in verschillende lagen 

doorheen te kijken en wat mijn ervaring is, en dat is ook zo als ik hier ben geboren als kind, dat de 

plek waar we nu zijn gekomen een plek is van ontwaking dus een stuk besef en inzicht te krijgen 

wat er gaande is en dat betekent op je eigen stuk, op je eigen level te gaan kijken van wat voor 

invloed heb ik, hoe ervaar ik de wereld maar ook te gaan kijken of dat stukje wat je om je heen ziet 

of dat werkelijk de werkelijkheid is, en dat is mijn antwoord op jouw vraag: dat de realiteit om ons 

heen wel een werkelijkheid is want we leven er midden in maar het is een veel kleiner stukje van 

een veel groter stuk bewustzijn wat de mens van oorspronkelijkheid heeft en die oorspronkelijkheid 

van de mens die is dermate groot dat er ook alles aan gelegen is om dat eigenlijk tegen te werken 

om te zorgen dat zodra de mens in dat grotere stuk bewustzijn terugkeert dat er dus eigenlijk alles 

achter de schermen wordt gedaan om te zorgen dat wij weer terug worden geworpen op de 

gebeurtenissen hier op aarde; en dat zie je ook want als er hele mooie dingen gebeuren op de 

wereld dan worden ze niet verteld, dan worden ze niet uitgezonden terwijl de vervelende 

gebeurtenissen die worden overbelicht, uitvergroot en die worden gewoon letterlijk in iedereens 

hoofd geprojecteerd via televisie, internet, etcetera en we hoeven verder daar helemaal geen 

onderzoek naar te doen, het is gewoon de waarheid, dus je kunt je afvragen in hoeverre wij zelf nog 

kunnen denken, ik noem mijzelf vrijspreker, maar ik ben ook vrijdenker en dat is best gevaarlijk als 

wij met zijn allen gaan vrijdenken, hè, want je bent heel snel een complottheorist hè en dat is 

natuurlijk een zware lading die wordt gehangen aan vrijdenken terwijl als je iets zelf gaat 

onderzoeken en je gaat je oogkleppen afdoen, de schillen haal je van je ogen af, je gaat gewoon 

vragen stellen of bepaalde dingen wel kloppen die er gebeuren (het is net alsof hier een knipje zit  . 

.) maar goed dan ben je wel direct een bedreiging voor de establishment want je gaat in feite een 
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visie hebben over onderwerpen die haaks staan op wat er verteld wordt en als je dat in het groot 

met elkaar zou doen dan zou je dus achter bepaalde zaken kunnen komen.  

Ja, het buitenaardse onderwerp daarin is eigenlijk een onderdeeltje van het menselijk bewustzijn, 

buitenaards contact is een onderzoek in relatie tot het menselijk bewustzijn hier op aarde maar we 

staan nu op een punt, we staan met heel veel andere beschavingen in contact de mensheid, er zijn 

onvoorstelbaar veel mensen op deze planeet, meer dan honderden miljoenen mensen die in contact 

staan met wezens, niet menselijk, wel menselijk, 100% zo menselijk zoals wijzelf maar ook met 

levensvormen die helemaal geen vorm hebben in de zin dat het voor ons herkenbaar is omdat voor 

ons de referentiepunten ontbreken om dat we het nog nooit eerder hebben gezien; dus er is contact, 

het wordt onder het vloerkleed gehouden, je wordt belachelijk gemaakt, je wordt een aluminium 

hoedje genoemd en op het moment dat je daar gedegen over gaat spreken dan kunnen de mensen 

daar ook in uitwisseling over komen en het is aan de mensen die daarover durven spreken, en ik 

ben daar maar één van, er zijn ongelofelijk veel mensen die erover spreken, om dat ook gewoon te 

durven blijven doen. 

 

Lilian: hoe komt het zeg maar dat jij daar wel contact mee hebt en andere mensen bijvoorbeeld 

niet of die zien niet wat jij ziet of die maken andere dingen mee; waarom zien wij dat niet allemaal? 

Martijn: ja, dat hangt van het fenomeen af hoe het zich openbaart, hoe het zich aandient en ook 

wat voor bewustzijn je in jezelf draagt, dat betekent niet dat ik een beter of een hoger bewustzijn 

heb, absoluut niet, het heeft niets met beter of hoger te maken .. 

 

Lilian: maar anders ..  

Martijn: dat heeft te maken met een dieper inzicht op het gebied van angstbeheersing, daar liggen 

de sleutels en dat zie je ook in mijn lezingen terug, mensen ervaren dat ook als heel prettig, er zijn 

ook wel eens mensen tussen die vinden dat heel eng, die reageren dan op de eigen angst die naar 

boven komt door bepaalde zaken te benoemen en dat zal ik als volgt vertalen: op het moment dat 

je blijkt in een oorlogsgebied te zitten als mensheid, maar je kunt het niet zien omdat het buiten het 

zichtbare beeld wordt gehouden, kun je twee dingen doen: op het moment dat je ontdekt dat het zo 

is kun je je erover buigen, je kunt het onderzoek starten: wat is dan de rol van de menselijke 

beschaving in die oorlogszone of ik hou me er verre van want ik vind het negatief, ik richt mij alleen 

op het positieve; dat laatste is ook heel goed want dat positieve is uitermate belangrijk maar willen 

wij terugkeren naar een grotere betekenis van het menselijk bewustzijn zullen we ook dienen te 

onderzoeken hoe het kan dat er zoveel negativiteit is, laten we het maar even uitdrukken als 

negativiteit omdat dat herkenbaar is dat woord, met het gevoel, hoe het kan dat er zoveel 

tegenwerking is in het menselijk bewustzijn en hoe dat dan ook kan dat we daar tot op heden nog 

steeds geen doorbraak in hebben weten te bereiken en op het moment dat je het lef hebt om dat te 

gaan onderzoeken zul je heel veel facetten tegenkomen die gebaseerd zijn op angst, niet alleen 

gevoelens maar je kunt ook in contact komen met krachten die veruit superieur zijn aan, op dit 

moment, wie wij zijn, en dat kan dan allemaal wel zo zijn en op het moment dat je beseft dat je 

feitelijk niets kan gebeuren maar dat je alleen maar gedomineerd wordt door de angst en door de 

kracht van de andere partij om die angst bij jou op te roepen en die terug te projecteren naar in dit 

geval mijzelf, op het moment dat ik daar doorheen durf te gaan en die grote stukken angst kan 

trotseren, simpelweg omdat ik helemaal niet bang hoef te zijn omdat ik een scheppend wezen ben, 

dan is die angst dus heel snel opgelost. 

 

Lilian: ja, onze eigen grootsheid, onze eigen scheppende krachten, dat zou toch eigenlijk al 

voldoende moeten zijn om ons uit die slavernij te bevrijden, toch? 

Martijn: ja, dat blijkt het wel te zijn op individueel niveau dat mensen een ervaring hebben en 

daardoor voelen: mijn leven is radicaal veranderd, ik sta er nu helemaal anders in: ik voel mij niet 

meer belemmerd, ik voel mij niet meer gedomineerd door de samenleving, ik voel me innerlijk vrij; 

natuurlijk, het gaat om de innerlijke vrijheid maar dat is maar een klein facet van het enorme groot 

complex bewustzijn wat veruit alles overstijgt wat tot nu toe is beschreven, je zou rustig kunnen 

zeggen dat de mensheid op zoek is naar haar grotere wezen .. 

 

Lilian: ja, de waarheid over je zelf .. 

Martijn: uiteraard, kijk en ik ben van kinds af aan, toen ik hier werd geboren, ben ik direct lastig 

gevallen in allerlei uitvoeringsprogramma’s .. 
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Lilian: ja, vertel me daar eens wat over, hoe is het zo gekomen dat jij dat ook allemaal weet .. 

Martijn: ik was nog maar net geboren en toen begon eigenlijk het hele ontvoering scenario al wat 

dan nu het ontvoering scenario wordt genoemd; ik ben letterlijk duizenden keren, duizenden keren, 

ben ik tegen mijn wil in meegenomen, van klein jongetje af aan .. 

 

Lilian: kan dat dan, kan dat gebeuren tegen jouw wil? 

Martijn: ja dat kan tegen jouw wil in gebeuren en daar zijn ook heel verschillende theorieën over 

van mensen die daar allerlei meningen ook over hebben, ik kan alleen spreken op basis van wat ìk 

meemaak; en je kunt grofweg zeggen dat er twee verschillende opererende groepen zijn: er is een 

groep die compleet tegen het zielbewustzijn in gaat van de mens die zoveel macht heeft in deze 

realiteit waarin wij nu zijn, dat ze tegen je wil in je lichaam of je astrale bewustzijn of welke vorm 

dan ook maar ook gewoon je fysieke bewustzijn mee kunnen nemen, daar kun je niks tegen in de 

melk brokkelen .. 

 

Lilian: echt niet? 

Martijn: nee. Je hebt een tweede groep die dat zeg maar met toestemming doet op zielsniveau 

terwijl de persoonlijkheid hier op aarde dat nog steeds kan ervaren als een ontvoering of een actie, 

tegen de wil in, terwijl er dus op een ander niveau toestemming is gegeven. Grofweg gezegd, door 

die twee groepen ben ik gewoon jarenlang, ben ik onder handen genomen zeg maar .. 

 

Lilian: waarom? 

Martijn: er zijn ontzettend veel onderzoeken naar mij gedaan waarin ik in heel veel 

schuld(?)programma’s terecht ben gekomen en de vraag waarom, dat is de vraag hoe kan dat dan 

dat dat zo is gebeurd? 

 

Lilian: waarom jij? 

Martijn: waarom ik: dat is niet zo bijzonder want dat is in feite met alle mensen gebeurd 

 

Lilian: (trekt een ‘wat akelig’-gezicht ..) 

Martijn: het is op de aarde een heel groot onderzoek wat heel goed gedocumenteerd is, waar 

onvoorstelbaar veel aandacht en energie aan is gegeven, wat in ongelofelijk veel universiteiten en 

psychiatrieën tot op het bot onderzocht is, waar jarenlang iedereen lacherig over heeft gedaan maar 

waar we met z’n allen niet omheen kunnen: het feit dat het gewoon gebeurt. Je kunt alles weg 

verklaren behalve dat honderden miljoenen mensen hetzelfde mee hebben gemaakt, het zij dan wel 

in een andere verpakking of een iets andere omgeving natuurlijk maar de basis, de kern van het 

verhaal, is feitelijk steeds hetzelfde. En waar het mij om ging onder andere en dat is natuurlijk een 

enorm verhaal en dat zal ik niet in een interview uit de doeken kunnen doen, maar waar het bij mij 

om ging is dat ze wisten dat ik hier naar de aarde ben gekomen en dat ik hier op de aarde het 

vermogen mee heb genomen om het uitgewiste gedeelte van mijn geheugen om dat aan te laten 

staan; dus ik werd teruggebracht waar ik dan ook werd meegenomen naar de aarde en wat er 

gebeurde was bij mij gewoon open, dus wat ik meemaakte werd niet gewist en daar werd ik ook 

heel vaak weer voor opgehaald en werd er weer gepoogd te wissen maar dat mislukte gewoon dus 

dat is iets dat heeft ook te maken met onder andere mijn vermogen om door die angst heen te gaan 

en dat heeft te maken met de grote realiteit die erachter schuil gaat, verschillende realiteiten 

waarvan ik op de hoogte ben dus het is een hele angstige situatie als mens en als groter bewustzijn 

weet je dus dat het in feite helemaal niks waard is en dat er alleen wordt ingeprikt op diepliggende 

onwetendheid in emoties die bij de mens hier op deze aarde gewoon niet gebruikt worden, dus die 

..?.. (alsof er weer in geknipt is .. ) emoties worden aangeprikt, die worden eigenlijk aangeraakt 

waardoor je niet weet wat je voelt. 

 

Lilian: heb je nog steeds dat ze je halen of heb je nu rust wat dat betreft? 

Martijn: het gebeurt niet meer op die manier .. nee .. 

 

Lilian: vriendelijker? 

Martijn: nee, ik heb contact met niet alleen met wezens die tegen mijn zin in contact hebben 

opgenomen, dat is voorbij, dat is in mijn kindertijd heel erg geweest, terwijl ik in mijn kindertijd ook 

contact had met wezens die heel vredelievend zijn .. 

 

 

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


 
 

René Gieltjes  Pagina 7 van 17                                         Matrix.html 
 

Lilian: kreeg je daar geen bescherming van dan, zeg maar dat er hulp was van liefdevolle wezens 

die zeiden van hé blijf van die jongen af! 

Martijn: uiteraard wel op een bepaald level anders zou ik hier niet eens meer hebben bestaan, 

maar je zou kunnen zeggen dat de toegang tot ons bewustzijn maakt dat wij weinig bescherming 

krijgen in dat stuk dat wij denken nodig te hebben want de grootste beschermers dat zijn wij 

namelijk zelf en de grootste afsluiters in ons bewustzijn zijn wij ook zelf, je kunt rustig zeggen dat 

de mens ooit van origine een wezen is geweest, een beschaving, van ongekend vermogen, ik druk 

het in mijn lezingen ook altijd uit als een wezen van 100% vermogen en dat vermogen overstijgt 

onze stoutste verwachtingen, je kunt zeggen dat het niet alleen mentaal is maar ook vanuit het 

vermogen van voelen en liefde zo ontzettend groot geëvolueerd is dat er dus een programma in 

werking is gezet binnen die mens waardoor die mens in het circuit uitgeschakeld is geraakt, dus de 

mensheid is in elkaar gestort als het ware, dat bewustzijn is, tienduizenden jaren heeft dat geduurd, 

helemaal in elkaar gevallen en we zijn nu aangekomen op een 1 procent restant, de mensheid 

verkeert in een heel klein stukje van haar oorspronkelijk vermogen en binnen dat kleine stukje 

oorspronkelijk vermogen wordt de realiteit gecontroleerd en gedicteerd door hele grote groepen, 

interdimensionale rassen die in de werkelijkheid waarin wij leven opereren achter de schermen, die 

de systemen controleren die alles domineren en nog steeds één ding missen: dat ze geen controle 

hebben over het stukje hartsbewustzijn dat wij in ons dragen dus binnen die 1 procent die wij nog 

hebben, hebben wij een vlammetje en als we daar naar toe terug gaan kunnen we dat vermogen 

weer opbouwen en dat is waar wij op dit moment mee bezig zijn. Maar jij vroeg over die 

beschermers hè? 

 

Lilian: ja, de engelen bijvoorbeeld die heb je toch ook! Of je hebt nog meer wezens hè? De feeën, 

de draken, you name it! 

Martijn: het universum is enorm groot, het universum bestaat uit tienduizenden soorten 

sterrenstelsels, honderden miljarden sterrenstelsels en ons sterrenstelsel waar wij in leven, het 

melkwegstelstel .. 

 

Lilian: is in quarantines gezet hè..  

Martijn: nou ja dat .. het is in ieder geval een sterrenstel waar honderden miljarden sterren zijn, 

zonnen, dus als je ’s avonds naar buiten kijkt zie je sterren en dan bedenk je eigenlijk niet dat dat 

een ster is in ons eigen sterrenstelsel, zover weg staat dat van ons, dus wij hebben gewoon 

simpelweg niet het vermogen meer om alles in de juiste context te plaatsen dus wij proberen alles 

vanuit onze realiteit hier in Nederland proberen wij te behappen en te snappen en op het moment 

dat wij gaan begrijpen dat het bewustzijn van de mens buitengewoon groot is maar nog steeds 

maar een procent kun je ook begrijpen dat het stukje ene procent wat onze realiteit is geworden dat 

dat zeer ontoegankelijk is voor andere beschavingen die buiten het bewustzijn van ons opereren; 

dus met andere woorden: als er beschermende groepen bij de aarde zijn en die ons trachten te 

inspireren, te motiveren om verder te kijken als dat we met onze fysieke ogen zien dan kunnen ze 

dat niet doen door hier massaal te landen en allerlei trucen uit te halen maar dat kunnen ze alleen 

doen door mensen op non-lokaal bewustzijn te benaderen dus buiten deze realiteit om en dat is het 

vermogen van de mens op zich om waar te nemen en om met die mensen/wezens in contact te zijn. 

Dat is ook een van de grootste redenen waarom graancirkels verschijnen: om mensenmassa’s toch 

te bereiken zonder dat ze daarbij hun fysieke bewustzijn hoeven te tonen aan ons want op het 

moment dat zij die ene procent in gaan lopen zij substantieel gevaar om ook onder het 

mindcontroleprogramma terecht te komen, dus er zijn krachten bezig op deze planeet en daarbuiten 

die enorm grote gevaren opleveren voor andere krachten die waarvan wij weten dat ze zo 

ontzettend groot en liefdevol zijn toch het gevaar lopen op het moment dat ze in onze realiteit 

terechtkomen dat ze daarmee besmeurd worden, dus er spelen ontzettend veel belangen mee en 

dat is ook waar ik contact over heb met Sirische mensen, mensen zoals wij zelf, die niet van astrale 

vorm zijn maar een andere structurele moleculaire opbouw hebben, die mensen geven aan het is 

gewoon de tijd dat jullie gaan beseffen dat wij op een gegeven moment wel klaar staan voor jullie 

maar dat jullie op een gegeven moment ook zelf door die barrière heen durven te gaan, dus niet 

alleen maar spreken over de illuminatie en over de reptilianen, maar dat je gaat bekijken, die 

realiteit is er dus, die is inderdaad de realiteit die een dominerende factor heeft, een sturende factor 

op onze realiteit, maar! .. 
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Lilian: het bestaat zeg jij, er zijn reptilians, er zijn Greys, er zijn shapeshifters, er zijn krachten die 

.., ze bestaan zeg jij .. 

Martijn: ja 

 

Lilian: gewoon keihard, dat is zo 

Martijn: ja, en ik ben ze veel tegengekomen en ik heb veel met ze meegemaakt. Ze bestaan. En op 

het moment dat je beseft dat het zich gewoon fysiek kan manifesteren in de vorm zoals wij bestaan 

.. 

 

Lilian: gewoon als mens 

Martijn: ja .. 

 

Lilian: shapeshifters die springen eigenlijk in een mens en die doen daar wat mee .. 

Martijn: ja, en dat er ook gewoon beschavingen op deze planeet geland zijn al vele duizenden jaren 

geleden die hier ook als mensen leven dus er ook zo uitzien als mensen maar dat er ook niet-

mensachtigen hier op aarde zijn, die realiteit is er gewoon, op het moment dat je die dus fysiek 

tegenkomt dan wordt je hele realiteitsbesef eigenlijk anders want de mens is alleen maar in staat 

om op een referentiekader te reageren dus op het moment dat iemand bijvoorbeeld, ik noem maar 

even wat: iemand heeft een praktijk en werkt met astrale lichttherapieën, spreekt over: ja, ik heb 

iemand gezien die had een reptiliaanse persoon of vrouw om zich heen en die heb ik weggehaald 

met een bepaalde methode dan wordt het heel anders voor die persoon als het een fysieke gedaante 

wordt en dat is maar net ook even de kracht van die groepen om te zorgen dat ze fysiek zoveel 

mogelijk buiten beeld blijven want hoe minder ze zichtbaar zijn hoe ongrijpbaarder het is voor de 

mensheid en hoe discutabeler het hele onderwerp is en hoe idioter ik ben dat ik daarover spreek 

samen met heel veel andere mensen. 

 

Lilian: ja .. want je hebt dus ook nog andere werelden waarin dus ook inderdaad draken leven of 

mythologische figuren die ook weer wat met de mensen te maken hebben. Klopt dat wat ik zeg? 

Martijn: alles wat je kan bedenken is er in het universum inderdaad. Je zou kunnen zeggen als we 

teruggaan naar onze voorstelling van hoe het universum in elkaar zit, dat houdt vrij snel op want 

ons vermogen is daar gewoon niet toereikend voor, maar op het moment dat we gaan beseffen dat 

ons sterrenstelsel meer dan 4 miljard, volgens NASA ’s eigen berekeningen, bewoonde planeten zou 

moeten hebben gelijk aan de aarde dan kun je uitrekenen hoe gigantisch veel planeten dat zijn en 

hoeveel wezens en beschavingen er zouden moeten zijn en je zou je kunnen afvragen waarom die 

beschavingen hier niet gewoon landen, waarom wij daar op de een of andere manier zo’n moeite 

mee hebben, heeft dat alleen maar te maken met de spirituele staat dat wij nog niet zover zijn, dat 

de mensheid nog niet zover is, dat we eerst dienen te ontwaken voordat we tot een Galactische 

Community mogen toetreden of is er iets met de mensheid zo dermate radicaal anders aan de hand 

waardoor andere beschavingen het simpelweg niet wagen om hun vingers te branden aan de 

mensheid omdat de mensheid niet weet, A: wie ze zijn van origine en B: omdat de mensheid zelf 

daardoor een ongeleid projectiel is op emotioneel bewustzijn en het emotionele bewustzijn van de 

mens is het zwaarst beschadigd; op het moment dat wij naar buiten lopen en ik zou jou in contact 

brengen met mensen van een andere planeet, we willen het allemaal graag, en op het moment dat 

het gebeurt, treft jouw lichaam een schokgolf van emotie omdat je beseft en je voelt dat het dus 

ook werkelijkheid is. Het is niet meer een verhaaltje in een film of van het internet: het overkomt 

jezelf, je maakt het mee, en op het moment dat je met mensen contact hebt van een andere 

planeet die hier binnen zijn gekomen, op deze planeet zijn aangekomen, niet door te reizen van ster 

naar ster maar door te reizen van bewustzijn naar bewustzijn, ze ontvouwen zichzelf door ons 

bewustzijn, manifesteren zich daarna fysiek, op het moment dat dat gebeurt gaat er een schokgolf 

van emotie door je heen en aangezien zij binnenkomen op ons bewustzijn is jouw schokgolf in mijn 

voorbeeldsituatie, alles behalve prettig voor hun. En dat is ook het antwoord op: jij vroeg hoe komt 

het dan dat, waarom heb jij daar contact mee? Dat heeft te maken met controle en inzicht in je 

eigen bewustzijn. Dat is een stuk wat ik mee heb genomen naar de aarde van voor het leven dat ik 

hier op aarde ben gekomen en dat is een soort techniek die we allemaal weer kunnen leren. 

 

Lilian: hoe doen we dat? 

Martijn: nou daar is niet één vaste regel voor maar dat heeft te maken met diepere inzichten en 

ook af te durven wijken van het plan wat we tot nu hebben doorlopen als spirituele wezens. En wat 

ik net eigenlijk al zei de spirituele groeperingen zijn het lastigst te benaderen in deze grootse wijze, 
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het is veel makkelijker om met meditatie te gaan liggen en prachtige mooie lichtbollen om je heen 

te zien, dat voelt heel fijn, dat is prettig, je voelt ook liefde, je krijgt ook boodschappen door, dat 

kan allemaal, dat gebeurt ook, da’s ook een werkelijkheid, en als je achter de schermen gaat 

meekijken wat die lichtbollen zijn .. 

 

Lilian: ja, wat zijn dat dan? 

Martijn: dat zijn delen van bewustzijn van andere wezens die veel groter zijn dan die lichtbollen, 

staan ze eigenlijk bijna in plaats van te dansen wat wij denken, staan ze vaak te huilen om het feit 

dat wij het op die manier doen, dat wij dus niet in staat zijn om ons eigen bewustzijn zo op te 

schonen naar het oorspronkelijk referentiekader, het oorspronkelijke referentieveld; ik ga je daar 

een voorbeeld over geven: tijdens de lezingen breng ik mijn ervaringen naar voren en dat zijn 

allemaal maar fragmenten die ik naar voren breng en waarom doe ik dat gefragmenteerd? Om dat 

op basis van die fragmenten dat de mensen in zichzelf emoties voelen die dan naar boven komen in 

een kettingreactie en die emoties kunnen vreugde zijn, die kunnen herinneringen zijn, het kan pijn 

zijn, het kan angst zijn maar bovenal zijn het gewoon gevoelens die uit die persoon naar voren 

komen en dat is precies waar het om gaat, en op basis van die lezingenserie lopen we wat 

onderwerpen door en we komen dus ook uit op de oorspronkelijkheid van de mens, de oerkracht 

van wie wij zijn, wie wij nog steeds zijn maar op dit moment niet kunnen waarnemen, en dat stuk 

emotie kan zo heftig zijn, en dat is ook heel heftig en daarom zijn die lezingen in veel facetten ook 

heftig, maar heel erg mooi, niet omdat ik het mooi vind maar omdat het effect ervan heel belangrijk 

is, dat mensen door die hele heftige emoties in diepere lagen komen van galactische emoties, dus 

ineens neem je afscheid van het menselijke stuk wat je tot nu toe geleerd hebt, wat je eigen is, wat 

je als Lilian en ik als Martijn als emoties kent; ineens komen er diepliggende gevoelens naar boven 

en die triggeren, die raken dan een nog veel grotere database die buiten ons fysieke bewustzijn 

omgaan en dan ineens worden er grotere non-lokale circuits aangesproken via het metafysische 

neurologische circuit, buiten het fysieke stukje lichaam om, een enorme database aankaarten en 

ineens krijg je een radicaal ander gevoel, het is net alsof een circuit dat uitgeschakeld is weer aan 

gaat.. 

 

Lilian: is het een bevrijding of inzicht of ..  

Martijn: het is in eerste instantie een stuk inzicht en een heel groot vermogen terug te halen om 

alles weer in een ander licht te gaan zien, een groter perspectief en wat we daar in niet mogen 

uitsluiten, zeker niet, van wie wij oorspronkelijk zijn, is het stuk van de onderdrukking. Er werd wel 

eens in het verleden tegen mij gezegd: Martijn, als je het gaat hebben over negatieve wezens dan 

maak je het groter, want wat je aandacht geeft dat voedt je, ik zeg vanuit galactisch perspectief en 

dat zeg ik ook gewoon zo boud, ik zeg dat de grootste kracht om iets te laten groeien is door het uit 

het bewustzijn te bannen, voor je zelf, door het buiten je bewustzijn te plaatsen heeft dat stuk 

onderwerp de grootste kracht om invloed te hebben op jouw non-lokale bewustzijn.. 

 

Lilian: want daar zit je angst natuurlijk .. 

Martijn: daar zit je angst en je hebt er ook geen alertheid op; wij gaan ’s avonds slapen en we 

vallen in slaap en we worden ’s morgens wakker, in dat gedeelte daar tussenin hebben wij geen 

bewustzijn, lijkt het, maar het is er wel, het is maar een voorbeeld maar de momenten van slaap die 

lopen voortdurend door ons heen, ook terwijl we aan het werk zijn, terwijl we wakker zijn, ons 

bewustzijn bestaat uit miljarden frequenties en het is aan ons om die mogelijkheden weer naar 

voren te halen en op het moment dat we dat gaan onderzoeken dan komen we dus inderdaad wel 

eens pittige dingen tegen en met name enorme misleiding, ook binnen het spirituele stuk waarin we 

heel veel lessen hebben geleerd, wat ons heel dienstbaar is geweest, wat ons heeft gebracht waar 

we nu zijn gekomen en ineens is het net alsof je de verrekijker andersom op je hoofd zet, je hebt 

heel langs iets bestudeerd en je draait die verrekijker om en je ziet ineens dat het stukje wat je 

bestudeerd hebt dat dat ineens een klein stukje is van een veel grotere omgeving en dan kan het 

zijn dat dat stukje nog steeds klopt maar in het kader van de grotere context een andere betekenis 

heeft en dan kan het ook zijn dat je daarin jezelf eventjes tegenkomt en dan zeg ik altijd maar: 

gefeliciteerd, proost, want dat is waar het om gaat! 

 

Lilian: het is dan ook de vraag: waar is god in dit verhaal? (knipje). Als jij wordt geconfronteerd 

met allerlei rare figuren zal ik maar even zeggen die jou ook nog meenemen zonder dat je dat wilt 

dan kan ik dat toch niet helemaal rijmen want je hebt die grootsheid maar je wordt klein gehouden, 

men kan iets met jou doen wat je niet wilt, dat druist al tegen jouw hele werkelijke werkelijkheid in 
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zoals jij bent geschapen door de schepper .. dat krijg ik even niet rechtgebreid hoe ik dat moet zien 

.. ja, er zijn bepaalde machten en krachten zeg jij terwijl je eigenlijk ook weer groots en vrij bent  

Martijn: dus je zegt eigenlijk van: ik heb daar een crash in op dit moment .. 

 

Lilian: kortsluiting (lacht) .. 

Martijn: nou, dan komen toch die referentiekaders terug om dat we daar de onderzoeken steeds 

starten, we vervolgen steeds ons onderzoek op basis van wat we al meegemaakt hebben en geleerd 

en ons bewustzijn wat zich nog in een heel klein circuit voortbeweegt is simpelweg niet in staat om 

voortdurend opnieuw te blijven exploreren, wij zijn steeds op basis van voorgaande ontdekkingen 

gaan we verder borduren en zo kun je ook het onderwerp ‘god’ naar voren halen, het is maar voor 

beeld je hebt bij god; is god een persoon? Is god iets buiten jezelf? Of is god een verbindende 

kracht van liefde, een creatie waarin wij een schakel zijn? 

 

Lilian: ja, precies  

Martijn: en stel je nou eens voor dat wij zelf binnen het circuit van het goddelijke, van de Al-kracht 

een onvoorstelbaar groot aandeel hebben van origine en dat dat stuk nou is uitgeschakeld en dat we 

het Goddelijke in onszelf dus het scheppende in onszelf eerst weer terug dienen te herkennen in 

onszelf zonder dat we daarbij het gevoel hebben dat we daarmee afscheid nemen van het 

Goddelijke; daar ligt een radicaal andere wijze van hoe je dat gaat beleven en voelen en ons 

gevoelens zijn daarbij de grootste sta in de weg om vrij te komen van alle dogma’s; buitenaardse 

beschavingen, mensen van de Pleiaden, mensen van Arcturius, heel veel verschillende soorten, de 

Andromedanen zeggen dat idem dito, net als drieduizend verschillende beschavingen van Sirius .. 

 

Lilian: die komen toch ook helpen? 

Martijn: die zijn hier allemaal al, ik heb ook contact met ze, en zij geven ook aan: wij kunnen jullie 

simpelweg niet assisteren door wie jullie zijn, jullie hebben nog steeds niet ontdekt wie jullie zijn en 

dat is ook waar ik die lezingen over geef en dat kan ik hier ook zeggen: wij zijn van Koninklijke 

bloede eigenlijk, wij zijn het Koninklijke oorspronkelijke product van een gigantisch groot 

experiment wat zich van origine niet in dit universum heeft afgespeeld, dus de ruimte en tijd die wij 

nu zien als werkelijkheid en we kijken naar de sterren, dat zijn niet die sterren die wij normaliter 

zouden ons zien met ons grotere vermogen dus wij nemen alles heel beperkt waar en de mensheid 

is gecreëerd uit alle soorten beschavingen om een nieuwe beschaving te maken die, oorspronkelijk 

dan, onsterfelijk zou zijn. 

 

Lilian: maar zijn we dat niet al? We kunnen toch niet sterven? Je kan je lichaam afleggen maar 

jouw bewustzijn blijft toch gewoon bestaan, het is toch niet dat je opeens niet meer bestaat? 

Martijn: op deze aarde, in deze dimensie, is een hele grote groep, is een alliantie, actief en die 

heeft buitengewoon geavanceerde hersentechnologie en die hersentechnologie dat is niet 

technologie op de hersenen zoals we die in ons hoofd hebben maar die vallen in ons metafysische 

bewustzijn en die technologie zit op elke mens op deze aarde aangesloten en elk mens zit in een 

bewustzijn dat niets te maken heeft met het oorspronkelijke bewustzijn; door die hersentechnologie, 

door die enorme geavanceerde hersentechnologie leven wij in een realiteit waarin wij voortdurend 

(knipje) pijlers (??) te hebben ontdekt van hoe de realiteit in elkaar zit, en wat ons bewustzijn is, 

wat God is, wat vrijheid is, wat liefde is en wat onsterfelijkheid betekent, dat begrijpen wij helemaal 

niet vanuit het punt waar wij nu zitten. 

Feit is in ieder geval dat wij onsterfelijk zijn, alleen de wijze waarop wij dat nu zien, dat we zeggen, 

ja als ik dood ga dan ga ik uit mijn lichaam, dan ga ik weer naar huis toe en kan ik weer opnieuw 

incarneren, dat is niet de oorspronkelijkheid van onsterfelijkheid, in feite is dat een 

herhalingssimulatieprogramma om ons af te houden van de werkelijke grote werkelijkheid. 

 

Lilian: ja want je hoeft niet te incarneren hè .. 

Martijn: incarnatie is helemaal niet nodig, dat is een onderdeel van het grote holografische 

insertieprogramma die door de Zeta’s, dat zijn die kleine grijze wezens of witte wezens, overigens 

zijn ze er ook in het zwart, in werking wordt gehouden, dus er is zo’n enorm groot spel gaande, wat 

eigenlijk niet meer een spel is, dat was in het begin een spel maar wat nu zo’n enorm belangrijk 

punt heeft bereikt dat wij letterlijk dienen te beseffen dat er heel veel op het spel staat. 

 

Lilian: ja ..  

Martijn: dat klinkt heel spannend en serieus .. 
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Lilian: het duizelt me eerlijk gezegd want ik heb ook hier weer zo’n soort itch in mijn hoofd over 

want wij zijn, wij rebelleren tegenover god hè, zodoende zijn wij in quarantaine geplaatst, althans 

dat geloof ik maar er zijn ook een hele hoop mensen die wel degelijk van goede wil zijn en die wel 

degelijk de liefde ontdekken, hun hart openen en weet je, dat ontwaken is voor mijn gevoel wel aan 

de gang, maar hoe kunnen wij dan als collectief terwijl krachten aan de gang zijn die wayback 

voordat wij geboren waren al hun spel aan het spelen zijn terwijl we dan toch die vrije wil hebben en 

dan toch die matrix over ons heen gezet is, ik  krijg zoiets van: (maakt frustrerend geluid) hoe kun 

je nou als mens, wat kan ik doen of de kijker, weet je, zoveel frustratie begint er op te spelen bij 

mij. 

Martijn: dat snap ik en dat is ook niet een frustratie die jij alleen hebt maar dat hebben natuurlijk 

heel veel mensen, laten we het maar geen frustratie noemen, laten we het gewoon de behoefte 

noemen om het te doorbreken want dat is het, het is het gevoel van liefde en verbinding. Kijken we 

nou gewoon eens naar de situatie op deze aarde, hè want daar kunnen we ons niet aan onttrekken, 

wij zullen in deze realiteit waarin we op dit moment aanwezig zijn zullen we op onderzoek moeten 

gaan hoe bepaalde zaken in elkaar zitten en als we dan alleen het individuele stuk doen dan is dat 

heel lastig want dan komt er individueel wel een stukje bevrijding maar het collectief zit nog steeds 

in die mind-scan in die scan van de controle .. 

 

Lilian: en dat is ook eigenlijk logisch gezien alles wat er om ons heen wordt geënsceneerd om ons 

ook daar te houden weet je .. 

Martijn: ja, kijk je zou ook kunnen zeggen dat wij op zoek gaan naar een sleutel waarvan wij niet 

weten waar het slot zit, of we hebben de sleutel gevonden maar we weten niet waar die in moet, we 

weten wel dat we onsterfelijk zijn, we voelen dat we een hele belangrijke rol hebben in het 

universum, we wachten tot andere beschavingen ons komen ondersteunen en helpen, en dat 

gebeurt natuurlijk ook op een hele grote frequentie alleen gebeurt dat niet op manier zoals dat nu 

toe door heel veel channelaars werd gezegd: dat ze met grote voertuigen zouden komen; de 

voertuigen zijn er (Lilian: de Galactische Federatie ..) maar ze komen niet op de wijze zoals dat is 

voorspeld, simpelweg niet omdat wij een vrije wil hebben, dat is het helemaal niet, het is omdat wij 

juist gedomineerd worden, dus op het moment dat wij durven te erkennen dat onze hele 

werkelijkheid een soort insertie is van allerlei interdimensionale technologieën en dat ons bewustzijn 

daar in gekoppeld zit, op het moment dat we dat gaan begrijpen kunnen we ook snappen dat al die 

grote beschavingen die ons heel dienstbaar zijn en ons heel erg graag willen assisteren om uit deze 

gevangenis te komen dat zij dat niet kunnen doen door fysiek hier te verschijnen om dat het hier 

gewoon te gevaarlijk is. Als ik nog eventjes terug mag blikken: ik kom zelf uit de toekomst, meer 

dan vijfhonderdduizend jaar lineair gezien vanuit het hier en nu .. 

 

Lilian: wat zeg je nou??? 

Martijn: ik kom zelf uit de toekomst, meer dan vijfhonderdduizend jaar uit de tijd van het hier en 

nu .. 

 

Lilian: jij komt dus vanuit de toekomst zeg je ..  

Martijn: ja, ik ben vanuit de toekomst hier naar toe gekomen door wat er dus daar gebeurt is en 

wat daar gebeurt is heeft te maken met het uitschakelen van het menselijk bewustzijn van de 

onsterfelijke groepering die de mens is van origine en die mensheid die is in elkaar gestort en wat er 

van over is gebleven is het stukje waarin wij nu allemaal met elkaar zijn, dus jij komt ook uit die 

toekomst .. 

 

Lilian: ik kom ook uit die toekomst ..  

Martijn: de mensen thuis komen ook allemaal uit die toekomst; we zitten namelijk met elkaar in 

een soort vacuüm dat gecreëerd is door krachten die ons uit dat bewustzijn hebben geduwd. 

 

Lilian: en waarom, waarom duwen ze ons uit dat bewustzijn? What is the (piep..) point? 

Martijn: ik zeg daarop het volgende: ik ben niet de gene die overal exact de rechte antwoorden 

over geeft, niet omdat ik het leuk vindt om de antwoorden niet te geven maar omdat iedereen de 

kans heeft, eerst in zichzelf op zoek te gaan naar diepliggende emoties, de vraag waarom is 

eigenlijk heel erg belangrijk natuurlijk, je zou kunnen zeggen als ik het eventjes een beetje 

comprimeer want ik wil daar wel een antwoord op geven: dat het te maken heeft met het feit dat de 

beschavingen die ons hebben gecreëerd, dus de bloedlijnen die ons hebben uitgezaaid, dat daar ook 
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een dualiteitsprogramma bezig is die ervoor heeft willen zorgen dat het onsterfelijke ras wel wordt 

gemaakt maar op het moment dat het wordt gemaakt en op het moment dat het functioneert, dat 

het onsterfelijke ras eigenlijk wordt gedomineerd daarna, dus het is een vooropgezet plan en 

daarmee zeg ik ook dat in feite dualiteit overal bestaat, het is niet zo dat dualiteit op een gegeven 

moment voorbij is, dat overal licht en liefde is want licht en liefde is een verhaal van een staat, van 

gemoedstoestand, het heeft niets te maken met de gemoedstoestand van het universum op zich; 

bijvoorbeeld dualiteit wordt hoofdzakelijk gebruikt in het universum niet om oorlog te voeren, dat is 

dus wat gebeurt hier op aarde en ook door de krachten achter de schermen die ons onderdrukken 

maar van origine is dualiteit door het universum gecreëerd als versterkend middel, om verder te 

kunnen ontwikkelen dus door dualiteit te hebben en zonder oorlog te voeren, zonder elkaar te 

vernietigen, kun je als beschaving dualiteit hebben, kun je keuzes maken maar je kunt ook elkaar 

versterken en dualiteit is van origine bedoeld om elkaar te versterken, om elkaars potentie juist te 

zien en je eigen potentie daarbij in te voegen in plaats van de ander af te branden, maar het 

bewustzijn waarin wij nu zitten is in zo’n klein circuit dat wij niet begrijpen wat dualiteit betekent, 

we krijgen de voorbeelden van dualiteit te zien, we krijgen te zien dat dat vernietiging is dus wij 

weten niet anders dan dat het woord dualiteit betekent: oorlog of onvrede, onbalans terwijl dualiteit 

bij elkaar hoort in een heel groot netwerk van bewustzijn. 

 

Lilian: ja, maar goed, te toekomst hè, kun jij dan ook globaal zien wat ons nog staat te wachten? 

Martijn: het bijzondere is dat de toekomst, dat deze tijd waarin wij nu zitten, niet de voorbode is 

van de toekomst waar we vandaan komen, het is net andersom .. 

 

Lilian: zeg dat nog eens? 

Martijn: je zou zeggen dat de tijd waarin wij nu zitten, dat daaruit voortvloeiend komt de toekomst 

waar ik het net over had maar dat is niet zo .. 

 

Lilian: dat is al veranderd .. 

Martijn: die toekomst die is er gewoon en die bestaat in het zelfde moment als nu, dat is juist het 

grappige, maar lineair gezien is het vijfhonderdduizend jaar in de toekomst van ons bekeken en die 

toekomst, wat er daar is gebeurd, is het gevolg ontstaan wat nu het verleden is..  

 

Lilian: (nadenkend) die toekomst is het gevolg .. (iksnaperniksvan..) you lost me …  (lacht) 

Martijn: dus wij hebben geleerd dat oorzaak en gevolg achter elkaar aan lopen maar de mensheid 

begrijpt niet hoe de mind werkt en zolang de mensheid dat niet begrijpt, niet om jou, niet om mij en 

ook niet om de mensen thuis, maar onze mind en dit is ook een heel goed voorbeeld, onze mind is 

niet in staat om anders te denken als wat we hebben geleerd (Lilian: vandaag, morgen .. ) en je 

kunt je voorstellen dat buitenaardse beschavingen die overigens altijd erg moeten lachen als we 

buitenaardsen zeggen maar laten we ze zo toch maar even noemen, buitenaardse beschavingen het 

ongelofelijk moeilijk vinden om met ons te communiceren want wij snappen niet hoe dat werkt, hoe 

de realiteit in elkaar zit .. 

 

Lilian: als je er zo over praat dan denk ik van: huh, wat zegt je nou .. 

Martijn: ja, het is ook niet voor niks dat het ufo-fenomeen destijds door inlichtingendiensten en 

militaire industrieën niet alleen achter de schermen werd gehouden vanwege hun eigen voordeel 

maar ook simpelweg omdat ze er zelf helemaal geen snars van snapten .. 

 

Lilian: ok .. 

Martijn: en doordat ze er zelf geen snars van snapten hebben ze ook besloten, nou classificeren we 

dat gewoon als een mogelijk gevaar en dat heeft zijn eigen weg gekregen en daar zijn krachten in 

gekomen waardoor het hele ufo-fenomeen buiten de mensheid om een eigen realiteit is geworden 

waarin wij dus geen bevoegdheid meer lijken te hebben maar wat wel zo is .. 

 

Lilian: ja, want je hoort ook soms ook dat bepaalde presidenten, machthebbers ook gewoon al 

contact hebben met die buitenaardsen, dat ze eigenlijk gemanipuleerd worden door figuren die het 

eigenlijk helemaal niet zo goed voor hebben met ons, maar met de toekomst en dat verleden, kun je 

me dat nog eens even (lacht) ..  

Martijn: kijk, onze mind, ons verstand ziet alles in volgorde: dus op moment dat het licht wordt is 

het ochtend, je hebt de middag en je hebt de avond en een dag later ervaar je dat ook in je 

geheugen dat je het zo hebt ervaren maar het hele circuit van onze mind, onze hersenen, ons 
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bewustzijn, want onze hersenen zijn maar een heel klein onderdeel van het bewustzijn, die reageert 

helemaal niet op basis van oorzaak en gevolg, bewustzijn is elk moment oproepbaar, alleen onze 

mind is nu alleen nog maar in staat om het in volgorde neer te zetten, dus de mensheid verkeert 

ook in een hele turbulente periode waarin wij denken dat wij een geschiedenis hebben die bestaat 

uit nou x, noem maar op wat je allemaal tegenkomt in de geschiedenisboeken en wat de echte 

archeologen hebben ontdekt, de piramiden en een heleboel andere zaken, dan nog kun je zeggen de 

tijdslijnen zo ontzettend beïnvloedt zijn dat wij niet in staat zijn de juiste historie terug te halen in 

onze geheugendatabank, dus op het moment dat je terugdenkt aan wat je gisterochtend deed, dan 

ga je terug in je bewustzijn naar een moment waar opgeslagen ligt wat jij toen deed, je denkt dat je 

terugreist naar dat moment dat wordt opgeroepen maar stel je nou eens voor dat er groepen zijn 

met een hele geavanceerde hersentechnologie die ervoor kunnen zorgen dat herinneringen van de 

mensheid op zich, zelfs van een dag geleden, gemanipuleerd zijn .. 

 

Lilian: o, wauw ..  

Martijn: dat is dus mindblowing maar dat is wel de situatie waar we inzitten, die is heel goed uit te 

liggen, in een interview is dat niet heel makkelijk te doen maar het is heel makkelijk te gaan 

bevatten en te beseffen dat het er is en hoe dat dan werkt en als je daarbuiten gaat komen ga je 

ook begrijpen dat de groepen hier op aarde die ons ondersteunen, die liefde komen brengen, waar 

iedereen het over heeft, dat die er ook daadwerkelijk zijn, dat ze toegang hebben tot het menselijk 

bewustzijn en dat het heel belangrijk is dat de mens gaat beseffen dat ze zich in een slagveld 

bevindt van het gevecht om het bewustzijn; dus er is een strijd gaande niet alleen om de aarde en 

de mens maar in feite gaat de strijd werkelijk om het superbewustzijn van de mens en aangezien 

het superbewustzijn van de mens de sleutel is tot alle andere bewustzijnsvelden zelfs van 

bijvoorbeeld de Arcturianen waarover gezegd wordt en de Hathors dat het zeer hoogontwikkelde 

beschavingen zijn, wij zijn hùn leraren van origine .. 

 

Lilian: wij zijn hùn leraren .. 

Martijn: de oorspronkelijke mens ja, en dat maakt ook en op het moment dat je dat uitspreekt kun 

je er ook heel veel wrevel en frictie bij voelen dat het lijkt of je jezelf ineens groter maakt, nee dat is 

het niet, we gaan terug naar een tijd wat geweest is, wat ook werkelijkheid is en het is precies die 

reden waarom zij zo voorzichtig met ons omgaan om dat bewustzijn, zolang wij dat niet begrijpen, 

gekoppeld zit aan elkaar, vervlochten zit in een soort web van verbinding en op het moment dat wij 

in onze één-procent-realiteit contact krijgen, ik noem maar even bijvoorbeeld de Hathors, dan kan 

dat ook alleen vanuit dat stukje liefde en veiligheid omdat dat stukje liefde niet getraceerd wordt 

door dat gigantische systeem dat ons controleert maar op het moment dat zij met ons in contact 

gaan buiten die liefdevolle frequentie, dus ze gaan zich letterlijk fysiek aan jou laten zien wat bij mij 

dus ook gebeurt, op dat moment lopen ze dus eigenlijk wel gevaar op het moment dat jij jouw 

bewustzijn niet onder controle hebt. Als je die grotere realiteit, de buitenaardse multidimensionale 

realiteit niet werkelijk kunt aanvaarden, wat ik je zeg lijkt heel simpel maar het is van immense 

betekenis, dat je een werkelijkheid kunt ervaren, door je hele systeem, voel je groter dan je lichaam 

worden, het is niet alleen maar emotie in je lichaam, het is emotie buiten je lichaam, diepliggende 

gevoelens, op het moment dat je in feite niet meer een aards mens bent maar dat je je aardse stuk 

hebt geïntegreerd met een veel grotere realiteit dan wordt het toegankelijk om ook fysiek met ze in 

contact te komen en dat is ook de reden waarom ik spreek over al deze onderwerpen binnen de 

context van wie wij van origine zijn en hoe groots wij zijn .. 

 

Lilian: ja ik denk dat je daar wel een aantal avonden voor nodig hebt ja ..  

Martijn: in totaal zijn het 26 lezingen waarvan de eerste serie is 4, en die is al heftig, voor sommige 

mensen is dat al behoorlijk pittig maar de leidraad is liefde en als je vanuit jezelf er in stapt vanuit 

liefde en je weet wie je zelf bent dan kun je alles aan en dan kun je zelfs het meest onmogelijke 

gewoon aanhoren.. 

 

Lilian: (lacht) ja, heftig! (Martijn: het is een fantastisch mooi verhaal) Ja, maar wel, kijk .. ik zit 

nog steeds te hannesen hier (wijst op hoofd) met het contrast van vrije wil en dominantie, maar ja, 

goed ..  

Martijn: wat is voor jou vrije wil; ik stel in dit geval even dan in dit geval de vraag om het interview 

natuurlijk ook van die kant ook de goede impuls te geven: wat is voor jou vrije wil? 

 

Lilian: vrij wil is dat ik dan bijvoorbeeld zeg van juist omdat ik als vrij wezen geschapen ben heb ik 
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minimaal de keuze of ik me wel of niet laat domineren, snap je, en als ik zeg van: ik ben vrij dan 

kan niemand mij tot slaaf vermaken of reduceren of mij meenemen waar naar toe ik helemaal niet 

wil of dat een reptilian ergens onzichtbaar in mijn nek zit te hijgen, bijvoorbeeld .. 

Martijn: als ik het nu vertaal is het dan ook dat het soort angstige situatie is als de vrije wil niet zou 

blijken te bestaan?  

 

Lilian: ja dat zou ik wel eng vinden ja ..  

Martijn: wat zou je daar eng aan zijn in de context van waar wij nu zijn? Dat is de vraag dan 

eventjes voor alle mensen .. 

 

Lilian: veronderstel dan eventjes dat je dan wordt meegenomen door lichtwezen die jou iets leren 

in bepaalde werelden over liefde of, ok prima, maar veronderstel bijvoorbeeld dat je meegesleurd 

wordt voor een of ander eng experiment waar je helemaal niet op zit te wachten of wat misschien 

ook wel heel vervelend is, ja dat zou ik dus echt absoluut niet willen en als ik dat niet wil en ik heb 

die vrije wil dan zou het dus niet mogen gebeuren en als daar iets een probeersel zou zijn van we 

gaan het toch proberen dan verwacht ik zonder meer van bij voorbeeld jezus christus dat die mij 

helpt, snap je? 

Martijn: ja, de onderdrukkers van onze mind zijn uiterst intelligente, super intellectuele wezens, 

een beschaving die zeker ten opzicht van ons bewustzijn gewoon tien miljard jaar voor ligt, 

perceptiebeeld van wie wij zijn, dus vrije wil, je noemt jezus christus, tegen je zin in worden 

meegenomen, het is een realiteit wat zich hier afspeelt, je zou kunnen zeggen, stel ik pak even een 

oorlogszone, een zone waar veel rumoer is, daar is een beschaving en dat noemen we de aarde, en 

de mensen op die planeet die zijn in een soort hypnotische sessie gebracht, en dan komt er ineens 

een groep mensen en andere wezens naar die aarde toe die liefde vol is, die zien wat er gaande is 

op deze aarde en ze zien ook dat al die mensen het gevoel hebben dat zij in een evolutionaire staat 

zijn van bewustwording en dat zij spirituele groei meemaken en dat is allemaal gebaseerd op de leer 

en informatie die ze hebben gekregen van het programma wat hun onderdrukt, dus van de kennis 

die er is; die wezens die komen dus naar die planeet toe, naar de aarde, en kunnen de mensen niet 

meer duidelijk maken dan alleen dat stuk dat het gaat om het eigen bewustzijn en eigen autoriteit 

terug te halen (heb zin wat aangepast); meer dan dat kunnen ze niet doen want op het moment dat 

ze in die hypnotische sessie terecht komen gaan ze zelf ook het potentieel gevaarlijke veld in en 

omdat ze zien dat die mensen op de aarde de oorspronkelijke mens zijn, die van origine onsterfelijk 

zijn, die hun leraren zijn; wat zij kunnen doen is niets anders dan ons prikkelen, ons aanzetten om 

langzamerhand uit die hypnose wakker te worden, dat datgene wat wij nu juist allemaal niet willen, 

dat datgene wat we allemaal graag willen voorkomen en we kijken liever naar die gigantische bal 

met licht dat wij al midden in dat veld zitten en dat al die zaken die wij nou juist willen voorkomen, 

al lang zijn gebeurd en dat al die zaken die allang gebeurd zijn er juist toe hebben geleidt dat die 

hypnose-sessie in stand wordt gehouden; dus wie houdt ons in deze situatie: wijzelf; en als wij 

daaruit willen komen zullen wij de bereidwilligheid en de moed en heel veel lef dienen te tonen om 

hier openlijk over te gaan spreken want op het moment dat er een hele grote groep mensen onder 

hypnose is, zeg duizend mensen, en daar zijn ook echt testen en onderzoeken naar gedaan, en die 

mensen zijn onder hypnose en dan zijn er altijd 1, 2, 3 mensen die langzaam uit die hypnose 

komen, die komen uit die hypnose .. 

 

Lilian: ja maar sommige komen er ook niet echt in, er zijn er altijd wel een paar die er niet 

bevattelijk voor zijn  

Martijn: nou ja laat ik zeggen dat de technologie die gebruikt wordt over het menselijk bewustzijn 

dat dat van invloed is op iedereen in de cellulaire structuur waarin wij ons in dit universum bevinden 

.. 

 

Lilian: en jij dan, jij zegt ze kunnen mij .. 

Martijn: ook ik zit in dit systeem, nu maak ik geen ontvoering meer mee, ik ben van kinds af aan 

tot nu in contact met buitengewoon plezierige en hele liefdevolle beschavingen die ontzettend veel 

informatie komen brengen over het menselijk bewustzijn en aan ons is de taak om dat voorbeeld 

wat ik net zei over die planeten in die zone om te gaan erkennen dat het zo is, weet je, voel maar 

eens voor jezelf en dat is voor de mensen thuis ook van essentieel belang, voel maar eens op het 

moment dat je iets gaat erkennen, in jezelf, dat het zo is, of dat iets al zo ver is, dan kun je als het 

een beslissing is wat te maken heeft met wat je al die tijd hebt willen voorkomen, kun je daar een 

heel vervelend gevoel bij krijgen, dat is een gevoel van, het zou bijna kunnen zijn dat onze mind dat 
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gevoel plaatst als verraad, of als overgave, en dat klopt ook want waar geef je je dus aan over: niet 

dat de mind dat gaat bepalen voor ons dat we ons overgeven aan die negatieve krachten, nee, wij 

geven ons over aan een inzicht, aan een inzicht wat er gaande is, en binnen dat inzicht, en binnen 

dat stuk besef kunnen wij dan ook de verantwoordelijkheid naar voren halen want dan komt er een 

andere emotie in onszelf naar voren; het zijn sleutels en lagen van diepliggende krachten die wij in 

ons dragen en daar kun je niet bijkomen door alleen de vraag te stellen waarom, maar eerst zul je 

door dat hele veld heen durven lopen; en ook ik geniet gewoon van het leven en ook ik geniet 

gewoon van prachtige mooie ervaringen, ook van prachtige mooie spirituele ervaringen en ik weet 

dat dat prikkels zijn vanuit de Harts coherentie van de mens om in die verbinding te zijn en te 

blijven en vanuit dat stuk inspiratie en motivatie brengen bij het menselijke ras waarvan ik nu ook 

onderdeel ben om te zorgen dat de mensen langzamerhand wakker durven te worden; en dat stuk 

gevoel van het wakker worden en die grotere realiteit dat we liever niet willen omdat dat best heel 

spannend lijkt, dat is het niet, op het moment dat we dat gevoel in ons morfogenetische veld-

energie toestaan, komen we terug in onze autoriteit en kunnen wij ook vanuit dat stukje autoriteit in 

de samenleving waarin we hier op aarde leven ook vruchten ..?.. plukken .. 

 

Lilian: waar staan we dan nu qua tijdslijn, kijk je hebt dat ook met dat remote viewing, je komt van 

de toekomst, je ziet ook de tijdslijnen, waar zijn we nu aanbeland en wat is nog belangrijk of what’s 

going on right now .. 

Martijn: er zijn drie lagen grofweg, er zijn veel meer lagen maar ik leg er even drie uit: er zijn drie 

lagen van realiteiten waarin we ons op dit moment bevinden, dat is uiteraard de maatschappelijke 

tijd waarin er dus groepen achter de schermen bezig zijn, sommige mensen noemen ze dan de 

illuminati, illuminati betekent overigens lichtdrager, dat is ook weer zoiets, daar kun je ook allemaal 

vragen over stellen hoe dat allemaal kan maar dat is een ander interview dan .. 

 

Lilian: ja, je moet vast en zeker nog een keer terug komen hoor want eh ..  

Martijn: er zijn de realiteit van dit maatschappelijke stuk, je hebt de realiteit van de buitenaardse 

realiteit, groepen die hier naar de aarde zijn gekomen en ons komen ondersteunen en dat doen om 

dat de aarde gedomineerd wordt door een hele grote alliantie van wezens die buitengewoon 

geavanceerde hersentechnologie gebruikt om de mensen te onderdrukken en je hebt een 3e realiteit 

en die hangt er als een schil omheen en dat is de oorspronkelijke wereld waarin het universum een 

menselijk ras kent die van origine onsterfelijk is en dat zijn de scheppende wezens van het 

universum die samen in verbinding de Al-kracht worden genoemd, en dat laatste stuk is het meest 

belangrijk op dit moment om dat dat moment zich voltrekt op het moment dat wij hier met elkaar 

zitten te spreken dus buiten ruimte en tijd om is daar een val van bewustzijn geweest dat geleidt 

heeft tot het moment dat wij hier nu met elkaar in gesprek zijn; dus in die drie realiteiten, dus de 

hele samenleving, het ufo-fenomeen en het interdimensionale buitenaardse grotere complexe 

situatie; dus je kunt je voorstellen dat als je elk onderwerp pakt kun je het ook nog opdelen in 

allerlei verschillende situaties maar waar staan wij dan zelf op dit moment, want dat is jouw vraag, 

nou, wij staan op dit moment binnen de 2e laag is de grootste belangrijkste stap te zetten, dat wij 

gaan erkennen, voor onszelf niet voor een ander, je hoeft je aan niemand over te geven, die tijden 

zijn allemaal geweest, terug naar je eigen fundament van liefde, dat je gaat beseffen dat de 

werkelijkheid waar het om gaat, wat de mens vertegenwoordigt, het spirituele aspect een onderdeel 

is van een heel groot plot, een heel groot complot om ons te misleiden in informatie dus dat wij dus 

denken dat wij onsterfelijk zijn en vervolgens toch in een sterfelijk lichaam zitten dat is een 

contradictie op zich, dat dat een opgelegd systeem is dat ook gecontroleerd wordt door mindcontrol-

computersystemen die van biologische aard zijn, interdimensionale aard, waarin de mens 

voortdurend in een evolutionaire loep verkeert, waarin het denkt dat incarnatie bestaat op de 

manier zoals we het nu snappen maar waar er eigenlijk domweg gerommeld wordt op het hoogste 

niveau met onze galactische herinneringsmodule, dus wij zitten ons voortdurend suf te therapeuten 

met allerlei elementen die uiteindelijk steeds weer een herhaling van feiten worden en op het 

moment dat we daardoor heen durven gaan en dat we gewoon durven uitspreken en ontdekken dat 

het allemaal lariekoek is, dat is natuurlijk nogal wat ik zeg hè, ik heb niet voor niets daar 30 jaar 

mee gewacht om daar over te spreken en dat kon ook niet eerder; 10 jaar geleden wilde ik het al 

doen, 2 jaar geleden wilde ik dat al doen maar het ging gewoon nog niet omdat de mensen je gaan 

verketteren, de mens heeft basislijnen nodig waarop het navigeert en zolang je een punt hebt 

waarin je weet dat het jouw plek is dan voel je je veilig en op het moment dat je ineens in het 

niemandsland lijkt te komen wat in feite het grote potentiele veld is, dan is het heel erg spannend 

maar binnen het stuk waarin wij nu staan, wij staan op het punt om te gaan snappen dat de hele 
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realiteit compleet flauwekul is en dat die dus wel werkelijkheid is en dat we het niet meer aan 

hoeven te hangen vanuit onze emotie dat betekent dus ook dat we negatieve krachten tegenkomen, 

dat we die gewoon accepteren en er niet om heen gaan en zeggen: met jou wil ik niks te maken 

hebben, weg; nee, dat je gewoon beseft dat het toegestaan is in het universum dat alle soorten 

krachten, soorten beschavingen, contacten hebben en dat je daarin je grootsheid ziet en dat je in 

dialoog, energetisch dialoog, verbaal, visueel dialoog durft te gaan met alles en iedereen die er is en 

dat je daarmee ook je vredesstichter, die je van origine ook bent durft aan te dragen en niet 

weglopen; de mensheid is getraind om weg te lopen bij problemen .. 

 

Lilian: ja, we willen geen pijn voelen .. 

Martijn: en dat is een heel belangrijk iets, willen wij onze rollen weer terug claimen in laag 3, zullen 

wij in laag 2, ufo-fenomeen, simpelweg rechtop mogen gaan staan en het aangaan, en dat doen 

mensen gewoon nog niet, ze roepen wel dat ze het doen maar als het erop aankomt lopen ze er 

toch bij weg en dat heeft alles te maken met angst. 

 

Lilian: maar er is wel hoop zeg jij, dat lichtpuntje is een heel groot lichtpunt, het is happening right 

now ook zeg jij hè, er is heel veel gaande, belangrijke tijd zeg je, heb je enig idee hoe lang dit nog 

duurt? (lacht) 

Martijn: aangezien de mensen bewust zijn waarin wij ons nu bevinden zich in een evolutionaire loep 

bevindt die, schrik niet, al meer dan 20 miljard jaar duurt, dat is dus langer dan de wetenschappers 

zeggen dat het universum bestaat, het is voor de menselijke mind ook niet te bevatten wat het 

bewustzijn betekent, het universum, dat is aan elkaar gerelateerd .. 

 

Lilian: het begint ook meteen te hagelen dat je dat zegt, moet je kijken, het is echt aan het hagelen 

Martijn: het betekent letterlijk dat wij terug mogen gaan naar onze autoriteit en nergens bang voor 

hoeven te zijn .. 

 

Lilian: heb je dan een laatste slotwoord, een advies voor de kijkers die denk ik zoiets hebben van 

oink, oink, oink, wat zegt ie allemaal; even gewoon kindertaal, wat kun jij doen, hoe ..  

Martijn: je zegt kindertaal, ik begrijp dat je dat zegt, ik heb zelf ervaren dat mensen al zo ver in 

frequentie zijn dat ze eigenlijk niet altijd hier (wijst op hoofd) goed snappen wat er gezegd wordt 

maar dat het op een ander level heel goed begrepen wordt, in diepere lagen .. 

 

Lilian: maar ook fysiek, want terwijl ik met jou zit te praten is mijn hoofd aan het kloppen, trilt een 

spier hier (wijst op haar wang) en soms voel ik me ook een beetje duizelig .. 

Martijn: ja, dat gebeurt heel veel, dat is ook bij de lezingen en bij andere verbindingen; wat er 

gebeurt is heel simpel, we zijn zo geneigd om te spreken op een menselijke manier, om te levelen 

op een manier wat zogenaamd prettig is, bedenk maar even dat we in die ene procent zitten, als we 

buiten die ene procent gaan en we gaan op een andere verbinding met elkaar spreken, in 

communicatie, betekent dat buiten onze lichtvelden om, ons fysieke lichaam daar buitenom ook 

geactiveerd wordt en dan is het echt niet verwonderlijk en laat het voor alle mensen thuis ook 

belangrijk gehoord worden, is het niet verwonderlijk dat wij hele heftige zware energieën kunnen 

voelen, want als ras van oorspronkelijkheid zo zwaar gedomineerd te worden zijn er heel veel 

dingen gebeurd in de mensheid en worden wij zo ontzettend zwaar onderdrukt door technologieën 

die alles behalve prettig zijn en op het moment dat je daarmee in verbinding gaat, dat je erover 

gaat spreken, wordt er zo’n diepe snaar geraakt wat zo’n psychische druk en ook fysiek in je lichaam 

gevoeld kan worden dan zeg ik van: plaats het niet als iets negatiefs of iets zwaars maar vóel van 

binnen dat dat het begin is van een veel groter opererend systeem in je zelf wat weer terug komt in 

het bewustzijn .. 

 

Lilian: je moet het dus als het ware naar boven halen in jouw bewustzijn begrijp ik, je laat je licht 

erop schijnen, je gaat door de angst heen (Martijn: ja) en zodra je dat doet kan niemand je wat 

maken (Martijn: klopt) of meenemen of, ja ik probeer het te programmeren, maar kun je je zelf 

ook uit de programmering halen? 

Martijn: uhm, ja, maar niet in deze realiteit 2, dat is dus in de grotere realiteit, en alles draait om 

het stukje angst; jij vroeg van kun je de mensen iets meegeven: ja dat kan ik, of iemand er iets aan 

heeft ja dat is voor ieder voor zich zelf te bepalen; we roepen allemaal dat we uit de tijd van de 

onderdrukking wegwillen, en we roepen allemaal dat we uit de tijd van de slavernij wegwillen, en 

dat kan, dat is ook mogelijk, en we roepen ook allemaal dat het de tijd is om de religies vaarwel te 
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zeggen omdat het niet meer klopt, dat er in die religies informatie wordt gegeven wat 

onderdrukkend is; op het moment dat wij ons eigen onderzoeksveld hebben gecreëerd, dat we daar 

niet meer uit willen weggaan, dat we niet meer het gevoel hebben dat we ons eigen resultaat van 

ons eigen onderzoek ter discussie durven te stellen, hebben we in feite alweer een nieuwe religie 

gecreëerd, en het is de mens haar DNA geprogrammeerd in de 2e streng om zich te houden aan 

haar eigen onderzoek en op het moment dat wij ons explorerende vermogen aan gaan zetten dan 

worden we vaak gestraft door ons gevoel, laten we de moed en de bereidwilligheid hebben om daar 

gewoon mee aan slag te gaan, met elkaar in verbinding te gaan, daarover te spreken, ook als we 

gevoelens hebben wat weerstand oplevert, juist dan er doorheen te gaan, dan zijn we bezig als de 

oorspronkelijke mens en als vredestichters. 

 

Lilian: Martijn, ik heb nog wel een miljoen vragen, maar we sluiten af want ik moet het een ander 

verwerken wat je vertelt en ik begrijp dat je normaal gesproken hier een aantal avonden voor nodig 

hebt om dat allemaal goed uit te leggen, je geeft lezingenreeksen door het hele land (Martijn: ja) 

en er is een website waar een agenda op staat plus je geeft ook nog privé-consulten begrijp ik hè? 

Martijn: voor mensen die in persoonlijk contact willen om hier wat meer tijd voor te hebben 

organiseer ik privé-consulten ja 

 

Lilian: nou ik zou zeggen: check de website, hoe dan ook, hartelijk bedankt voor je komst, ik hoop 

je hier ooit nog een keertje terug te mogen ontvangen zodat ik weer nieuwe vragen die heb, even 

chill, even chill.. 

Martijn: hier komen vast nog weer nieuwe vragen op Lilian .. 

 

Lilian: hartelijk bedankt voor je komst en voor ja, al die razend interessante dingen die je verteld 

hebt.. 

Martijn: graag gedaan.. 

Lilian: dankjewel, u ook bedankt voor het kijken en ik zou zeggen: tot de volgende keer, tot ziens. 
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