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Deel 3a,3b,4a,4b,5a en 5b wordt nog aan gewerkt
DEEL 1a-5
Goedenavond, leuk dat jullie er zijn, interessant dat jullie er zijn. Het is iedere keer weer een
verrassing om te mogen ervaren dat er mensen zijn, die zichzelf de moeite waard vinden om te
durven kijken en luisteren en te voelen naar een verhaal, wat op mijn reis naar buiten wordt
gebracht, zoals ik het heb ervaren en ervaar en dat je dan onderzoekt voor jezelf, welke stukken heb
ik wat aan en met welke stukken durf ik iets te doen.
Ik vond het even spannend wat ik drukte net het knopje in van de beamer en toen deed ie het niet,
maar nu doet ie het gelukkig weer.
Mijn naam is Martijn van Staveren... ik geef lezingen over buitenaards contact, in feite is het
gewoon interdimensionaal contact, want het gaat niet alleen om buitenaards, dat is een
begrip, wat in vele opzichten eigenlijk te kort schiet voor datgene wat er allemaal gaande
is. Ik heb daar een 4-delige lezingserie voor ontwikkelt, om een lijn uit te zetten waar het om gaat.
Nou, daar is deel 1 de inleiding en de synchroniciteit in. Wat ook kan betekenen voor jezelf waarom
je hier bent. Stukje onderzoek voor jezelf, stukje verkenning, of misschien wel een stukje
herkenning zoeken, of een punt wat helemaal niet met jou resoneert, het is allemaal oké. De
synchroniciteit zit hem altijd in het stuk wat wel wordt gevoeld voor jezelf. Dus die synchroniciteit is
er gewoon al, anders zouden we ons vanavond ook niet ontmoeten. En ik vind het een eer om voor
jullie te mogen spreken.
En ik vind het ook gewoon een eer om hier te mogen spreken bij Itaka want het is zo makkelijk om
ook "nee" te zeggen om iets te doen, net als voor jullie, jullie zouden ook gewoon thuis kunnen
blijven met dit mooie weer, je kunt keuzes maken in het leven en ik vind het altijd moedig als
mensen besluiten om iets te doen. We worden vaak zo ontmoedigt om dingen juist niet te doen. En
ik vind het ook voor het intuïtieve centrum Itaka moedig, uiteindelijk kun je mijn verhalen op
verschillende manieren tot je nemen en daar komen we dadelijk nog allemaal uitgebreid op terug,
daar gaan we zeker nog op verder.
Lezing deel 1, wat heel belangrijk is, is een mooie uitspraak van Albert Einstein, dat je
voorstellingsvermogen echt veel belangrijker is dan kennis. En er zijn vast wetenschappers
die gaan dan helemaal op hun stoel zitten rillen, want dat is een gevaarlijke uitspraak. Deze hele
lezingenserie en daarna, de activiteiten die daarna nog gaan komen, ga je vanzelf ontdekken in
welke context deze opmerking, deze zin daar eigenlijk staat.
En die context kan ik wel een klein beetje verklappen omdat we het met ons verstand simpelweg
domweg niet kunnen verklaren. We zullen het alleen maar kunnen verklaren door informatie uit
onszelf op te halen en te voelen hoe het zit en op die manier kun je dat zeggen...dat hoef ik niet te
verklaren, ik kan het gewoon plaatsen. Dat vindt ik persoonlijk een heel mooie uitleg omdat
verklaren vaak om kennis gaat, onderzoekers die dat verklaren...en iets wat je voelt, dus informatie
komt naar je toe en je voelt het van binnen, dat kun je plaatsen. Dan hoef je het nog helemaal niet
verklaren, maar in het gevoel voel je het wel. Ik heb daar zelf 2 verschillende groepen in ontdekt, de
mensen die uit eigen interesse onderzoek plegen, kan ook wetenschappelijk onderzoek zijn, het kan
ook persoonlijk onderzoek zijn, mensen die gaan op basis van het onderzoek resultaten boeken,
koppelen die resultaten aan elkaar en dan komt er dus een verklaring uit en die verklaring wordt
dan ook de ervaring van het onderzoek. En dan heb je de groep, daar hoor ik dan bij, dan is er de
ervaring en vanuit die ervaring vertel ik. En vanuit die ervaring ben ik onderzoek gaan doen. En dat
onderzoek dat kan ik voor mezelf heel goed plaatsen en daarom deel ik het met jullie. Dus ja...ook
Einstein...ik weet niet of hij 't zo bedoelt heeft zoals ik het nu benut, voor mijn gevoel is het wel wat
hij er een beetje mee wil zeggen, zeker met het onderzoek wat hij heeft verricht.
Wat ook heel belangrijk is en wat ikzelf ook heel belangrijk vindt is en dat voelt ook voor mij als
belangrijk, is dan ook zo... om met de deur in huis te vallen, om ook een stukje introductie van wie
ben ik eigenlijk. Je gaat toch wel een soort verbinding aan, je luistert naar iemand en de informatie
komt op gang en wie is Martijn...wat is zijn achtergrond, wat zijn dat voor verhalen die hij
rondstrooit...wat voor vlees heb ik in de kuip. Nou daar wil ik wel iets over vertellen.

Petra Witt (René Gieltjes)

Pagina 1 van 53

Matrix.html

Ik heb gedurende mijn hele leven contact met allerlei verschillende soorten dimensionale
bewustzijnsvelden, zo noem ik het gewoon maar netjes. En in die bewustzijnsvelden zitten heel veel
verschillende lagen van contacten. Dat zijn wezens die bestaan uit allerlei verschillende soorten
dichtheden. En die wezens die zien er soms ook fysiek uit...en dat is in tegenspraak tot veel
gnostische geschriften, dat het alleen maar astrale wezens kunnen zijn. In mijn onderzoek
gedurende mijn hele leven, ik ben nu 41 jaar, is er op gericht om koppeling te vinden tussen al die
verschillende en dat ook te kunnen vertalen, tussen al die verschillende uitleg, al die verschillende
groepen die er zijn, al die verschillende theorieën en ervaringen, om die koppeling naar voren te
brengen, waarmee je dus zelf kunt ervaren van...oh wacht eens eventjes...op die en die manier kan
ik dat aan elkaar koppelen en zo kom je een stapje verder. Dus het is ter inspiratie ook, om je eigen
onderzoek weer leven in te blazen, of het onderzoek juist op gang te brengen. Want volgens mij
zijn we met z'n allen hartstikke veel onderzoek aan het doen van hoe de realiteit in
mekaar zit. Hoe het komt dat we met z'n allen hier op deze aarde zijn. En ook hoe het komt dat we
in dit model zijn op deze aarde waar alles zo lijkt te gaan tegendraads ten opzicht van wat we nodig
hebben. En hoe het ook kan dat we dat allemaal weten en dat we allemaal mopperen over de
politiek of over de banksystemen en we kunnen wel steeds dieper in onszelf komen maar op een of
andere manier blijven deze systemen toch steeds overeind.
En er komen voorspellingen bij en je voelt dat dat klopt en vervolgens gebeurd het niet.
Daar is mijn onderzoek op gericht en dat is op basis van mijn ervaring wat ik heb ervaren.
Dat er krachten zijn, we noemen ze maar even de derde partij, een alliantie...een samenwerkende
coalitie eigenlijk, die tegen het menselijk bewustzijn is gekeerd. In die zin, wie wij ooit zijn
geweest en feitelijk nog steeds zijn, maar waar we ons niet bewust van zijn. En dan kan
het niet anders zijn als dat er dingen verbloemen die soms ook wel eens pijnlijk zijn. Het kan niet zo
zijn dat we de theorie blijven handhaven van door iets te benoemen wordt het groter...want op het
moment dat mensen tegen mij zeggen...ja maar Martijn luister eens, door daar zoveel aandacht aan
te geven, je kunt ook alleen over de liefde praten....en ik zeg...ik praat over alles, want ik maak
geen onderscheid. Dus op basis van wat wij ervan maken en op basis wat wij erbij voelen, hoe we
het classificeren.
Dus op het moment dat we dus ook over die vervelende dingen spreken, wordt het voor mij wat mij
betreft, echt niet groter. Ja dat is wel zo...heb ik laatst gehoord. Dat was een hele grote groep en op
zich een hele belangrijke bijdrage door dat ook gewoon te stellen want dan breng je een stukje
onderzoek in beweging. Deze dame gaf als voorbeeld....en ik vond dat best wel interessant...ze
zegt, er wordt zoveel aandacht gegeven aan chemtrails en aan het sproeien in de lucht en door
daar allemaal zo'n hetze over te voeren, wordt het steeds krachtiger en groter. Dus ik laat het zo
door me heengaan en ik zeg...oké, dus als ik het goed begrijp en ook voel dan zeg jij dus dat
doordat wij er zoveel aandacht aan geven en over spreken...dat daardoor die chemtrails ook kunnen
bestaan, dat ze er daarom er ook zijn en dat ze daardoor ook krachtig zijn en zoveel effect hebben
op het welzijn van de mens en de natuur. Ja....zegt ze. Ik zeg, is het jou bekend dat 99% van
de bevolking niet weet dat er zulke dingen als chemtrails bestaan....Ja dat weet ik. Dus dan
blijft er nog 1 % over, dat zijn de mensen die erover spreken en die het zich bewust zijn. Klopt, zegt
ze. Dus dan zijn wij dus diegene die die chemtrails creëren, omdat wij erover spreken. Toen liep het
vast. Het was niet de bedoeling om haar daar natuurlijk...hè...het is een spel hè...dat is ook hier in
de zaal, als je iets wilt zeggen, of je ziet iets anders, gooi 'm er gewoon lekker in want dat is
belangrijk, we doen het vanuit de verbinding. Maar dit is wel een heel belangrijk thema, op het
moment dat wij gaan zeggen of we gaan iets ontkennen omdat als we er niet over spreken, is het er
niet....ik zeg, mij hele leven al, door zaken achter de schermen te houden, wordt het juist allemaal
mogelijk gemaakt dat in het collectieve veld al die programma's draaien, waar de mensheid zich niet
van bewust is. En dat is precies waar de lezingenserie over gaat, onze rol erin, wat doen wij door
niets te doen, wat doen wij zonder dat we het weten dat we het doen en hoe kan het eigenlijk dat
we dat doen tegen onze wil in. Nou dat vindt ik essentiële vragen. Ik weet niet of jullie daar een
antwoord op hebben, vast wel, want het zijn allemaal theorieën...maar daar gaat het om en wat
heeft dat te maken met buitenaards contact.
Nou dat was een introductie over mij, ik ben vader van een zoon van bijna 13 jaar, Raymond heet
hij, hij is mijn biologische zoon maar wij zijn gewoon vrienden...we hebben het gewoon leuk met
elkaar. Ik heb een partner...Ellen...we zijn nu 22 jaar samen en ik kom als achtergrond uit heel
verschillende lagen van de dingen die ik heb gedaan, de ontwikkelingen die ik heb gedaan. Naar
school gegaan uiteraard, basisschool.. tot de 6e klas afgemaakt....en dat is ook de enige die ik heb
afgemaakt...(lach). Ik ben daar beretrots op...(lach)...Ja wat heb ik gedaan, ik heb ongelofelijk mijn
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best gedaan om niet in vakken terecht te komen. Gedurende mijn hele leven ben ik mij bewust van
het systeem hier op aarde. En ik ben gewoon Martijn van Staveren als mens. Maar als wezen, net
als jullie....dien ik ook een ander doel. Wij hebben elkaar weten te vinden (?) en ook daarin nog
steeds lerende uiteraard. Maar als kind en als jonge jongen wist ik gewoon van...ja ho...ik moet niet
in een keurslijf komen. Dus ik deed echt heel erg goed mijn best en dat is ontzettend goed gelukt,
om alle resultaten te frustreren. Dus ik werd van de basisschool naar het gymnasium gestuurd
omdat ik heel goed kon leren zeiden ze. Nou ik wist dat dat helemaal niet waar was, want ik kan
gewoon heel goed iets zien en het zit in mijn systeem. Dus dan kan ik het later gewoon na vertellen
zonder dat ik weet waar ik het over heb en dat is natuurlijk het leersysteem zoals dat nu wordt
voorgelegd en dat je gewoon kopieergedrag hebt. Iets erin stampen wat je niet wilt. Dat zou dus op
de basisschool ook al heel anders kunnen hè, daar kun je ook themagericht werken zodat de
kinderen gestimuleerd worden van wat zijn je talenten en dat is op andere planeten idem dito...ik
heb het onderzocht en naar gekeken en ik heb het ook bezocht en dat is gewoon heel fijn om te zien
en we dragen het allemaal in ons. Daar is helemaal niks bijzonders aan. Op dit moment zitten we in
een situatie dat dat wel zo lijkt, dus laten we zeggen dat het nu even bijzonder is...maar het is
straks nog veel bijzonderder dat we nu in deze situatie dat heel bijzonder vinden...(lach). Dan
kunnen we er wel om lachen, het gaat om vreugde en vanuit vreugde heb je ook de frequentie om
moeilijke dingen te bespreken die dingen op gang zetten.
Nou dus ik heb het Gymnasium verprutst, binnen jaar kon ik de vlag uithangen en toen kon ik naar
het Atheneum, dat heb ik dan dat jaar vol gehouden en nat jaar ben ik naar de havo gegaan en daar
kon ik linea recta naar de mavo en daar heb ik het examen gedaan, dat examen heb ik ook niet
geleerd en ik was toch geslaagd....En toen ben ik heel snel naar de Hema gevlucht...dat doe ik nu
niet meer... dus ik zocht een baan, dus ik ben bij de broodafdeling aan de slag gegaan, bij de
klantenservice en zo, aan de kassa, in het magazijn....het was hartstikke leuk....dus Martijn was
eindelijk op een plek waar werd geleefd, in plaats van al die flauwekul met al die boeken. Ik weet
dat het heel gevaarlijk is als mensen van mijn leeftijd toen, dat je zou kunnen denken van oh...dat is
een goed idee zoals hij het heeft gedaan,...nou, het was mijn idee om inderdaad goed terecht te
komen, maar ik heb daar wel een hele turbulente tijd mee gemaakt. Ik heb ook
jeugdwerkvakantieplan gedaan, dat was een banenplangarantie, ik heb in een tuincentrum gewerkt,
ik ben als lasser aan de slag gegaan in Harlingen...ik heb lasdiploma's gehaald, nou ik heb allerlei
leuke dingen gedaan en dat heb ik ook met heel veel plezier gedaan.
Terwijl ik al dit soort dingen deed, was ik bezig met mijn onderzoek. Omdat ik een soort dubbelleven
heb geleefd als Martijn, mijn wezen...mijn kennis, mijn databank en dat stuk Martijn als persoon. En
die kwam tevoorschijn op het moment dat ik dus in deze samenleving mijn dingetjes moest doen en
het wezen deed op de achtergrond het onderzoek. Dus ook de contacten met buitenaardse en
interdimensionale beschavingen.
Dus het was net een soort rits zeg maar, dan ritste ik het weer samen en dan ritste ik het weer los.
In 2000 ben ik begonnen met computers te bouwen, dat was nog niet zoals we dat nu kennen, nu
koop je de computers bij elke winkel. Dat was toen nog helemaal niet zo en computers waren heel
duur, personal computers werden ze genoemd. En toen heb ik een keer een computer gekocht, puur
omdat ik weet dat een computer een verbindend apparaat is, wat mensen in de toekomst nodig
zouden hebben en ik ook. En ook de verbinding die er zit in het hologram, boeide mij het hele thema
computers. Die computer heb ik gekocht, ik weet het nog heel goed, 850 gulden was ie en het
eerste wat ik deed, ik zette hem op tafel en schroefde hem helemaal uit elkaar...(lach)
En Ellen vloog tegen de muur, maar ik schroefde hem uit elkaar en ik ging gewoon kijken, wat is dat
en ik hem weer in elkaar gezet en ben toen naar de winkel gegaan, waar je allemaal losse
componenten kon kopen, dat kan nu nog, maar dat was toen helemaal hot...en zo ben ik mijn eerste
computer gaan bouwen en die heb ik toen op het internet gezet en binnen no time was ie verkocht
en toen heb ik er nog een gekocht en op een gegeven moment stond de hele gang vol, je moest
bijna met een liaan zwevend door de gang, zo vol stond ie. Dus ik ben een startersunit gaan huren
en zo is het gekomen eigenlijk.
Een computerbedrijfje, het computerbedrijfje werd groter, toen een tweede unit en een derde unit.
Toen was ik alleen, toen met z'n tweeën, toen met z'n vieren en het werd steeds groter en na een
bepaalde tijd werd het gewoon echt een heel groot bedrijf.
Iets van 4 tot 8 ton omzet naar 1 miljoen/1,5 miljoen en in die tijd ging dat natuurlijk veel
makkelijker dan nu hè...nu zie je het overal. Maar het ging me hartstikke goed af.
En terugkijkend en dat wist ik ook wel, is dat succes puur tot stand gekomen omdat ik altijd met
mensen in gesprek ben. Ik luisterde altijd wat de mensen nou eigenlijk echt van mij vroegen.
Dus ook als ze dus binnenkwamen met een storing aan de computer en ze hadden de computer niet
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gelijk mee...als je een storing aan de computer hebt dan neem hem mee, dan weet je het
gelijk...begon ik in mijn systeem te checken van oh je hebt je computer niet mee, jij wilt eerst
voelen wie ik ben en of het wel of niet vertrouwt is, dat is logisch...we zijn allemaal een beetje
beschadigd in het vertrouwen hè, door wat er met ons gebeurd is en wat nu nog steeds gebeurd. En
door daar op in te gaan, ging ik met die persoon in contact en die mensen voelden gewoon, oké het
is goed. En zo heb ik opgebouwd wat vanuit verbinding tot stand is gekomen. Nou, dat doe ik nog
steeds want dat is ons sterke goed en mijn sterke goed ook om te werken op die manier.
Ik heb onvoorstelbaar vaak m'n neus gestoten en nu nog steeds, maar ik blijf doorgaan.
Want op het moment dat we daarmee gaan stoppen, dat we niet meer in verbinding kunnen zitten,
dat we moeten stoppen met werken vanuit vertrouwen, dan heeft het echt geen zin meer. Dus zo is
het met mij gebeurd, ik heb toen de zaak verkocht en ik heb weer een nieuwe computerzaak
opgericht en er kwam een derde zaak bij en uiteindelijk hartstikke lekker failliet
gegaan...(lach)...Dus ik kan er een heel mooi verhaal over verzinnen en het is ook een heel mooi
verhaal geweest, ik heb ontzettend veel plezier gehad en ontzettend veel geleerd, ik heb echt
tonnen verdiend, hartstikke leuk, maar ik heb er niet van genoten want ik deed er niks mee. Het
enige wat ik deed, is een keer per jaar gingen we een maand op vakantie naar Spanje, naar Musha,
de stad Musha en de provincie Musha, mijn familie heeft daar een woning en dat is achteraf het
enige geweest wat ik gedaan heb. Dus ik heb het geld domweg nooit benut, het was gewoon een
normale situatie voor mij en ik gebruik alleen wat ik nodig heb. En dat is het dan ook allemaal altijd.
Want hoe meer je wilt nemen hoe meer dat systeem wat jou in feite alles aanbiedt zegt...voor jou
niet. Dat is die hebzucht van de mens.
Dus...zo is het gekomen, faillissement, huis verkocht...gelukkig voor een goede prijs nog in
2009, het was in 2 weken verkocht. Ik heb ook gezegd...we gaan binnen 2 weken het huis
verkopen...want het werkt met hologrammen, het systeem. Dus een hologram is niet een simulatie
maar dat is een bewustzijnsveld van ons waar alles uit is opgebouwd. En daar zitten intenties in en
zo heb ik het ook met het huis gedaan en zo heb ik het met eigenlijk alles gedaan. En als je daar
niet bewust en goed over nadenkt en navoelt, dan kan ik ook wel een per ongeluk iets sturen wat
later gaat fladderen en dan wordt het onsamenhangend. Nou, misschien herkennen jullie dat wel.
Dat je in je leven ook wel eens ergens een besluit neemt en het gevoel zonder dat je concreet bent
en dan wordt het een in concreet gevolg, waardoor het net niet is wat je wilt en daardoor is het dan
helemaal niet.
Nou ja, zo is het een beetje ontstaan en in 2010 ben ik begonnen met de lezingen,
gewoon met 20, 30, 40, mensen... dat heb ik 2 jaar gedaan en toen ben ik gestopt,
themagericht werkt nog niet, dat kan wel als het fundament wordt gelegd van vertrouwen
en de oer gevoelens die in ons zitten, dat we die toe gaan staan. Jullie weten wel dat onze
oer gevoelens gemaskeerd worden door angstgevoelens....Dat alle angsten die wij in ons
dragen en alle angsten die wij tegen komen...onzekerheden, chantage, het gevoel dat je
niet goed genoeg bent...dat jij het niet weet en een ander wel, dat al die gevoelens een
pleister zijn op onze talenten, zodat wij niet zien wie wij zijn. Dat is een van de redenen
waarom ik dit onderwerp ook heel sterk naar voren haal en ook het mechanisme erachter
hoe het kan zijn dat wij zo sterk zijn getraumatiseerd.
Nou, dit is een beetje de voorgeschiedenis heel simpel in een notendopje...van wie ik ben op dit
moment. En over creatie gesproken, ik ben op dit moment bezig met de organisatie Earth Matters,
ik weet niet of jullie er al eens van hebben gehoord, zit in Groningen...earthmatters.nl....Die willen
na de zomervakantie een live uitzending starten van een keer in de week van een uur. Dan zijn ze er
dus 2 uur mee bezig, apparatuur die hebben gehad gingen stuk, microfoons vielen uit en allemaal
tegenwerkingen. Ik heb er ook zelf naar gekeken van waar komt die tegenwerking vandaan, het
komt altijd bij jezelf ergens vandaan, dat is gewoon zo...toen vroegen ze aan mij, zou je het leuk
vinden om datgene waar je mee bezig bent, bepaalde thema's, één keer in de week in die uitzending
erbij te zijn. Dan kunnen mensen op YouTube gewoon live inpluggen en thema's sturen en
onderwerpen. Ik zeg, nou ik dat vindt ik heel leuk om te doen. Ik weet helemaal niet wat er uit voort
komt, ik heb geen verwachting, maar het voelt voor mij heel leuk. Nou toen hebben we dus een
uitzending gedaan en een opname gemaakt die staat dus nu op mijn website, maar ook op YouTube
en op Facebook...En toen de opnames begonnen zag ik dus verschillende hoog resolutie webcams,
nou ik weet daar iets van en een fototoestel stond er met een grote lens erop...ik vroeg, gaan jullie
foto's maken...nee we gebruiken die fotocamera voor opnames en die webcams gebruiken we ook
voor opnames, we moeten eigenlijk wel ander apparatuur hebben want dit is niet waar we mee
willen werken. Maar het kost zoveel geld al die camera's, dan ben je toch wel een 3000 euro kwijt.
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Hoeveel camera's heb je dan...nou dan heb je 2 goede camera's...die zijn toch 1500 euro per stuk.
Ik zeg...oké.. dus je moet eigenlijk 4 hebben, want je moet 3 hoeken hebben en dan nog een extra
monitor camera...dus 4, dus je moet 6000 euro hebben. Zullen we dat samen dan gewoon in het
hologram zetten, dat dat er gewoon zal komen. Ja dat is goed, als nieuw teamlid...als wezen ben ik
er aanwezig en toen hebben we dat in het hologram gezet... en toen kreeg ik een sms’je
van...Martijn, ik weet niet wat er gebeurd is, het is jou misschien bekend maar wij hebben nu net
een anonieme donatie gekregen van een mevrouw die vond het zo fijn wat wij hebben gefilmd en
die heeft 6000 euro gedoneerd....(lach).
Hier kan ik dus zoveel voorbeelden over geven...het is dus werkelijk mogelijk, voor ons
allemaal. En dat is precies deze matrix waar zoveel controle is, maar ook nog steeds
vrijheid is, maar die gebruiken we een in feite nog steeds op de onjuiste wijze, binnen die
matrix van controle en dit gedateerde systeem, wat heel veel mensen niet leuk vinden,
dan gaan ze tegen mijn schenen trappen, want dan haal ik bepaalde onderwerpen
onderuit, is het dus mogelijk om nog steeds toegangspoorten te zijn, want dat zijn we
gewoon, voor de welwillende krachten, onze familie/ vrienden, om precies dat prikje te
komen geven wat nodig is om neer te zetten. Als je maar wel vanuit zuiverheid werkt en
niet met allerlei bijbedoelingen. Nou dat vond ik een leuk iets om hier te delen.
Dit is hartstikke noodzakelijk en wat is mijn motivatie....herstel van het biologische
evenwicht, herstel van persoonlijk genot, herstel van welzijn op de aarde, met jezelf en
de natuur. En dat kan ook alleen maar door daar daadwerkelijk over te spreken. Dus we
hebben een radicale nieuwe koers nodig op deze planeet. Dus persoonlijk, collectief, op
allerlei manieren.
Dit is een stukje introductie wat alles te maken heeft met buitenaards contact.
Dit is een plaatje(wijst plaatje aan), het zou toch verschrikkelijk als we over 25 jaar de kinderen die
dan nog op de aarde zijn, plaatjes moeten laten zien van...dat kon je daar nog vinden en dat nog
daar, en dat in zuid Amerika en dat in Azië...nu is het alleen maar, daar en daar...hè, dat moment zit
er dus wel aan te komen. En heel veel mensen zeggen dan tegen mij van...nee Martijn...dan creëer
je een beeld in het collectieve netwerk, want er gebeurd zoveel goeds! En dat ...goeds...dat willen
we juist uitvergroten door onderscheidt daarin te brengen van wat is er nou wérkelijk gaande, wat is
goed en wat is niet goed.
En is het werkelijk zo dat wat wij niet goed vinden, ook werkelijk niet goed is! Dan komt gelijk de
vraag, begrijpen wij wel hoe wij zelf denken....Wij denken namelijk, zo zeg ik het iedere keer heel
ingewikkeld, de mensheid denkt te weten en te snappen, hoe hij of zij denkt en wij denken daardoor
dat we snappen hoe we denken...en wij snappen daardoor de inhoud van deze wereld hoe alles
werkt, op basis van ons menselijk vermogen....en dan denken we óók nog dat er andere
beschavingen die hier op de aarde wel eens komen en aanwezig zijn...denken wij dat wij
weten hoe deze wezens denken en hoe ze dus over óns denken...Nou dan zitten we er
helemaal naast!
De wijze hoe wij denken op dit moment, is zó een klein stukje van ons oorspronkelijk vermogen, het
is letterlijk een soort overlevingsmodus en we zien het niet, maar we voelen het wel. Want als jij
iemand gaat vragen die héél erg op de voorgrond staat...financieel economisch gezien...en die
persoon zou wérkelijk het achterste van zijn tong laten zien, dan krijg je toch wel een verhaal te
horen van...ik voel (als die persoon er aan toe is om dat ook te erkennen en in zijn fysieke
bewustzijn te voelen )...ik voel dat ik aan verandering toe ben...En ik werk één keer gemiddeld,
soms twéé keer in de week in de praktijk, om met mensen in gesprek te zijn, counseling te hebben,
motivatiegesprekken, een stukje inspiratie geven ook en zaken in het juiste perspectief neer te
zetten van waar die persoon zit...
En daar kom ik zoveel mensen tegen, dat zijn mensen uit de luchtvaartindustrie, uit de militaire
industrie, ziekenhuizen, chirurgen, er komen allerlei mensen met dit thema.... buitenaards contact...
binnen stappen. Dus het is niet alleen zo dat je geitenwollen sokken draagt en dat iedereen een
aluminium hoedje draagt, het onderwerp is gewoon een intellectueel onderwerp, wat bij onze
beschaving hoort en wat alom bekend is en wat gewoon gezegd mag worden en daarom durft
niemand er meer over te spreken.
En natuurlijk zit er ook een hoop gekscheerde tussen, het kaf van het koren scheiden is heel moeilijk
en dat is mijn opdracht niet, mijn opdracht is alleen maar om te spreken en iets in beweging te
brengen wat op dit moment nodig is. Zo had ik vorige week een vrij hoge politiebaas uit het zuiden
van Nederland op bezoek en die man zegt...ja, ik geef wel een andere naam op...Ik zeg, dat is
helemaal prima, dat snap ik! Want het gaat niet om je náám...nee, dat klopt...Nee, maar goed...ik
mijn baan, in mijn werk moet ik wel exact zeggen wie ik ben en dat vindt ik hier toch wel een beetje
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lastig. Ik zeg, het is geen probleem, je mag ook een hoge hoed opzetten en een zonnebril, het
maakt me niks uit, het gaat erom waar je nu staat. En die man is geweest en die verteld ook
dat hij dus in zijn leven en carrière onvoorstelbaar veel contacten heeft gekregen met
buitenaardse levensvormen. Dat begon plotseling toen hij ergens aan het fietsen was en
hij een voertuig ziet landen, uit het niets komt een voertuig en die land. Moet je je eens
voorstellen wat er dus voor zo'n man gebeurd, je hebt een beeld...je bent helemaal opgeleid, je
kaders zijn zo ongericht, dit is waar je voor gaat, je hebt allemaal conditioneringen, je denkt waar je
het voor doet, waar je je naar toe werkt...en dan komt er in een keer een rood kruis doorheen en er
komt een ander beeld voor in de plaats en wég zijn alle kaders.
Dat is een rámp, hij vond het een rámp. Ik zeg...gefeliciteerd, dit is het mooiste cadeau
wat je kunt krijgen, maar het is wel meteen een heel heftig cadeau, want waar moet je nu
nog op terugvallen. Dit is precies de greep waar we met de hele planeet collectief in
zitten.
En reken maar dat deze hele buitenaardse thema's tot in de finesses helemaal zijn
onderzocht. En het is niet voor niets dat wij er niets van mogen horen en dat is simpelweg
dat de inlichtingendiensten, de militaire inlichtingendiensten er ook helemaal niets van
snappen wat er wérkelijk gaande is. Ze snappen niet hoe het werkt. Ze hebben de
technologie gekregen om het te detecteren in onze dimensie waarmee ze kunnen zien als er
voertuigen binnenkomen, daar kunnen ze ook op schieten en voertuigen worden ook letterlijk uit de
lucht geschoten, er wordt geschoten voordat het voertuig verschijnt, dus het zijn plasmawapens op
basis van tijd/ruimte.... (?). In feite weten ze op voorhand wanneer zich iets aandient. En dat heeft
te maken met de intentie....op het moment dat jij gaat fietsen, dan weet je ook van ik fiets
daarheen...zo werkt het ook met de voertuigen, met intentie en die intentie wordt opgepakt en die is
er eerder als dat het voertuig er is. En dit hele onderwerp is gewoon een feitelijk onderwerp, ik heb
met mensen van de NAVO gesproken over de radarinstallaties, ik heb zoveel interessante
gesprekken gehad, het is er gewoon...punt! Dus iedereen die mij een idioot en vindt en die het niet
gelooft, dan denk ik van.. het is goed, het komt vanzelf wel naar buiten, de mensen die hierover
gaan spreken ook uit déze branches gaan langzamerhand wel opstaan. Je kunt het niet
tegenhouden, je voelt het, je komt in een verstrikking.
Dus ja...wat voor nieuwe koers is er dan noodzakelijk....een totaal andere radicale nieuwe
koers! Een koers die er niet om liegt! Want de planeet aarde heeft echt een compleet
andere koers nodig. Een andere koers die er altijd al is geweest...welzijn, alles in
verbinding, de planeet levert ons vanuit liefde, alles wat nodig is...liefde is er gewoon, nou
dan zeg je toch, het is er gewoon...Het maakt niet uit hoe het hoort, maar de inhoud die je
eraan geeft. Voor mij is het liefde dat door álles aanwezig is op deze planeet voor
iedereen...En dat het niet zo kan zijn dat de een letterlijk dood gaat van de honger en de
dorst en dat de ander voor 2 miljard mensen aan eten weggooit, wij met z'n allen samen
terwijl mensen die net zijn overleden aan een bordje eten hadden kunnen helpen...het is
een onbalans! En dat is allemaal gelieerd en gekoppeld aan ons bewustzijn....of ons onbewustzijn.
Dus wat hebben we daarvoor nodig een aantal thema's door te lopen...en het was in 2013 dat ik
met Sirische mensen, mensen gelijk als ons...identiek...sprak over deze onderwerpen in het bos en
een soort training kreeg, persoonlijkheidstraining met 4 mensen, heel mooi gekleed en toen zeiden
ze, in feite is het wel heel belangrijk dat deze onderwerpen voorbij komen. De mensen weten het
wel, alleen de koppeling in het metafysische bewustzijn, die koppeling ontbreekt bij die mensen, de
referentiekaders. Dus we weten wel dat het er is, we zien het ook op het nieuws, we storten wel
eens af en toe wat geld op zo'n rekening...ik niet (lach)...Ik doe liever gewoon daadwerkelijk iets,
omdat ik voel dat het niet op de plek terecht komt...Maar op het moment dat we dit soort zaken
voorbij zien komen, dan weten we gewoon, ja het is er, het is gewoon gemeengoed en we worden er
niet meer warm of koud van. We moeten er wel eens af en toe een traan om wegpinken dat dit soort
zaken gebeuren. Het is een plaatje of een beeld op de televisie. Ik ben ervan overtuigd als we in het
vliegtuig zouden stappen en we zouden naar zo'n plaats toe reizen waar die kinderen zijn en in zo'n
teiltjes zitten en gewoon niets meer hebben om hun heen, geen papa's of mama's en geen eten, dat
we van binden zouden voelen van...nu moeten we toch echt in actie komen. Niet door op de
barricade te gaan staan, maar eerst door te zeggen, héél diep van binnen, hoe dringend dat er
verandering nodig is! En dat de veranderingen niet door de overheden en door de organisaties in
beweging worden gezet, maar juist dat zij het afremmen door te voldoen aan de modellen.
Waardoor ik niet wil zeggen dat ontwikkelingshulp schadelijk is....nee het is gewoon ontzettend
belangrijk voor de mensen om te ontvangen. Alleen het model voldoet niet, het moet beter.
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Het voldoet niet in alle lagen. Het voldoet alleen in bepaalde plekken waar over besloten wordt...dát
is belangrijk en dát niet! Daar wel, daar zijn nog grondstoffen dus daar willen we de aankomende 30
jaar ook nog kunnen binnenkomen met onze vrachtwagens, dus die mensen moeten tevreden
worden gehouden, maar op die plek niet....dus die mensen krijgen geen hulp, want dat kunnen we
niet door de centrale banken goedgekeurd krijgen, dat wij een deel van onze schatkist daarin
investeren want dat gaat ten koste van de rente.
Dus de politiek wordt tegenwoordig niet meer bestuurd door politieke modellen voor onze
kant, maar in feite worden gechanteerd door de rentemodellen van de centrale banken.
Dus we zitten wel degelijk in een systeem waar we uiten moeten.1,2 miljard mensen
lijden gewoon domweg aan honger, 5 miljoen kinderen en 4 miljoen volwassenen sterven
per jaar aan hongerdood. Dit zijn allemaal zaken waar je kunt zeggen als je in
reïncarnatie gelooft, in modellen waar we op dit moment nog mee te maken hebben...hè
wat zegt Martijn nou...op het moment dat je dit ziet kan het best zijn dat je zegt dat die persoon
daarvoor heeft gekozen. Dat is wat ik heel veel heb gehoord en dat is ook wat heel veel mensen mij
hebben willen laten geloven, op basis van zoveel mogelijk trainingen en oefeningen. En ik begrijp
het, want die realiteit is er nu nog werkelijk. Ik zeg niet dat het niet bestaat, maar het is een
model binnen een veel groter model....afleidingsmanoeuvre.
3 miljoen mensen sterven jaarlijks aan overgewicht, het zijn contrasten, van hoeveel mensen
overgewicht hebben en hoeveel mensen honger. In feite is het dezelfde tekortkoming op een gevoel
van liefde tekort. Want deze kinderen krijgen liefde tekort en daardoor ontstaat er ook honger en er
is honger en daardoor ontstaat er ook liefde tekort.
Wij denken lineair...oorzaak en gevolg...maar er zit veel meer achter hoe de planeet in
feite bestuurd wordt. Mensen die overlijden aan overgewicht of overgewicht hebben, dat
zijn er veel meer op het ogenblik, die hebben ook een thema in zich van ongeluk en
tekorten. Nou zo gaan we eventjes verder, 80% van de wereldbevolking leeft in armoede,
meer dan 100 miljoen daklozen die geen huis hebben en geen belangstelling van de
grootmachten, kinderen die vel over bot zijn, geen vet op zich hebben...en hier zie je het
vet liggen op de tafel van mensen die er lekker van kunnen eten (plaatje) en wat niet op
raakt. Het is geen oordeel, het is alleen maar een waarneming. Het is wel wat er gebeurd
op deze planeet. En als wij buiten dat oordeel blijven, door waar te nemen en ons
galactische bewustzijn daar ook toegang durven te geven, vanuit het menselijke kader
van wie we nu zijn, dus in relatie met ons aardse bewustzijn, kunnen we hier niet om
heen.
Ik kom in de spiritualiteit...ik ben zelf een heel spiritueel mens, in de context dat ik dus
heel bewust om ga wat ik dus vind van mijzelf...maar heel veel spirituele mensen willen
hier niet naar kijken. Die willen eigenlijk alleen tekeningen zien van gevleugelde wezens
en de kleuren en de kristallen, die onvoorstelbaar belangrijk zijn, maar die wereld van die
kristallen en die wezens vragen ons om hier op de aarde in deze dimensie waar we nu
zijn, eerst een beetje de boel op te gaan ruimen en neer te gaan zetten wat er werkelijk
mag gebeuren. Ontbossing (plaatje), daar staan nog bomen en hier is alles leeg, daar was
nog oerwoud en daar staat niks...en vergis je niet, de grootste problemen op dit moment,
op de planeet zelf is bodemerosie. Door de verzilting en het onttrekken van stoffen en
door de vele stoffen die er overheen worden gesproeid, hoe uit de lucht gewassen worden
besproeid, worden bespoten met gif, maar ook door de atmosferische omstandigheden
van de aarde, is de aarde letterlijk aan het uitdrogen. En het tempo waarmee dat nu gaat,
is zo schrikbarend...ik heb laatst een rapport gelezen waaruit blijkt dat binnen 18 jaar
voor 3/4 van de mensen gewoon niet meer genoeg eten verbouwd kan worden, zo snel
gaat de bodemerosie. Dat is gigantisch! En dat is berekend op basis van het aantal
mensen nú op de planeet, zo'n dikke 7 miljard mensen die allemaal in kluutjes bij elkaar
leven, kijk maar naar die plaatje van een baan om de aarde en je de steden ziet in het
donker, allemaal in groepjes bij elkaar. Het zijn feiten! Feiten die niet naar buiten
gebracht worden, om de mensen niet ongerust te maken en ons vooral in de loop te
houden van hoe het op dit moment gaat. Want als je er niet over nadenkt dan is het veel
makkelijker om te leven.
En als je er nou over gaat spreken op een verjaardagsfeestje, dan wordt je gebombardeerd met
allemaal pogingen om daar alsjeblieft je mond over te houden, dat het heel anders in elkaar zit en
dat je een complottheorist bent en hoe kom jij aan die informatie, het is allemaal onzin. Terwijl al
die mensen die dat roepen zelf aan het infuus hangen vaak van reguliere televisie en nieuws
uitzendingen en ook nooit één keer een check hebben gedaan, wat dan de bronnen zijn dáárvan. In
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feite wordt je voortdurend uitgedaagd om je te verdedigen. Ik zeg altijd, verdedig jezelf
niet, doe alleen je eigen waarheden. Vaak zeggen mensen als je zegt...heb je moeite met
mijn waarnemingen..."nee, ik heb er geen moeite mee, maar ik wil er gewoon niks mee te
maken hebben". "Dat doet dan wel pijn hè, dat je er geen moeite mee hebt, want ik blijf
gewoon lachen". Want ik weet wat ik zie! En ik weet dat bewustzijn met schokgolven zich
openbaart. Iets kan pas veranderen als die verandering er komt en wordt geïnitieerd.
Als wij die verandering zijn, dan zij we toch moedig, we hebben lef, moed en lef is nodig.
En we zijn bereidwillig om daar ook eens gewoon eens af en toe eens een trap tegen schenen te
krijgen, bij mij zijn redelijk blauw en opgezet, maar dat doet me geen pijn want ik weet waar ik het
voor doe. En daarom voel ik ze ook niet en is de pijn ook weer weg.
Atmosferische (?) hebben we mee te maken op deze aarde. Doodgewoon vinden wij het inmiddels,
maar we weten dat het niet gewoon is. Het is absoluut bizar wat er eigenlijk door de lucht gepompt
wordt.
Buitenaardse wezens, multidimensionale realiteiten/beschavingen kijken hier en
begrijpen niet in...hoe komt dat? Hoe komt dat, dat ze niet ingrijpen....ik ga geen
antwoord geven, het is een lezing. Een verhaal, een zoektocht, een zoektocht naar huis,
een werkelijk gebeurd verhaal.
We hebben een stacaravan in Drenthe, in het noordwesten van Drenthe, in het bos, een heel oud
caravannetje, al 42 jaar oud...
Ziet er nog prima uit, we gaan er vaak in het weekend naar toe als de tijd het toestaat....
En dan zijn we er met z'n drieën en Raymond is een jongen die heel erg van de natuur houdt en
absoluut niet mee kan komen met de techniek. En afgelopen zaterdag waren we bij de mediamarkt
om naar een telefoon te gaan kijken omdat hij naar het voortgezet onderwijs gaat....en toen zegt ie,
papa...ik moet even een sleutel zoeken en hij pakt uit zijn jas een sleutel en houdt die zo tegen zijn
hoofd en draait die dicht...(lach). Hij is bijna 13 jaar en wil altijd hand in hand lopen, hij is een heel
gevoelige jongen....ik zeg van, nou...wat heb je nu gedaan dan? Ik heb mijn derde oog even op slot
gedaan, ik voel veel te veel hier......(lach). Ik was echt helemaal verbaasd dat hij dat zo zei, want ik
spreek nooit over een derde oog, dus ik vraag... hoe kom je daar nou bij, heb je dat geleerd, of
weet je dat uit jezelf ...."pff...weet ik altijd al, dat gebruik al jaren"...(lach). Dus hij reageerde vanuit
zich zelf, want techniek daar wordt hij helemaal gek van. Toen is hij tot zichzelf gegaan en op zo'n
step gegaan, met zo'n pedaaltje, dus wij gingen zo door heel die winkel en ik vroeg van...en, vind je
het leuk, is dat dan iets....hij had geld bij elkaar gespaard...nou, ik wil dat wel kopen maar ik weet
eigenlijk niet zo precies wat ik voel...Goh, zeg ik, ik denk dat ik wel weet wat er aan de hand
is...."ja, wat dan"...
Nou wat heb je net gedaan in de mediamarkt...."Nou, bij de telefoons gekeken"....
Ik zeg ja, en toen je zoveel voelde wat heb je toen gedaan...Daar kon ie niet achter komen...(lach).
Nou, ik zal het je zeggen, je hebt je derde oog dicht gedraaid....maar heb je de die ook weer open
gedraaid?..." ohhhh ja...(lach). Hij draait zo dat ding open en toen hij het opendraaide zei hij..."ik
weet het, ik koop hem"....(lach).
Wij kunnen dat niet bedenken, het is gewoon de intuïtie van ons kind, onze kinderen en wie wij ook
zijn....Nou toen hebben we een lekker ijsje gegeten en toen hebben we die telefoon gehaald, want
het werd dus toch die telefoon. s' Avonds lag hij te huilen in bed en zei...ik heb het de verkeerde
kant uit gedraaid...(lach), dus de telefoon is nu weer terug, normaal bemoeien we ons er niet
mee...Hij is van het basisonderwijs afgegaan omdat hij een jaartje was blijven zitten en is toen naar
het speciaal onderwijs gegaan, hij was zogenaamd dyslectisch... wat hij helemaal niet was, hij kon
niet lezen maar had gewoon een mentaal blok, want hij kon niet meekomen. Dan gaat hij naar die
andere school, binnen 4-5 weken las hij perfect, hij kon niet rekenen...2 maanden later was hij het
beste van de klas...Hij had zogenaamd add, dus we moesten door het circuit anders kon hij niet
naar die andere school. "Nou, uw zoon heeft pdd nos", ik zeg "waar staat dat." "Nou ik denk dat niet
iedereen daarmee eens is". Ik zeg, "schrijf het maar op, dan kan hij in ieder geval naar het
bijzonder onderwijs toe". Toen kreeg hij ritalin voorgeschreven, dus die ritalin ging bij ons gelijk
door de wc pot...(lach) en toen kwamen we dus een half jaar later weer en het ging zo goed met
Raymond...nou de conclusie was, ritalin was aangeslagen...(lach). We hebben niks gezegd, alleen
maar geluisterd en gevoeld.
Dit is toch gewoon bijzonder hè...dit zijn toch gewoon dingen, er zijn honderd duizenden mensen die
dat vertellen, maar ik pik het gewoon altijd even mee want dit heeft álles te maken met buitenaards
contact, dit heeft álles te maken wat deze beschavingen die hier zijn en onze familie zijn, in welk
facetten ook, ons willen laten zien, ze laten het zien via de kinderen, de kinderen laten het aan ons
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zien dat er een radicaal andere koers nodig is.
In 2013 liepen we door het bos en Raymond pakt altijd zijn diertjes bij elkaar, ook zijn kikkertje, hij
trekt zo een boomschors open en daar zit een klein kikkertje en pakt die zo bij hem...oh wat lief en
knuffelt hem zo...dus ik vraag wat ga je ermee doen.., "ik neem hem lekker mee naar huis, naar de
caravan", dat is ons thuis tijdens de zomervakantie.
Ik zeg "ja, dat is begrijpelijk, maar dan haal je hem wel uit zijn eigen omgeving, want hij is hier
geboren en het kikkertje heeft hier zijn omgeving en hij heeft zijn vriendjes hier, papa...mama,
iedereen waar hij mee contact heeft die heeft hij hier. En als je hem uit zijn omgeving haalt dan
krijgt ie ook nog eens heimwee naar zijn eigen omgeving. En hij kijkt zo...."nou, dan heb ik een
goed idee, als we straks thuiskomen bij de caravan, dan ga jij een vijvertje maken en dan haal ik uit
het bos ook schors en dan doe ik er ook een gaasje overheen dat ie niet weg kan springen en als we
dan morgenochtend wakker worden en hij wordt ook wakker, nou dan is ie vergeten waar ie
vandaan komt, want alles ziet er precies hetzelfde uit als thuis..." Nou ja, dat is inderdaad het
verhaal, dit is letterlijk waar we in zitten op deze planeet. Precies dit verhaal...op het moment dat
hij me dit vertelde...besefte ik van deze geeft hij mij cadeau, om als metafoor, de werkelijk
gebeurde situatie als metafoor te mogen benutten in de lezingenserie, om de mensen te brengen
naar hun gevoel. Want dit is 't! De mensheid zit niet meer in haar oorspronkelijke omgeving van
origine, we ervaren deze planeet in al haar pracht en praal wel daadwerkelijk als waar het om gaat
en vanaf onze werkelijkheid gaat het hier ook werkelijk om, maar het is niet ons oorspronkelijk
thuis. Het is een spelonk, het is een splinter, een overblijfsel van een veel grotere werkelijkheid. En
wij zijn dus ook uit onze oorspronkelijke omgeving weggehaald, beter vertaald, wij
nemen deze op dit moment niet waar en onze familie nemen we ook niet waar. Dus er
heeft een scheuring plaatsgevonden in ons bewustzijnsveld, waardoor wij losgekoppeld
zijn en in feite in een hele diepe verdrietige, traumatische situatie zitten, waarin wij als
soort zoveel kracht hebben als scheppende wezens, dat het ons gelukt is om binnen dit
model, toch vooruitgang te boeken.
En we hebben nog nooit zo'n armoede gehad als op dit moment, want we leven feitelijk op dit
moment midden in het stenen tijdperk. We worden platgebombardeerd met technologie en we
hebben nog nooit zoveel armoede gehad. En ons spirituele bewustzijn en onze autoriteit heeft nog
nooit een periode gehad waarin we zo weinig te vertellen hebben gehad...collectief, als nu....in de
middeleeuwen was het al erg, als voorbeeld...maar nu is het wel zó extreem, de machten hebben
letterlijk gewoon een net uitgegooid over de aarde en hebben gewoon het net omsloten, zo
vastgepakt en daar zit de aarde in. En omdat wij het net niet zien en omdat mensen zeggen, je
moet niet over het net praten want anders bekrachtig je het, daardoor kan het net ook blijven
functioneren, het is aan ons om daar dus doorheen te gaan.
Vraag: Wat bedoel je met vooruitgang?
Martijn: Binnen het model van controle, waar wij in feite onder controle zijn gebracht dat wij geen
beslissing en bevoegdheid meer hebben, we kunnen ons wel uitspreken maar het heeft op de wijze
zoals wij er nu mee omgaan geen invloed op wat er wereldwijd gebeurd...wel die kleine stukjes
maar dat hebben we eigenlijk al duizenden jaren, doen we dat, maar dat is steeds vertaald in het
moment van nu... hebben wij ondanks dat wij in de situatie zitten dat er niet fundamenteel echt iets
verandert, hebben wij toch vooruitgang weten te boeken in het feit dat wij scheppende wezens zijn.
Dus wij zijn steeds op zoek gegaan naar de zin van het leven en we hebben dat op allerlei
verschillende manieren, hebben we dat weten te ontrafelen. En daar zijn allemaal verschillende
theorieën over en verschillende religies over, verschillende culten, allemaal andere interpretaties en
toch als je daar in gaat kijken, is de inhoud hetzelfde, dat wij als wezen aan het evolueren zijn en
dat wij aan het ontdekken zijn wie we zijn.
Vraag: Maar waarom is dat gebeurd? Waarom zijn wij losgescheurd, wat is de oorzaak daarvan, dat
vraag ik me zal zolang af...
Martijn: Dat is precies waar deze lezingenserie over gaat. Ik heb in het verleden lezingen gegeven
en daarin getracht de uitleg naar voren te brengen, maar wij missen zoveel kaders in ons
emotionele bewustzijn, dus niet het bewustzijn waar alleen maar verdriet is, maar ook heel veel
vreugde....dat hoort bij het emotionele bewustzijn...Wij zijn emotionele wezens en in die zin zijn wij
ook heel hoog ingeschaald in de ladder van invloedrijke wezens in het universum, missen wij zoveel
links in onze database waar alles zit opgeslagen, dat het geven van een antwoord de emotionele
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lagen worden niet opgehaald, bekrachtigt, waardoor het alleen maar mentale informatie wordt. Dus
vandaar de verklaring. Dus ik heb gemerkt en dat wist ik van te voren al, maar ik wilde dat toch
uittesten. Er zitten heel veel stappen vóór om ook inhoudelijk meer te voelen dat jij dus ook
daadwerkelijk je draagt en dat die realiteit weggehouden is buiten de werkelijke schillen van de
zogenaamde realiteit, dat die informatie in jou zit en dat kan alleen naar boven komen op het
moment dat er heel veel kaders worden aangeraakt die weggehouden zijn en die raken we hier met
elkaar in een lezingenserie aan.
En ja er zijn ook wel eens mensen die daar heel heftig op reageren.
Wat ik doe in deze lezingenserie is letterlijk vertellen en dan doe ik het heel erg
samengevat, letterlijk vertellen wat ik als kind en als volwassen nu, als wezen, heb
meegemaakt. Ik kom uit een andere tijd met mijn bewustzijn en dat komen wel allemaal.
En ik vertel daar over vanuit mijn kader, dus we komen allemaal vanuit een andere tijd, ons
bewustzijn, ons denken is nu gekoppeld aan ons fysieke lichaam en ons fysieke lichaam is een
uitstulping van een veel grotere realiteit en op het moment dat ik zeg, ik kom uit de toekomst, dan
kun je dat best op die manier aannemen, lineair gezien zoals we er nu over denken, kom ik meer
dan 500.000 jaar uit de toekomst van het punt waar we nu zijn. En dat is een moment, die niet
volgt op de tijd waarin we nu zitten. Dat is op zich al een uitdaging, het hele thema...tijd...hoe dat in
elkaar zit. Hoe het kan dat als je heel supersnel vliegt, dat je dan gewoon 10 uur weg bent en je
terug komt op de aarde en er zijn gewoon 32 jaar voorbij. Het heeft allemaal een bepaalde
betekenis wat we op dit moment niet helemaal kunnen snappen. Die 500.000 jaar in de
toekomst, daar speelt zich af, datgene waar me nu op dit moment precies midden in zitten
terwijl we in 2 verschillende tijdframes zitten. Dus wij worden afgeleid van een
gebeurtenis waar we onze focus niet op mogen hebben, nou daar gaan we het toch wel
over hebben...
Belangrijk is dat we niet uit het oog verliezen dat deze prachtige planeet de drager is van alles wat
is...de schepping. En we willen er wel zo om heen fietsen van kom maar gewoon voor de dag met
het verhaal...En ik heb af en toe filmpjes in de lezing die gewoon laten zien, gewoon ook even een
stukje gevoel naar voren brengen, hoe prachtig deze planeet is...en dat ga ik nu eventjes
aanzetten...(video over onze prachtige planeet).
De krachten achter de schermen die ook nog eens aan de knoppen zitten van de industriële
modellen en ook aan de knoppen zitten van de economische modellen en van de politieke modellen,
hebben nagenoeg geen besef wat er op het spel staat.
Ze hebben helemaal geen enkel besef waar wij van af stammen en ze ontkennen in alle hevigheid
dat de aarde een onderdeel is van een gigantische intergalactische samenhang.
Het gaat er bij deze mensen niet in. Er is iets aan de hand waardoor die mensen, laat ik
zeggen voor 99%, er niet voor open staan. Her en der zijn er mensen toch wel een klein beetje
bezig om met verstand om s' avonds misschien toch als staatssecretaris ook nog iets te lezen over
een bepaald onderwerpen, en dan ga je er met de bonnetjesaffaire uit!
Het zit héél slim in elkaar. Er speelt van alles wat de mensen niet zien. Alles wat wij gepresenteerd
krijgen is net andersom. Als je zegt van er wordt een overeenkomst gesloten met Iran en beide
partijen roepen, de een roept...nee er is niks gesloten en de ander zegt...deze kans krijg je maar
één keer...er wordt geen overeenkomst gesloten voor vrede, er wordt een handtekening gezet voor
definitieve oorlog. Het is áltijd andersom! En dat is van de ene kant wat we niet willen. We willen dat
niet horen. We willen het ook niet geloven, wij zijn zo hoopvol, dat we altijd denken dat de
informatie die ons toekomt, precies de informatie is, wat het is. Deze prachtig planeet, heeft leiding
nodig. Leiding en autoriteit vanuit de mensen die we in ons leven hebben. En als we nu gewoon
kijken naar wat er gebeurd, hoe wij met elkaar omgaan en als wij kijken naar wat voor
mogelijkheden wij hebben, om daar mee onze rol weer op te nemen, die zijn enórm! Echter...is er
wel iets voor nodig.. en dat is dat we een radicale andere koers gaan waarnemen hier van
binnen en ook een hele andere koers ten aanzien van de historie van de mensheid en ook
waarom die buitenaardse beschavingen, de welwillende groepen, niet massaal ingrijpen.
Vele jaren heb ik dit onderzocht, vele jaren heb ik contact, tot de dag van vandaag, met
verschillende beschavingen, mensen zoals wijzelf...exact zoals wij... heel bijzonder, mensen die er
soms net even iets anders uitzien, andere oren, ander voorhoofd en andere schedel...groter, kleiner,
wezens die er helemaal niet uitzien als mensen, met een bepaalde vorm waarvan je niet kunt
zeggen...die zien er zo uit...Dat heeft alle te maken, niet met hén, maar dat heeft alles te maken
ons. Het heeft te maken met ons waarnemingsvermogen. Het heeft te maken met de dimensionale
vlakken wat we kunnen zien, het heeft te maken met de vertaalslag van ons brein, fysiek...en het
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heeft te maken met de vertaalslag met een metafysische brein, wat we niet kunnen zien. Ons
lichaam is wat dat betreft erg beperkt. Is dat alleen op aarde....ja...want er kan het een en ander
over uitgelegd worden hoe het komt, dat zo weinig mensen, die dus in feite de leiding hebben, totaal
niet die koers in durven te duiken die zo nodig is.
Nu gaan we al een beetje de richting in van dat het minder leuk lijkt, maar het is wel heel
belangrijk.
Er zijn meer dan 150 miljoen mensen op deze planeet...en dat zijn cijfers uit de database, die zagen
een Ufo. Dan heb ik het niet over een lichtpuntje aan de hemel, maar zagen echt zeer scherp
voertuigen die zich aan de lucht of op de grond zich in een keer manifesteerden. Dat zijn
verschijningen die heel goed onderzocht zijn, waar allemaal rapporten over geschreven zijn, er zijn
groepen mee bezig gegaan door uit te sluiten van zijn het nou straaljagers in de lucht, zijn het
sterren in de lucht. Ik heb 2 boekjes meegenomen wat gewoon erg leuk is, het zijn oude boeken,
met authentieke informatie, van dr. J.L. Hynek, het Hynek Ufo rapport. De meest onthullende feiten
uit het officiële Amerikaanse onderzoek naar het bestaan van Ufo's. Dat is heel leuk om te
lezen...ik kwam het tegen op een boekenmarkt...Ik lees zelf heel erg weinig, om in mijn eigen casus
mijn eigen ervaringen te beleven. In deze boeken staat authentieke informatie wat er aan
tegenwerking is op het gebied van wereldwijde sightings/ waarnemingen...en dat is niet alleen maar
een stukje, maar dat zijn echt waarnemingen ook door piloten. Ik heb een man gesproken die vloog
een Boeing 747 en bij familie in Naarden in de buurt woont en die zei daar mogen wij niet over
spreken. Bevestig je het dan? Nee zei hij, ik bevestig het niet...ik zei, maar kun je je voorstellen dat
je in de cockpit zit en dan toch een aantal keren per jaar iets bijzonders ziet in de lucht? Oh daar
kan ik me alles bij voorstellen zegt ie....(lach)...Ik zeg, maar ontken je het dan? Nee zegt ie... ik
hoef toch niks te ontkennen...ik heb het ook niet bevestigt. Maar zegt hij, er staat een boete op
van 10.000 dollar per keer...plus dat 40 jaar lang die 10.000 dollar boete doorgaat en je
wordt dus uit het systeem gegooid, je bent je baan kwijt, je wordt in diskrediet gebracht.
Dus er zijn echt duizenden piloten die zijn hun baan kwijt, die dus letterlijk zijn uitgeschakeld omdat
ze dus meewerkte aan rapporten van dr. J.L. Hynek, het is een wereldwijd fenomeen. Het is een
gigantisch goed onderzocht thema, er is massa's aan onderzoeksmateriaal voorhanden.
Het is tegelijkertijd het grootste wetenschappelijk onderzoek op deze planeet, wat die voertuigen
zijn die wereldwijd sinds decennia lang gezien worden. Die letterlijk ook op radarbeelden
verschijnen. Ik ken iemand die heeft bij de NAVO basis gewerkt, die man is in de 70, die man is nu
ziek van de radarstraling, het werk met radars is uitermate schadelijk...en die vertelde mij, ja
Martijn...weet je, ik weet niet wat ik van buitenaards contact moet denken maar ik weet in ieder
geval één ding, al die jaren lang, decennia lang, hebben we altijd al in de koepel altijd alles exact
gezien wat in het hele (?) van Europa gebeurd, hij zei als we de radar op het maximale signaal
zetten, dan zouden wij een hommel kunnen zien boven de zee. Maar we mochten dat niet doen want
dat was te krachtig, maar we deden het wel, want we zagen ook wel eens dingen die we niet
mochten zien. En dat hebben we allemaal gerapporteerd, zo hebben we met grote regelmaat grote
voertuigen binnen zien komen in de dampkring op 60 km hoogte, die met duizelingwekkende
snelheid de atmosfeer binnenkwamen en met 60.000 km per uur hoeken maakte, die de andere
kant uit vlogen en vervolgens abrupt stil stonden, en dan stonden ze er met elkaar naar te kijken en
dan moesten ze dat dus rapporteren want dat hoort erbij. Dus wat deden ze dan, ze rapporteerden
dat ze iets gezien hadden, zoals hij het mij vertelde moesten ze dan contact opnemen met het
hoofdkantoor in Brussel, daar zit de grote radarinstallatie en daar werd dus direct gezegd van
oké...gerapporteerd...wij gaan de radarapparatuur vervangen en binnen een half uur kwamen er 2
grote zwarte laserhelikopters op het platform. Er kwamen een paar Amerikaanse militairen uit met
een paar grote kisten, die kwamen naar boven, de radarapparatuur werd met schroeven
losgekoppeld en eruit gehaald en in de kisten gedaan, nieuw radarapparatuur erin geschroefd, klik,
en er werd niks onderzocht en er stond op "midle function" dus defect en daar moesten ze voor
tekenen. En ze moesten er ook voor tekenen dat ze dat gene wat ze hadden gerapporteerd, nooit
hadden gezien. Dat hebben ze tientallen jaren gewoon zo gedaan. Dus de apparatuur ging gewoon
naar Brussel, het werd helemaal niet gereset want het was niet stuk, maar zo word alles gelogd en
in feite ook geclassificeerd.
En hij vertelde me dat ze met grote regelmaat op de platforms buiten de koepels grote lichtende
objecten gewoon zagen landen. Maar die zagen ze niet op de radar.
En dat zijn dus informaties rechtstreeks van mensen die er mee werken. En de buurman naast mijn
ouders, die man dat was zijn collega en daar begon ik dus ook met dit soort boeken om hem te
prikkelen en dan zei ik, goh dit is een interessant boek, dat moet je echt gaan lezen, dat gaat over
verschijnselen die je op de radar niet kunt zien...wat jij wel eens verteld hebt, als je iets wilt weten,
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daar staat het in...en zo kwamen we op dit onderwerp...nou met een wijntje begon hij toch wel te
praten. En hij zei, ja wij zien zulk soort zaken, alleen wij mogen er niet over spreken. Er is zóveel
meer dan dat wij op dit moment kunnen begrijpen en er zijn zoveel meer technologieën in de lucht
als wat wij ervan snappen...daar kunnen ze niet over spreken en dat zullen ze ook niet doen.
Overigens deze man John E. Mack, deze man is inmiddels overleden bij een verkeersongeluk, is een
van de eerste pioniers van buitenaardse ontvoeringen.
Het is gewoon een leuk boek, tegenwoordig zijn er heel veel boeken over Ufo's en zo verschenen,
maar deze man heeft het gedaan op basis van puur onderzoek, in de jaren 90 is hij daarmee
begonnen, het is authentiek en niet besmeurd door allerlei mensen die zelfde boeken zijn gaan
schrijven. Hoogleraar psychiatrie aan de universiteit, contact met buitenaardse wezens, hij
schrijft...dat wat me zo trof is dat er overal ter wereld mensen zijn die tot in de details hetzelfde
hebben meegemaakt en daar ook met veel emotie over vertellen, ze willen het zelf niet geloven en
het is een club waar niemand bij wil horen.
En dat is ook zo, want datgene wat ik allemaal heb meegemaakt, in totaliteit wil iedereen er heel
graag bij horen maar er zijn bepaalde facetten waar je echt niet bij wilt zijn.
Nou die man is dus hoogleraar psychiatrie aan de Harvard university en is inmiddels overleden en hij
heeft onderzoek gedaan, duizenden mensen over de hele wereld is ie dus gaan bezoeken en op basis
van zijn werk hij een toon gezet over buitenaardse ontvoeringen.
Dus je kunt begrijpen dat er enorm veel frictie kwam in de psychiatrie, ook dat mensen dus vertellen
dat ze in the middle of nowhere de auto uitvalt, dat er voertuigen verschijnen uit het niets, dat die
mensen uit hun voertuig worden gehaald en letterlijk tegen hun zin in allerlei onderzoeken
meemaken en dat vindt plaats buiten ruimte en tijd. En het zijn mensen uit alle groepen van de
bevolking die dat meemaken. En nu op dit moment, nu dat hij overleden is hebben ze zijn werk
helemaal uitgeplozen en zijn ze over de hele wereld in groepen in heel die psychiatrie een nieuw
onderzoek aan het starten om mensen vanuit een andere wijze aan te vliegen. Het is heel
interessant, dit boek heb ik zelf gekocht 17oktober 1995, ik was 37 toen ik het uit had..(lach).
Ja, dus wie heeft voordeel bij die wereldwijde ontkenning, waarom komt het niet op
televisie. In Brazilië heb je een live-zender, als daar dus grote groepen zien wat daar
gebeurd, dat er dus grote voertuigen door het dal heen vliegen, er zijn gewoon
tienduizenden mensen die dat tegelijkertijd zien, is het s' avonds gelijk breaking
nieuws...en hier? Hier maken ze gewoon een flauwekul grap, als je bij de wereld draait door wordt
uitgenodigd, word je geknipt en geschoren, belachelijk gemaakt en je krijgt een schop onder je
edele deel en je kunt de studio verlaten.
Jullie snappen wel dat ik alle uitnodigingen die ik tot nu toe steeds krijg, dat ik daar niet op in ga,
simpelweg om het feit dat het niet dienend is voor het onderwerp. Heel belangrijk dat we eerst de
weg nemen van waarheid naar waardigheid...dat we daarmee bezig gaan.
Ja, dus wie heeft daar belang bij, het militaire industriële complex...wie zijn dat... hoe steekt dat in
elkaar en waarom hebben ze daar belang bij. En heeft het te maken met het bankenkartel en de
media wereldwijd, hoe zit dat in elkaar...wie financiert die media, waar komt dat geld vandaan, waar
komt geld überhaupt vandaan. Heel grappig, ik geef daar ook lezingen over, met Ad Broere
binnenkort, over geldcreatie en schepping in relatie tot het bewustzijn, hoe kunnen wij het
geldsysteem veranderen zonder dat we drukpersen hoeven aan te zetten. Ik heb ooit eens een keer
100.000 euro geleend voor mijn bedrijf en ik moest daar allemaal papieren voor invullen die
helemaal nergens op sloegen, daar moest ik invullen zonder dat de bank kwam tellen of die
voorraad er was en hoeveel voorraad ik had. Dus ik vul braaf in hoeveel voorraad ik aan al die
computers heb, nou toen zegt die man...er kwam een heel ingewikkelde formule uit...in ieder geval,
ik kreeg 100.000 euro krediet op mijn rekening. Nóóit is die voorraad gecontroleerd, maar goed zo
ging dat en ik heb gewoon eerlijk gezegd. Had ik gezegd, ik heb een half miljoen aan voorraad,
misschien waren ze dan wel komen tellen... want ik had anderhalve ton voorraad... dan was
misschien mijn krediet nog wel hoger geweest. Maar wat is nu eigenlijk gebeurd, ik was bij
Rabobank destijds....hij typt in...100.000 euro in het rood, dat die computer dat gewoon
toestaat...verder is er helemaal niks gebeurd, het geld komt ook nergens vandaan, het is niet zo dat
er ineens 100.000 euro aan spaargeld uit de kluis gehaald wordt en op mijn rekening wordt gestort.
Nee, er wordt alleen ingevoerd in de computer, dat er 100.000 euro in het rood opgenomen kan
worden, fictief geld en vervolgens wordt dat dus benut. Nou, ik heb daar dus rente over betaald, ik
geloof 6000 euro en toen kwam er een faillissement en toen zegt die man, nou jou faillissement
heeft ons toch 6000 euro gekost. Toen zei ik, ik zal het u nog sterker vertellen mijn faillissement
heeft u 6000 euro opgeleverd. Want die 100.000 euro die ik in het rood kreeg, die was er helemaal
niet. Toen keek hij mij aan en liep helemaal vast. Dat was dus ook voor mijn in 2009 dan ook het
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moment dat het geldthema in een keer aanklikte aan het bewustzijn.
Hoe we met z'n allen gewoon besodemietert worden, want we doen er zelf aan mee.
Er zijn dus daadwerkelijk bankiers die dus denken dat het spaargeld gebruikt wordt om geld te
creëren, volstrekte waanzin. Zo werkt het natuurlijk ook met een huis, op het moment dat er twee
en een halve ton wordt gecreëerd, dan wordt er 250.000 euro ingetypt, dat wordt in contract gezet,
via de bank wordt dat overgemaakt naar de hypotheekverstrekker, maar het geld komt nergens
vandaan, dus...ik ben failliet gegaan en als dat huis dus niet verkocht zou zijn geweest, dan zou er
nu een ton schuld zijn geweest.....daarom gaan die banken niet failliet, ze kunnen helemaal niet
failliet gaan.
Wij krijgen te horen dat ze bijna failliet gaan omdat de liquiditeit weg is, maar die liquiditeit is er ook
nooit geweest.
Conclusie: Wij leven in een gecreëerde realiteit, we zitten vast aan allerlei processen en modellen
en we willen graag vooruitgang, we willen daarom werkelijk naar een harmonieuze wereld en
daarom zullen we ook blikken mogen optrekken in een context die niet altijd even prettig is en
uiteindelijk blijkt dat het alles te maken heeft met wie wij zijn!
Wat mogen wij niet weten, waarom wij dom/onwetend gehouden en bepalen wij zelf de uitkomst in
dit verhaal. Ja...dat bepalen wij, want anders zouden we hier niet vanavond zitten. Het is van
essentieel belang dat wij gaan begrijpen, dat wat wij er nu van zien, ook in het universum, maar 1%
is van de werkelijkheid. We zien 99% wat wij er niet van zien, daar ligt de sleutel. We zijn stekeblind
maar toch zien we heel veel.
DEEL 1b-5
Het sterrenstelsel waar wij in leven is een spiraalachtig melkwegstelsel, om dit moment geeft NASA
aan, aan de hand van nieuwe berekeningen dat er 800 miljard zonnen zijn. Dus 800.000 miljoen
zonnen, c.q. sterren, in óns melkwegstelstel. En het deel wat wij van het universum nu zien, zijn
ongeveer 10.000 miljard sterrenstelsels en daarvan is volgens hun berekening 8% bewoond met
leven. Het zou betekenen dat in ons eigen melkwegstelsel 4 miljard bewoonde planeten zijn op basis
van de berekeningen die de wetenschap hanteert. Dus we hoeven niet te spreken of er buitenaards
leven wel of niet is, we hoeven er ook niet naar te zoeken, het is er gewoon.
Wat net in de pauze ook is aangekaart, is dat er in de lezingen veel processen plaatsvinden. De een
voelt dat als druk in de nek, of vermoeidheid, er gebeurd gewoon iets...er kan iets gebeuren. Laat
dat dan maar ook gebeuren, het is gewoon goed. Geef er geen labeltje aan, pak het niet op van ik
ben vermoeid, of ik val om, of ik voel negatieve spanning...waar het om draait is dat we in een
situatie kunnen verkeren waarin ons bewustzijnsveld, het hologram van bewustzijn om ons
heen, wat veel groter is dan onze aura, onze aura is daar maar een spelonkje van, dat ons
bewustzijnsveld na vele miljarden jaren, niet functioneert op de wijze zoals het hoort, het
gaat gigántisch terug in de tijd, maar dat we na vele miljarden jaren, weer iets voelen,
zonder dat we weten wat en dat dat iets in beweging brengt, in de trant (?) van licht,
waar alle informatie ligt opgeslagen wie jij bent, waarom jij hier bent op de aarde,
waarom je hier vandaag zit, wat jou thema's zijn....waar jij mee bezig bent, dat wordt in
beroering gebracht. Dus er worden processen op gang gebracht waardoor jij iets kunt ervaren. En ik
sta hier niet alleen. Ik heb ook mijn team waar ik mee werk, zij werken met mij en jullie hebben dat
ook, je kunt het spirituele geleiders noemen, noem het gewoon hoe het beste werkt. En ook als je
dat flauwekul vindt, kun je het gewoon laten gaan, maar we hebben allemaal onze
bewustzijnsfamilievelden om ons heen...wezens...en er wordt gecommuniceerd. Er wordt dus iets
geactiveerd en er wordt iets in beweging gebracht. En dat hoeven we niet te verklaren maar het
gebeurd wel. Je verstand gaat automatisch iets verklaren op het moment dat je iets voelt. Wat héél
belangrijk is, is om te begrijpen dat wij denken dat wij weten wat wij voelen. Dus ons lichaam heeft
een neurologisch circuit, een zenuwgestel, we hebben een brein, die dat allemaal interpreteert en op
basis van alles wat we in dit leven doen en meemaken...het gaat over dit leven...alles wat we
hebben meegemaakt, van baby'tje af aan tot nu, dat brengt ons in allerlei verschillende
aanvliegroutes en ervaringen. En dat brengt ons ook in allerlei verschillende gevoelens in bepaalde
momenten. En ons brein en ons neurologisch circuit, gekoppeld aan elkaar, maakt daar een soort
opslagmoment van...klik...dat noemen we dus een referentiekader. We zijn dus geconditioneerd aan
de hand van wat we meemaken. Dus als jij iets op je achtste jaar meemaakt, waardoor jij aanwezig
bent bij situatie x en jij ziet daar een hele nare situatie gebeuren, wat jou raakt...dan zul jij dus op
je achtendertigste jaar datzelfde mechanisme nog steeds in je dragen...ook op je tachtigste
jaar...nog steeds in je dragen, maar op het moment dat je in een situatie terecht komt waarvan je
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neurologisch circuit detecteert, zonder dat jij weet dat het gebeurd, zegt jou neurologisch
systeem...vroeger toen je erbij was...ploep...koppelt het weer aan...en zo ontstaat positief en
negatief. Wat het grote geheim is, dat wij feitelijk wezens zijn vanuit kracht, waarin het
neutrale veld het meest operationeel is. Want wij willen door dat wij in ons beschermsysteem
zitten, willen wij heel graag iets positief of negatief noemen, uiteindelijk zit daar allemaal kracht
onder. En hoe dat precies werkt, komt in de rest van de lezingenserie komt dat naar voren toe, maar
het is heel belangrijk om te begrijpen dat op het moment dat je angst voelt, of je voelt iets zwaars
of iets heftigs, dat op het moment dat jij daar een betekenis aan gaat geven, dat je dat puur en
alleen maar doet op basis van je referentiekaders en je conditioneringen.
En dat is dat je er helemaal naast kunt zitten...dus je kunt ergens heel erg bang voor zijn, terwijl je
dat helemaal niet hoeft, maar omdat dat gevoel naar boven komt, dan ga je dus ook die angst
beleven. Nou, daar mogen we gewoon lekker los van komen.
We gaan beginnen over de contacten die ik heb gehad en contacten die ik nog steeds heb, het is een
aanloop, een stukje achtergrondinformatie wat heeft gemaakt dat ik hier sta.
Ik heb mijn hele jeugd van mijn geboorte af aan, tot zeker aan mijn twaalfde, bijna dertiende
levensjaar, heb ik letterlijk zó ongelooflijk veel contacten gehad met wezens die niet zo welwillend
waren naar mijn bewustzijn toe en je ziet nu dat ik er nu een beetje om lach, maar in die tijd was
het een hele heftige tijd...En dat zijn wezens, allianties die mij dus ontvoerden. En er zijn heel veel
mensen die daar tegen zijn...het is niet waar, dat is niet gebeurd, dat kan niet, je hebt toch een vrije
wil, want dat zou betekenen dat vrije wil niet bestaat, want dat zou betekenen dat we niks te zeggen
hebben, en, en, en.....
En stel je nou eens voor dat dat in de realiteit waarin we nu zitten, daadwerkelijk zich dus
inderdaad voordoet en dat we daarom door er onderzoek naar te verrichten, erachter komen dat
het huidige buitenaardse fenomeen een groot verschil is van realiteit en dat veel zou
verklaren. Dat betekend wel dat we dus eerst door die angst heen moeten gaan.
Want dan moet je durven beleven en ook durven aan te gaan.
Mijn hele leven heb ik te maken met buitenaardse ontvoeringen. Tot mijn dertiende jaar waren die
ontvoeringen niet prettig. En die ontvoeringen vonden plaats op allerlei verschillende mogelijke
manieren. Het was dus niet altijd fysiek, maar meestal was het echt fysiek dat ik meegenomen
werd. En je kunt je voorstellen dat dat gebeurde op een manier, die buiten ruimte en tijd plaats
vond. Het was dat ik een kleuterzaal zat en dat ik aan het tekenen was en ik tekende met kleurtjes
en er gebeurde iets, er veranderde iets in mijn hoofd en ik was niet meer in de omgeving waar ik
eerst was, dus er is compleet een andere realiteit....weg, boem! En ik was in een onderzoeksruimte
waarin wezens zijn, die mij dus onderwerpen. Dat was een heel heftige periode. Het heeft heel lang
geduurd, heel veel jaren, ik ga er verder niet te diep op in want het is eigenlijk niet zo
boeiend...Maar in ieder geval waren ze op zoek in mijn systeem, hoe het komt dat ik geen
referentiekaders in mij droeg van vorige levens, dat die dus niet in mijn systeem zitten. Daar werd
ik ook op onderzocht, ik heb therapieën gedaan om te kijken waar ze nou zitten...die zijn er dus
niet.
Niet uit deze realiteit. Waarmee ik dus zeg is, dat ik ze wel heb, maar niet uit deze realiteit... en dat
werd niet geaccepteerd. Ik werd dus letterlijk onderworpen aan allerlei onderzoeken, om te kijken
van hoe komt het dat jij hier bent en dat jij in deze laag van controle vrij werd gespleten van vorige
levens, dat werd ook letterlijk gezien.
Waarmee dus ook de conclusie als kind...en je bent geen kind meer op dat moment, je bent gewoon
een wezen...confronteerde op dat moment van hee, zij brengen dat in. En hier begint dus ook de
radicale andere koers. Dus ik vraag ook aan de mensen, geloof nooit dat hier gevraagd wordt om
iets af te leren, je hoeft niets af te leren wat je ooit geleerd hebt. Het enige wat we met elkaar doen
op deze planeet is dat we voortdurend aan het bijleren zijn. Dus alles wat je aan informatie hebt, is
er dus ook werkelijk. Het is alleen de conditioneringen van ons verstand, de wijze hoe wij de
werkelijkheid zien, denken dat wij die zien, op basis daarvan, wordt er een verklaring gegeven en
geven wij invulling aan die verklaring.
De ontvoeringen die gingen maar door en ik wist al wat me te wachten stond. Ik kan me nog heel
goed een ontvoering herinneren, we waren een paar dagen in Amsterdam, mijn vader die ging
verhuizen, mijn vader werkte bij Philips en die ging dus in Leeuwarden werken. Dus we gingen heel
veel, vooral in de begin periode heen en weer, en we gingen heel veel naar familie toe en altijd op
bepaalde plekken, vooral als we s ‘nachts aan het rijden waren, werden we gewoon door lichten
begeleid en die kwamen naar de auto toe en die trokken in feite gewoon die auto van de grond af.
Net zoals in de film en we werden dan uit die auto weggehaald. De auto werd geparkeerd in het
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gras, we werden uit die auto weggehaald, mijn vader en mijn zuster bleven meestal in de auto en ik
en mijn moeder werden eruit gehaald. En dan werden we dus naar onderzoeken gebracht die er niet
om logen, het waren geen prettige onderzoeken. Waar mijn lichaam dus letterlijk uit elkaar
werd gehaald door krachten/wezens die compleet snappen hoe wij in elkaar zitten.
Die complete kennis hebben van onze structuur. Hoe dat werkt. Hoe ons bewustzijn eraan gekoppeld
zit. Dit is een story die is ongekend groot en een van de meest bijzondere moment vindt ik nog
steeds dat ik s ‘nachts werd bezocht en die gordijnen in mijn kamertje stonden plantenstellen voor,
met planten erop en kabouterlampjes had ik op mijn kamer...en ik werd dus letterlijk wakker met
tintelingen door mijn lichaam en ik ging naar de wc toe om te plassen...en op het moment dat dat
gebeurde kwam ik weer terug, dan ging ik naar mijn kamer en dan gingen letterlijk die
plantenstengels bewegen. Dan kun je ook zeggen, dan ben je gestoord als je dat soort dingen
ziet...want wat er gebeurde, die stengels gingen over het plafond heen groeien en de kaboutertjes
van de lamp afsprongen en bij mij kwamen en zich vervormden in aliens. Buitenaardse wezens. En
die wezens die raakten mij aan, met een soort apparaat waar een lampje in zat, en ik was gelijk
verlamt. En ik werd direct met lichaam en al omhoog gebracht, door de muren heen begeleid,
zwevend naar grote voertuigen in de lucht. En ik kon dat gewoon zien en het was koud.
En ik ging gewoon in mijn pyjamaatje daarheen. En daar waren allerlei onderzoeken en ik werd in
allerlei programma's betrokken...het was ongelooflijk wat daar gebeurde.
Maar wat er ook plaatsvond en dat is het meest bijzondere is dat ik vaak niet zo goed teruggebracht
werd. Zo ben ik een keer in de muur beland. Ik kon in mijn muur scheef liggen en ik had zo'n bed
met spijltjes, weet je wel, ik was toen nog vrij klein, ik had als 6 jarige zo'n spijltjes aan mijn bed en
lag ik dwars door die muur heen. Ik zat dus vast in die muur en ik kon niks, met mijn hoofd naar
buiten. En ik keek zo naar buiten en daar zag ik dus de tuin en dan kwamen ze gewoon rustig na
een half uur terug om mij daar uit te halen. Gebeurde ook vaak dat ik gewoon naar buiten werd
gebracht, dat ik midden in de nacht naar buiten stond in mijn pyjamaatje. Dat ik op de deur moest
bonken dat ik niet aan de bel kon komen. Ik heb zóveel rare dingen meegemaakt....en ik ben niet
de enige, er zijn miljoenen, miljoenen mensen die dit meemaken. Mensen uit alle lagen
van de bevolking. Ik heb gigántische voertuigen gezien en dat de aarde letterlijk belegert
is door krachten die alles in de gaten houden, uit een andere dimensie.... en ik heb ook
gezien dat er een schil van bewustzijn is, die in verbinding staat met ons hartsbewustzijn,
waar gigántische allianties zijn, die ons monitoren in wat wij doen, maar ook uitsluitend
via het hartsbewustzijn met ons in contact zijn. En dat is precies waar het hier om gaat.
Het gaat erom dat de welwillenden, wezens die ons dienstbaar zijn, ook uitsluitend
communiceren met óns via ons hartsbewustzijn en laat het nou precies dát bewustzijn
zijn in onze laag van geometrie, wat beschadigt is, wat getraumatiseerd is, zodat wij
zoveel angsten in ons dragen, dat er voortdurend de enige weg die er is...en dat is een
hele grote weg...in feite kunnen gewoon de hekken dicht...boem...klats... niks mee te
maken! Want in het hartsbewustzijn, liggen onze beschadigingen, liggen onze
persoonlijke trauma's.
Ik sprak een paar dagen geleden een jongen die in Joegoslavië heeft gediend, hartstikke sterk is in
zich zelf, hij ging met zijn bataljon door Joegoslavië heen, hij kwam door al die dorpen die
platgeschoten waren...Hij zegt joh, het was helemaal geen probleem, ik keek naar al die toestanden
die er gebeurd waren, ik wist dat het heel erg was, ik kom daar gewoon voor mijn missie dus ik doe
waar ik voor opgeleid ben. Hij zei nou, ik voelde niks...
maar toen we eenmaal klaar waren met die missie, kwamen we terug en ik ben dus helemaal in de
angst geschoten. Hij zei, ik weet niet wat er gebeurd is, het is helemaal over en uit....Die jongen is
helemaal in een psychose terecht gekomen, een wrak, gewoon een ferme kerel. Wat ik zeg...dit
heeft te maken met het verhaal van de traumatiek in ons.
In zijn morfogenetisch bewustzijnsveld, is er een holografische realiteit...en al onze data ligt daar
opgeslagen van ons bewustzijn, daarmee is hij door dat veld gegaan van oorlog en trauma. Dus al
die trauma die daar ligt, niet alleen door die wezens maar ook de mensen die gedood zijn, of
gewond zijn geraakt...maar ook het collectieve veld van die locatie waar die oorlog is, van de
aarde...de natuur...dat bewustzijnsveld, draagt die traumatiek ook in zich. En daar ga jij dus
doorheen en het kan gebeuren dat die traumatiek binnen komt, in dat hologram. Die achtste laag
van bewustzijn, die is dus op dat moment getraumatiseerd, is precies de aanvliegroute
van die buitenaardse beschavingen, die ons welwillend zijn, die ons ondersteunen. En
deze beschavingen zijn gewoon aanwezig, fysiek te zien, je kunt ze gewoon knuffelen en
je kunt er gewoon een kopje thee mee drinken. Wij maken alles heel erg groot uit
onbegrip en wij maken daarmee juist onszelf heel klein. Zij vragen ons dan ook daarmee
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op te houden. Ze vragen ons het onderzoek te starten van hoe deze wereld wordt
gedomineerd en onze rol daarin. En van daaruit dat ik dit ook aankaart. Er zijn wel eens
mensen die zijn geweest en zeggen...nou, ik dacht dat ik naar een lezing ging over Ufo's en foto's,
over voertuigen...en ik zeg, nee...deze lezing gaat over ons, wie wij zijn...En als we dat durven open
te maken aan de hand van mijn ervaringen die ik met jullie deel, kun jij in diepgaande processen
komen, dat het wel eens kan gebeuren dat als je thuiskomt en je denkt...is dit nu nog wel mijn
thuis...en in heel erg aparte situaties terecht kan komen, maar laat het maar gaan. Want we zitten
gewoon met een groot masker voor, daarmee bedoel ik dan onze persoonlijkheid.
In de spirituele leer is gezegd dat de persoonlijkheid een spirituele revolutie dient te doorlopen, om
een soort te worden met een hoger en breder bewustzijn, om toe te treden in een community. Ik
ben gekomen om te zeggen dat we deze status al hebben bereikt en dat het omgekeerde bereikt en
dat het omgekeerde gebeurd is.
De invloeden bij deze ontvoeringen ging overal door en hier ook (wijst plaatje aan), we hebben
allemaal wel eens gehoord dat wezens andere ogen kunnen krijgen, shapeshifters zijn...hoge
energieën, het heeft alles te maken hoe het kan dat ik in een kleuterklas in een ander omgeving
kom, het heeft alles te maken hoe het kan dat ik weg kan zijn zonder dat een ander het merkt, het
heeft te maken hoe het kan dat ik met prachtige mooie Sirische mensen of Pleiadische mensen in
gesprek ben en met andere beschavingen waar nog nooit over gesproken is, dat ik gewoon met ze
te maken heb en dat andere mensen dat niet door hebben...dus hoe komen die mensen naar ons
toe....waar lijnen ze op aan. Het hier mee te maken hoe ze in lijnen via ons bewustzijn grid. En dat
is radicaal anders dan dat we op de (?) steeds doen denken dat het van buitenaf komt, nee ze
komen via ons binnen. Dus het is een heel bijzonders situatie. Het kloon programma waar ik aan
mee heb gedaan, dit werd jarenlang gedraaid waar er dus als klein jongetje werden er
zaadje van mij afgenomen die dus helemaal niet fysiek bij een kindje van betekenis zijn,
maar het is wel gebeurd om informatie te achterhalen, wat mijn afkomst is...waar ik
vandaan kom.
Doordat mijn programma's, van inserties eigenlijk...invoegprogramma's van de incarnaties, vorige
levens en volgende levens...wij denken lineair...niet in mijn systeem zaten en dat werd dus echt een
punt van aandacht. Ik ben dus niet de enige, dat maakt mij beslist niet bijzonder. Daarnaast hebben
ze geprobeerd om uit die database van informatie mij mee te laten draaien in een kloon programma,
een programma waarin een koppeling wordt gemaakt tussen het bewustzijnsveld van de mens, dat
dat gebruikt kon worden aan een nieuw geschapen ras, menselijke ras, zodat dat nieuwe mensenras
ons bewustzijn gebruikt. Dat is gelukt want dat bewustzijn, dat ras is operationeel hier op aarde, dus
het wordt heel spannend. Snappen jullie het nog?
Er wordt met hele grote ogen en een heel warm hart naar ons gekeken, dat wij bereid zijn om dit te
onderzoeken. Die plaatjes heb ik eigenlijk niet nodig en die tekst ook allemaal niet (plaatjes en tekst
beamer) maar dat zorgt ervoor dat ik niet tot vannacht 2.00 aan het praten ben...ik spreek vanuit
mijzelf, ik ben vrijspreker en daarnaast heb ik een bepaald talent meegenomen. Ik zie de aura's van
de mensen, ik zie de morfogenetische velden en de lichtvelden...wat het niet altijd even makkelijk
maakt, omdat ik andere processen zie en soms ook als een "stop" is, omdat het gewoon te heftig is.
Ik zie ook realiteiten uit elkaar vallen waardoor er een invoeging komt van een grotere realiteit,
achter deze werkelijkheid.
Het is niet voor niks dat ik ben gaan onderzoeken van wat interpreteren onze hersenen nu eigenlijk.
Is het werkelijk waar omdat mijn ogen het zien, of maken mijn hersenen een soort beeld. Dat
laatste dat is dus aan de hand en dat wordt ook gebruikt door rassen die dat heel goed begrijpen
hoe dat werkt. En ook vooral om ons in onwetendheid te houden.
Dus dat orgaan hier, ons bewustzijn, is van oorsprong een bewustzijnsveld rondom ons.
Dat is in mekaar geklapt en dat zit nu hier, dus we hebben nu chakrasystemen, die zijn dus in feite
nu operationeel en die werken ook heel goed, maar die zijn dus daadwerkelijk in deze vorm in ons
gebracht, nadat er een invasie plaatsvond in ons bewustzijns holografisch veld. En nu maken we het
nog even iets groter, het bewustzijnsveld van ons mensen is niet geïnfaceerd maar het
bewustzijnsveld van de aarde waar wij oorspronkelijk op leven is geïnfaceerd. De aarde bestaat uit
een heilig geometrisch veld, een heel geavanceerd iets, daar liggen alle coderingen
opgeslagen van dimensies en daar liggen alle coderingen opgeslagen wat de aarde kan
waarnemen en ons vermogen ligt ook opgeslagen hoe wij waarnemen, wat wij kunnen
zien, hoe wij dus ook dimensies verklaren....en daar heeft een invasie in plaatsgevonden
waar onze geometrie zwaar beschadigd in geraakt is en in feite 99% van ons
oorspronkelijk vermogen is uitgeschakeld. In deze context hebben de graancirkelcodes en
niet de uitingen van de graancirkels, hebben alles te maken met het herstel van onze
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grote geometrische vormen, van onszelf en van de aarde. Dus alles komt daarmee in een
stroomversnelling, alles kunnen we koppelen.
Onderzoeken zijn onder andere gericht op ons hogere dimensionale hartsbewustzijn, bij ons allemaal
als mens zijnde. En het bijzondere is, bijna iedereen is ontvoerd geweest.
En ik zeg dat gewoon hardop. Om het bewustzijn eraan te wennen, aan het feit, is gewoon wat de
mensheid samen meemaakt in deze realiteit. En dat programma is gestopt.
Dus je hoeft niet s ‘avonds op de bank te zitten en naar buiten kijken en je af te vragen van. .hmm..
is dat nou een straatlantaarn...(lach).Maar er spelen wel een heleboel andere programma's mee. En
dus echt jongens, als je hoort hoeveel mensen de afgelopen maanden en jaren bij me zijn gekomen
uit allerlei lagen van de bevolking die ontvoert zijn, uit alle lagen van de samenleving die dit soort
dingen raken, zo indringend weergegeven, politieagenten...het maakt niet uit, mensen uit alle lagen
van de bevolking, het gebeurd. Maar de mensen durven er niet over te spreken. En er is ergens een
moment in jezelf dat je zult gaan invoelen als je vrij wilt komen van datgene dat je denkt van,
naja...ik heb er gelukkig niks mee te maken...ik praat het je niet aan, het is een situatie waar we
met elkaar in zitten.
Hier is een plaatje wat op zich niet een lachende knuffelbeer is, maar wat we ook niet eng hoeven te
vinden. Binnen de ontvoeringen, die wel heftig waren, kreeg je te maken met heel veel verschillende
andere lagen van realiteiten. Dus wezens die letterlijk achter mij aankwamen en mij probeerden
vast te grijpen, naar beneden te trekken als het ware, kwam ik in mijn bewustzijn nog lager...in
mijn angst.... en mijn zus, die dus een kamertje verderop sliep, die was daar bijna altijd ook
getuigen van omdat ik haar riep als ze kwamen. Dus ik kroop altijd in haar bed, ze had zo een klap
bed, dat had je vroeger, met zo'n gordijntjes, dan had je daar van de klappootjes onder, nou...daar
sliep zij en dan ging ik bij mijn zus in bed en dan deed ik die gordijntjes dicht en dan had ik het
gevoel dat ik veilig was, maar dat maakte natuurlijk helemaal niks uit.
Deze wezens komen in heel veel verschillend soorten, religies en oudheden terug (plaatje). Dit zijn
de wachters van Intu(?), dat zijn poortwachters in ons fysieke metafysisch bewustzijn en op het
moment dat ik de mogelijkheid heb om uit deze controlelagen te komen, kom je die wezens tegen,
die kwam ik tegen en die kom ik nog steeds tegen. En dat was niet weinig dat ik letterlijk, ze hebben
heel rode ogen, letterlijk werd ik vastgegrepen, aan beide kanten en de tandafdrukken in mijn
armen had staan, zo werd ik s' morgens ook weer in mijn bed wakker, dat mijn ouders dat ook
konden zien. Ik had ook fysieke tekenen van al die ontvoeringen, ik ben niet zachtzinnig aangepakt.
Dit zijn in onze termen de Archonten (plaatje), waar ook veel over geschreven wordt.
Hier heb ik buitengewoon vaak mee te maken gehad, tot op de dag van vandaag, speelt
zich dat voort. De Archonten zijn dus een parasitaire levensvorm, die van oorsprong niet
een vorm heeft, maar doordat het menselijk bewustzijn zo misbruikt is, en onbewust is
van wat de vermogens zijn van óns, wordt er uit ons energie weggehaald, waardoor die
parasieten...zo kun je ze eigenlijk wel noemen...de parasieten een vorm hebben
aangenomen op basis van ons bewustzijn. Wij zijn zó essentieel in het hele proces om het
verklaart te krijgen en wij zijn ook diegene die het op kunnen lossen en opheffen.
Deze wezens staan achter de lijnen in dit verhaal. Je hebt de Zeta groeperingen, dat zijn
die kleine wezens, ikzelf noem ze niet Greys omdat de Greys heel veel uit andere
verschillende vertakkingen staan, waarvan niet alle vertakkingen kwaadwillend zijn.
Daarachter heb je Reptiliaanse groeperingen, dat zijn reptielachtige wezens, een alliantie
die z'n weerga niet kent, er is geen sciencefiction film wat dat goed beschrijft.
Die zijn hier op aarde volledig operationeel. En achter die lagen van realiteit, heb je het
Archontische ras. Dus er zitten schillen over elkaar heen gebogen...om óns...moet je je
eens voorstellen hoe belangrijk wij zijn. Moet je je eens voorstellen wie wij zijn, wat hier
gebeurd is. Dit is globaal op de hele planeet gaande.
En nu heb ik een héél klein voorproefje op die andere delen, het gebeurt niet alleen op de
aarde, maar het gebeurd bij alle allianties die aan ons metafysische bewustzijn gekoppeld
zijn.
Reactie: Wat kan je er dan mee als je zo een Archont tegenkomt? Ik heb er dus een in mijn
slaapkamer. Ik vroeg, hoe heet je..."Archon”. Zei hij...nooit van gehoord.
Martijn: Nou ik wil daar een antwoord op geven door de lezingenserie gewoon uit te draaien voor
jezelf, omdat het is opbouwfase waarin je jezelf kunt voorbereiden door te onderzoeken waar zij op
binnenkomen. Hoe dat kan...hoe ze verschijnen.
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Reactie: Is dat bij iedereen verschillend?
Martijn: Dat is bij iedereen verschillend, iedereen heeft verschillende thema's en als je dat uitzoomt
dan zitten we in het collectieve trauma. Dus er is iets gigantisch gebeurd waardoor dit allemaal kan
plaatsvinden.
We zijn op dit moment, vanuit het punt waarin we nú denken, zijn het krachten buiten ons.
Als je het vanuit een ander punt gaat bekijken zijn het krachten die te maken hebben met ons van
binnen. We hebben te maken met het "nu" moment. En het "nu"' moment is dat we te maken
hebben met krachten buiten ons, die ban buiten af naar ons toe komen em. letterlijk de aarde dus
onder controle hebben gebracht, waarin wij zó slim worden onderdrukt, dat zij buiten het zichtbare
beeld vallen, waardoor ze er niet lijken te zijn.
Maar dat komt zeker nog naar voren. Als ik daar nu een antwoord op ga geven, dan ga ik het
antwoord niet in de juiste context neerzetten. Ik heb dat wel eens in het verleden gedaan, dan krijg
je vage gevoelens, van wat is het dan Martijn...het gaat erom dat het in de juiste context naar voren
moet komen.
Vraag: 2 Vragen: Kloppen de plaatjes bij de woorden? Ja, dit komt heel dicht bij de Archonten op
dit moment. Er zijn verschillende versies van Archonten, in andere lezingen laat ik nog wat delen
zien, het is en blijft een benadering. Ik vind het goed dat je het vraagt, ik geef natuurlijk een beeld
af, aan hoe het eruit ziet in bepaalde vormen, op basis van interpretaties die ik als mens en vele
honderden miljoenen anderen ervaren. En dat is heel interessant, want het grappige is, dat zij
dus aanklikken in ons collectieve veld en dat wij als collectief trauma in ons dragen, in dat
grote hologram, daar benutten zij die energie om zich te manifesteren in een vorm. Zo als
je ze hier ziet, komt het heel dicht bij de Archontische rassen die achter de Reptielen
zitten. En in andere lagen, want er zijn 8 dimensies van Archontische onderdrukkingen, ik
kan het niet ingewikkelder maken helaas, dat zijn allemaal verschillende vormen van
Archonten. Maar veel belangrijker is, hoe groot die kracht is om hun heen, wie wij zijn en
hoe wij eruit kunnen komen en welke ondersteuning we hebben. Want laten we wel
wezen, anders zouden hier geen eens meer kunnen zitten, er is iets heel bijzonders aan
de hand.
2e Vraag: Wordt er ook gevochten onder elkaar?
Martijn: De Archonten niet. Binnen de Reptiliaanse strijden ze wel, dat zijn heel verschillende
allianties die ook tegen elkaar vechten. En ik heb de beelden ook gezien, dat zijn generatie 5
camera's...infrarood, dus nachtzichtcamera's, waarmee je dus letterlijk ziet, dat die voertuigen
rondom de aarde ook echt op elkaar schieten. Dat zijn laserschieters zoals in sciencefictionfilms. Die
beelden die zijn er dus daadwerkelijk. Ik ga ze ook zelf filmen, want er is een plek in Californië waar
dat ook al jarenlang wordt gezien.
Ik heb die filmer ook gesproken, die was toen in Amsterdam bij een symposium, daar heb ik die
beelden ook bekeken en ik heb ook veel mensen gesproken die het ook zelf gezien hebben, waar
die voertuigen zijn, dus ik ga ze ook zeker zelf filmen want ik vind het interessant die te laten zien.
En het speelt zich dus af buiten het zichtbare spectrum van wat wij kunnen waarnemen.
Uiteraard ben ik ook mijn hele jeugd bedreigt door deze wezens, dat ik er niet over mocht spreken,
alleen ze konden op een of andere manier mijn geheugen niet wissen.
Alles wat heel veel mensen hebben meegemaakt en wat gewist werd, lukte bij mij niet.
Wat wél gebeurde dat de belofte dat als ik erover zou spreken dat ik er ziek van zou worden, dat dat
dus wel gebeurde. Dus het moment dat ik het gevoel had dat ik er tegen mijn ouders iets over wilde
zeggen, want ik voelde me dus hélemaal alleen, ik leefde in een dubbele realiteit die zo ongelooflijk
krankzinnig is, dat ik moest daar gewoon er over spreken. En als ik er ook maar iets over zei, dan
schoot mijn temperatuur omhoog, dan ging ik echt dik over de 40 graden heen, dan ging ik trillen
alsof ik een soort shocksituatie kwam...overgeven en dat was gewoon elke keer raak. Dus mijn
lichaam werd bestuurd.
Maar goed, op mijn negende levensjaar kwamen er ook andere rassen en soorten.
En al die tijd dat dat gebeurde, wist ik dat dit me te wachten stond. Ik weet dat al vanaf het
moment dat ik naar de aarde ben gegaan, omdat ik weet dat die plek hier vrij mag komen en dat ik
weet, dat het in beweging zetten daarvan, op verzet zal stuiten.
Dus het maakte het er niet makkelijker daardoor, maar het is wel voor mij als mens, als wezen ook,
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is het voor mij een logica geweest dat ik daar doorheen moest gaan.
Op mijn negende levensjaar kreeg ik ingrijpende ondersteuning door de ouden.
Dat zijn de oude wijzen, die zien er menselijk uit. Zonder menselijke vorm zoals wij dat
kennen, dus alles is afgerond, hebben een hele oude huid, daarom ziet het ook heel mooi
uit als je hun lichaam ziet, er zitten allemaal plooien in. Ze zijn 3 tot 4 meter lang, vrij
smal, hele lange armen, hele lange dunne vingers, heel mooie ogen...wel zwart, wel
donker maar heel mooie ogen. En als je hun lichaam ziet is het net een soort wax. En als
ik het aanraak, dat lichaam...dat kun je gewoon aanraken fysiek, dan voel je ook als jet
indrukt, dat het een soort wax is en er zitten zoveel lijnen in...ik bedoel, ik heb heel veel
lijnen in mijn handen zitten, dat komt uit vorige levens maar niet uit deze realiteit en die
lijnen die zie je dus ook in hun gezichten. Je zou zeggen dat zo'n wezen een miljoen jaar
oud is, echt, héél bijzonder om naar te kijken. Zij kwamen bij mij...midden in de nacht...en
ze vertelden me, ze pakten me vast en ze zeiden...het is klaar, je bent niet meer alleen.
En er ging een schók door me heen en ik barstte in huilen uit. Want doordat dat werd aangeraakt,
doordat dat werd gezegd, voelde ik, doordat dát tegen mij gezegd werd, voelde ik dat er iets in mij
ging schaven... er ging iets open, golven van warmte, dat ik het had gered of zoiets. Ik was in een
andere fase gekomen. En ze gingen mij vanaf dat moment, altijd ondersteunen om de trauma die ik
heb opgelopen als kind, om het op te lossen en het te verwerken. Wederom onderzoekend wat
herstelt. Wat zij hebben gedaan is alle trauma, dat heb ik zelf gedaan, maar zij hebben mij daarin
geassisteerd, alle trauma, alle pijn, alle referentiekaders, alle conditioneringen als kind, alle
fragmenten in mijn lichaam, heeft die film zich letterlijk in tegenovergestelde richting afgespeeld, ze
hebben de tijd de andere kant uit laten lopen...en alles opgelost wat ik heb gekregen en
meegemaakt in mij hele jeugd. Het was nog heftiger omdat ik dus wist, vanuit mijn mind,
vanuit mijn geheugendatabank, wist ik precies...oh ja, dat was toen en dat komt...en dat komt, dus
ik werd uit mijn lichaam eigenlijk ontslagen en aan de kant gezet, met een soort scherm, ik kreeg
een soort scherm voor me, met prachtige mooie beelden over de aarde, waar we vandaan komen,
allemaal als afleiding, ik werd er warm van en het voelde als thuis...En ik keek daar dus naar die
tafel en daar zag ik mijn lichaam liggen en daar werd aan gewerkt. Volledig bij bewustzijn, geen
droom, 100% wakker. En ze zeiden ook tegen mij, je zult ons later helemaal herkennen. En dat is
een fase in mijn leven geweest, vanaf mijn negende levensjaar, waarin heel veel op gang is
gekomen. Mijn bewustzijn werd gewoon letterlijk open getrokken doordat ik werd ondersteund. En
het is het woord "verbinding" wat bij mij als kind in een keer....door er werd een knop ingedrukt en
alles werd anders, alles werd groter, het stukje realiteit waar ik in zat werd in een keer heel klein en
er kwamen allerlei gevoelens bij, waarvan ik nu achteraf zeg, dat hoort bij volwassen mensen. En ik
heb hier een plaatje neergezet van kinderen aan de andere kant van deze wereld...het is een
aanduiding waar ik mee bezig ging als kind. Ik werd zwaar geraakt door alles wat te maken had met
het tegenovergestelde waar ik in zat. Dus ik kon helemaal aan de televisie beeldbuis hangen, we
hadden toen zo'n tv met zo'n kastje en zo'n klapdeurtjes en dan kwam Harmen Siezen of Fred
Emmer toen bij de NOS en dan zag ik beelden van wat er dus gebeurde en dat zat ik op de knieën
voor de televisie te huilen wat er dus aan de ander kant gebeurde. Niet te huilen uit drama, maar te
huilen uit verbinding.
Ik voelde dus wat er gebeurde op aarde. En ik kon maar niet begrijpen dat er zoveel mensen zijn die
niet kunnen lachen en dat er zoveel mensen zijn in pure tekorten leven en dat er dus zoveel geld
naar flauwekul gewoon gaat, het heeft allemaal met geld te maken en toen ook en dat er niemand is
die zegt, we doen het anders. Dat kon ik dus niet begrijpen en ik snap nu inmiddels hoe het werkt,
maar nog steeds is er iets in mij die zegt...he?...en compleet crasht vanbinnen. En dat er dingen
gebeuren.. ik snap wel dat er nieuwe gevechtsvliegtuigen moeten komen want die andere zijn
helemaal op...en dat is natuurlijk ook flauwekul, maar dat er dus miljarden wordt geïnvesteerd in
een project, terwijl er zulke broodnodige zaken onder de loep dienen te komen.
Oké...verbinding kwam op gang, ik kwam met wat op de wereld gebeurde met een waarheid in
aanraking. Ik zag direct wat waarheid is, als iemand mij iets vertelt of op televisie... en dat zie ik
dus nu nog...als er iets gebeurde en iemand zegt iets wat die persoon voelt, wat de werkelijke
intentie is.
Waarom staat hier het plaatje van Kennedy? Ik vond dat heel interessant, ik bedoel ik ben later
geboren als die periode met Kennedy maar toen was dat zo vaak op televisie.
Ik werd als kind daarmee geconfronteerd en mijn ouders waren daar heel erg mee bezig...en dat
stukje energie van Kennedy, dat vond ik wel interessant. Want ik zag en ik zie dat nog steeds bij het
hologram van dat wezen, dat die dus met iets bezig was, wat hij werkelijk wou gaan doen, namelijk
het opentrekken van de controlelagen, dat er hier een complot gaande is op de aarde, wie werkelijk
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de touwtjes in handen heeft en ons als een soort kuddedieren in een economisch model willen laten
lopen, zonder enige spirituele kennis, zonder de werkelijke werkelijkheidsinformatie, ons
voortdurend in allerlei problemen en tekorten wil laten storten, wil laten geloven in allerlei
verschillende religies die uiteindelijk alleen maar tweespalt veroorzaken en iedereen gelooft in zijn
eigen verhaal en kijkt niet om de boel open te gooien en van... waar gaat het nu om. Dat is iets dat
wil ik allemaal een keer gaan benoemen.
Kosmische verbinding kwam tot stand, ik ben super zwaar verslaaft geraakt aan sterrenkunde en
astronomie, ik heb toen sterrenkaarten gekocht van Chriet Titulaer, de baardman, hele leuke man.
En vanaf mijn dertiende jaar gebeurden er echt heel bijzondere dingen.
Ik kwam letterlijk in contact mensen zoals wijzelf en hoe gebeurde dat, dat is natuurlijk ook
interessant om te weten. Onder andere metafysisch, dus met ons fysieke bewustzijn en buiten het
fysieke bewustzijn, vlogen ze dus binnen in mijn morfogenetisch veld. Je kunt het zo zien...ik sta
hier en ineens vliegen ze binnen op mijn hologram.
Jullie zien dat niet, ik zie dat wel. Hoe kan dat, dat mensen dingen zien die andere niet zien. Ze
worden aangelijnd in mijn morfogenetisch veld. Het is een holografische werkelijkheid. Het
bewustzijnsveld van wie jij bent. En dan staan ze er gewoon, of ik ben aan het fietsen en ineens
staan er twee mensen die er gewoon volkomen normaal uitzien zoals wij en ineens begint een van
die mensen...mag ik u iets vragen? En ik stap van mijn fiets en ik zet mijn voet op de stoep en ik
zeg...ja natuurlijk mag je iets vragen...en ik zet mijn voet op de stoep en terwijl ik de stoep aanraak
pakt ie mij hier bij mijn hand en op dat moment is mijn omgeving compleet verandert. En die
mensen zijn Sirische mensen.
Bizar hè...het gaat door tot op de dag van vandaag.
Maar het is ook fysiek dat ik met mensen contact heb. Dat zij letterlijk fysiek naar mij toe
komen. En het is ook dat ik wordt uitgenodigd om mee te vliegen in voertuigen naar
andere realiteiten. Ik ben op andere planeten geweest. Ik heb de maan ook gezien en ik
ben op mars geweest. Ik ben een vrijspreker hè...en het bijzondere is dat op het moment dat je
het allemaal leest op YouTube filmpjes of op de radio of televisie hoort, dan is het buiten, maar op
het moment dat iemand staat te praten uit eigen ervaring dan gaat mijn hologram en dat is ook
waar het om gaat, omdat ik het gewoon beschikbaar stel. Een hologram van informatie staat hier en
het is toegankelijk, je kunt het voelen, dat het werkelijk zo is. En dan komt het punt van de mind,
dat wij ontkenning in ons systeem hebben, cognitieve dissonantie die zo af en toe even op speelt.
Nou Martijn, kom nou...nu vertel je, nou ik weet niet, dit kan helemaal niet wat je verteld....dus er
komt een conflict in ons hologram.
Vraag: Wat bedoel je met Sirische mensen?
Martijn: Dat zijn mensen van het Sirische sterrenstelsel. Dat is een sterrencluster, dat
bestaat uit bijna 3000 verschillende planeten, waar allemaal verschillende mensen
wonen. En een alliantie waar allemaal verschillende evoluties zijn, waar geen interventie
plaatsvindt, maar waar volledige harmonie is en respect voor elkaar, dat als de ene
beschaving dat mag ervaren wordt dat dus ook gewoon zo gelaten. En als die beschaving
ondersteuning nodig heeft, of een proces of concept om iets te verbeteren en dan wordt
de ander uitgenodigd en dan komt dat ras ook bij die beschaving en vragen ook
van...waar gaat het om...ik druk het even heel simpel uit, het zit wel anders in mekaar als
dat ik het nu precies vertaal...en dan wordt ook alleen dát stukje bijgedragen en
aangereikt wat die beschaving nodig heeft. En ook al ziet die ene beschaving op dat
moment van...ja maar we kunnen hier veel meer verbeteren...dus dat gevoel wat wij
hebben, dat wij altijd een ander iets moeten leren en dat we ook willen claimen, dat zit
allemaal in ons geprogrammeerd van niet zo welwillende rassen.
Vraag: Praten wij met ons hologram naar een ander hologram? Doen wij dat ook?
Martijn: Ja dat doen wij ook, dat is helemaal juist en dat heeft precies te maken hoe
bepaalde zaken in mekaar zitten. Wat wij denken dat we zien, de vertaalslag is nu
visueel, 3 dimensionale interpretatie in ons brein, we zien maar 1% van de werkelijkheid,
maar wat we zien is een uitstulping van een signaal.
Onze hersenen zijn in 3D opgebouwd en voor dat het een beeld wordt in ons brein, maar
er gaan minstens 10 processen aan vooraf voordat het een 3 dimensionaal beeld wordt.
En de signalen die dus vertaald worden, daarvan is 99% uitgeschakeld, ons brein is in
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feite uitgeschakeld en wat wij kunnen zien. Ik geef altijd als voorbeeld...dit zendertje...dit
zendertje wat we kunnen zien is de uiterlijke vorm. Maar ook dit zendertje heeft een hologram...een
aura...waarin alle informatie ligt opgeslagen, energetisch, in een frequentie, een heel speciaal
geometrisch patroon, ligt opgeslagen de informatie hoe dit is gebouwd.
Wij beoordelen dus en denken, dat we de wereld zien en ook met elkaar communiceren op die
manier, maar op het moment...het is een alles-zone, dus alles wat we zien gebeuren is een oorzaak
en gevolg. We zien dus in feite de visuele uitwerking daarvan,
alleen het hologram van de realiteit, die zien we niet. En het is precies dát stuk wat ons onthouden
wordt en dat daarin worden we gemanipuleerd. De uitwerking krijgen wij te zien, maar de oorzaak
ervan is ons onbekend. Dus we communiceren met elkaar, op dit moment praten we verbaal tegen
elkaar en in feite is verbaliteit alleen maar een uiting van een dieper liggend energie, dat wat ik met
jullie wil delen en jullie met mij willen delen en als je naar huis gaat laat je het gewoon weer los, dus
dat is die echte uitwerking.
Dus we zien voortdurend iets wat er niet is. Het gaat eigenlijk om iets heel anders.
De grootste afleidingsmanoeuvre overal, van alle tijden.
Die contacten wisselden zich ongelofelijk veel af.
De Pleiadische beschavingen:
Ook contact mee gekregen toen in een jaar of dertien was. Het kwam allemaal heel snel achter
elkaar, ik raakte eigenlijk een beetje in de war, zo snel ging het.
Mensen zoals wijzelf en ons is geleerd dat de Pleiadische beschaving...veel mensen zeggen de
Plejaden...ik spreek over de Pleiadische mensen omdat ze zichzelf ook letterlijk zo noemen. Zijn
geen wezens met vleugels, zijn ook geen geascendeerde wezens, wat vaak wordt verteld, het zijn
wezens met een véél groter vermogen in een hologram. Het hologramvermogen en daarmee ook het
vermogen om waar te nemen en daarmee ook te navigeren in andere dimensionale vlakken is bij
hen gewoon operationeel. Zoals dat bij ons ook hoort te zijn. En vanaf die context zien wij dus dat
zij geascendeerd wezens zijn, of wezens zijn met een veel hogere frequentie. Dus dat klopt dan ook
wel, uitgelegd vanuit ons punt.
De vleugels die wij zien is een kader die ook in deel 2 wordt besproken, mensen hebben geen
vleugels. Net als engelen ook geen vleugels heeft. Want engelen hebben geen vleugels nodig want
die kunnen gewoon dwars door alle dimensies heen. Het zijn de kaders waarvan wij denken, dat er
vleugels zijn en collectief wordt dat dus ook in het hologram bewaard van de aarde, dat engelen
vleugels hebben en daarom hebben ze die dus ook, omdat ze in het hologram zo geprogrammeerd
zijn, tik ik ze dus ook zo uit, als ik ze zie, zie ik ze dan ook met vleugels, behalve... als ik mijn
conditionering onder de loep durf te nemen en dat durf te doorbreken. Nou, dat heb ik gedaan.
De pleiadische beschaving, mensen vragen ons gewoon heel simpel, om onderzoek te doen naar
interdimensionale (?) we hoeven dat niet te ontkennen, zij hebben daar net zoveel last van als wij.
Alleen hebben ze meer vermogen en kunnen ze zich er beter tegen weren. Zij zijn helemaal niet vrij
daarvan. Als wij denken dat de dualiteit in ander werelden is opgelost en dat geloven, komen we van
een koude kermis thuis. Dualiteit is een mechanisme om te versterken, om te leren, of als je het
niet begrijpt is dualiteit een mechanisme om tweespalt te zaaien en onbegrip, waardoor dingen
tegen elkaar uitgespeeld worden. Het is precies de betekenis wat wij er dus aan geven en hoe wij
erop reageren. En dan kom ik steeds weer terug op de beperkte vermogens die wij tot onze
beschikking hebben, dat maakt hoe wij er mee omgaan en feitelijk er helemaal niets mee kunnen
doen.... Dus we zijn liefdevolle wezens, maar we kunnen veel meer.
Dat verzoek is direct gericht aan de mensen hier op aarde.
De sinistere controle over het menselijk brein hebben we net besproken. Aanvallen via de
mediakanalen en het ogenschijnlijke gevaar van onze galactische vrienden.
Dit laatste is buitengewoon belangrijk. Als mensen vragen, waarom komen ze dan niet met grote
groepen naar beneden. Dan zullen wij eens moeten onderzoeken hoe het komt hoe wij onder
controle staan in ons bewustzijnsveld, van kanalen die...en dan komen we eigenlijk weer op het
onderwerp van net uit...inspringen op ons holografische bewustzijn. Ik begrijp dat dit best wel lastig
te bevatten is omdat het veel woorden zijn, er komen straks nog een hoop tekeningen voorbij, maar
ga het een beetje uitdiepen dan, het is heel belangrijk om te begrijpen dat het niet zo eenvoudig
voor hun is om in deze dimensie te verschijnen, door het bij klevend gevaar. En wij al die tijd maar
denken...nou voor hun is het geen probleem, ze komen hier gewoon binnen, ze inspireren ons, ze
komen ons liefde brengen...natuurlijk komen ze ons liefde brengen, ze dragen ons...ze houden van
ons.
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Maar ze zeggen wel van, alsjeblieft ga nou kijken! Want als je wilt herstellen zul je daar ook echt
naar moeten kijken wat er gaande is...en ja, dan zul je ook inderdaad mogen erkennen dat er
krachten zijn op dit moment in onze realiteit, die ons in tekorten houden.
En ons in angsten hebben gebracht en onze kaders in feite benutten om die controle te
behouden. Eergisteren kwam ik een mevrouw tegen en die zegt...nou, in ben er helemaal vrij van,
ik heb 10 jaar lang over de illuminatie gelezen en ik ben daar zo ziek van geworden, ik ben in een
kramp geschoten en ik ben in retraite gegaan en bij mij is het opgelost....(lach)
Ik zeg, nou daar ben ik heel blij mee, fijn als je individuele verlichting vindt ik jezelf, maar is het dan
ook zo, dat als er andere mensen zijn, die dan wel in zulke uitdagingen zitten, dat je die dan bewust
negeert, of geef je dan die mensen ook de sleutel hoe je dat hebt gedaan, want ik vind dat namelijk
interessant. Wil jij dat met mij delen hier, hoe je dat gedaan hebt? Nou ja...ze zegt...het is ook niet
helemaal waar, ik ben nog steeds aan het therapeuten, ik merk nog steeds...ik ben kom er bijna
doorheen, maar nét niet, het is nog steeds alsof er een soort dominante invloed is, waardoor ik dus
nét niet....
Vraag: Kun jij iets meer zeggen over de aanvallen via de mediakanalen, bv internet, hoe dat in zijn
werk gaat? Is dat via subliminale teksten of gaat het veel verder...
Martijn: Ik ga er op een andere moment verder op in, maar het is letterlijk dat de werkelijkheid die
wij denken dat we zien, het is ook zo de werkelijkheid, want we navigeren erin en nemen die ook
serieus, maar die is opgebouwd uit een heel groot breed spectrum.
En de mediakanalen zitten rechtstreeks, dus de informaties...wat we te zien krijgen, zitten
rechtstreeks in die hologrammen te rommelen. Op het moment dat wij naar het nieuws kijken, dan
komt gewoon het bericht binnen wat die persoon ons verteld, maar de gebeurtenis wat uitgezonden
wordt, is in scene gezet....georkestreerd in ons hologram, met een specifieke doelstelling. En die
doelstelling hangt achter het visueel zichtbare beeld en die komt dus binnen. Ik ken iemand die
maakt cd's, heel mooie muziek en die heeft prachtige opnames gemaakt...meditatiemuziek en er is
een bepaal moment in het maken van de muziek, is er iets gebeurd in dat huis waar hij op dat
moment was en die opname is toch opgenomen. Die meditatie cd is uitgebracht en is de wereld rond
gegaan.
En na een paar maanden kwamen er brieven binnen van, we weten niet wat er aan de hand is, we
weten het niet, maar als we in de meditatie zitten, bij een bepaald moment gebeurd er iets dat ik uit
die meditatie klap en schiet in een angsten ik krijg dat en dat beeld vanbinnen. Mensen
onafhankelijk van elkaar. Dat zijn ze gaan onderzoeken...en verrek nog aan toe, dat hologram is
geregistreerd. En hoe komt dat? Door geluidstrillingen frequenties. Het is echt zo interessant
jongens waar wij met elkaar inzitten.
Het is zo fijn dat we met elkaar hier over mogen spreken en ik ben zo blij dat ik ondanks dat ik
zoveel idiote dingen meemaak...het is gewoon ons erfgoed, het is voor ons allemaal
hetzelfde, dat ik ondanks dat ook nog gewoon een nuchter mens ben. Want ik kan gewoon nog
lekker genieten van een rondje rijden in de auto en een patatje en al dat soort dingen,
maar ik leef wel voor 90% in een andere realiteit en ik heb wel moeten leren om hier op aarde te
zijn, dat was best wel een pittige opdracht, maar ik ben blij dat ik gewoon normaal ben...(lach).
Ufo's in Amsterdam, heel kort...mijn omaatje, inmiddels overleden, mijn spirituele moeder.
Toen ik 16 jaar was en mijn brommertje had nog hongeren ik wilde van Franeker naar Leeuwarden
toe rijden, toen had ik het gevoel van ik ga nu mijn oma vertellen wat er allemaal gebeurd. Ik moet
het gewoon zeggen, want als ze er straks niet meer is, ik wil gewoon dat ze weet wat ik meemaak.
Dus ik ben aan tafel gaan zitten en ik heb het haar verteld en ze begon te huilen en ze zegt,
jongen...ik weet het, ik heb het zelf ook allemaal meegemaakt. En ik heb er nog nooit met iemand
over gesproken, zij was de eerste en ze huilde en ze zei..."ik heb altijd gezegd dat ik er niet over
zou spreken" en ze vertelde me, ze kwam uit Amsterdam en ze vertelde me dat ze al vóór de 2e
wereldoorlog werd meegenomen, met grote voertuigen, ook in de 2e wereldoorlog voertuigen
landen, dat ze dat heeft gezien, dat ze uit die voertuigen werd gezet, dat ze ook gevolgd werd door
voertuigen, dat ook nazi's daarbij aanwezig waren...dus dit gaat zó diep wat daar gebeurd.
De koppeling tussen de technologische militaire industrie en de groepen die actief zijn en
hoe de mensheid nu en ook de inlichtingendiensten compleet besodemietert is en misleid
is door de Zeta groeperingen, want er heerst op dit moment een gigántische oorlog tussen
de inlichtingendiensten onderling en de inlichtingendiensten in de Zeta groeperingen...
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Hè, wat er nu gebeurd allemaal, de verplaatsingen van die militaire groepen, het heeft allemaal niks
te maken met midden- oosten, want het is één groot netwerk.
Ik kreeg dat dus te horen van mijn oma, en er viel gewoon iets in mij, alsof er een loden pijp uit
mijn lichaam viel, ik heb geschokt, ik was vol verwachting van dat heeft dat en dat resultaat en dan
krijg ik ook nog een bevestiging ook. Dus dat was héél bijzonder...en ik kreeg daardoor enorme
inspiratie om erover te spreken, ook tegen mijn vrienden.
De Sirische beschavingen, mensen ook zo als wij, maar óók zijn er heel veel Sirische beschavingen
die niet mensachtig zijn, zoals wij eruit zien. In heel veel verschillende lagen zijn werkelijke Sirische
mensen, ook met inserties, alles vanuit de bevoegdheid vanuit de persoon zelf en die initiëren ook
de energieën die er op gang komen, de ene keer is dat heftiger dan de andere keer, het is allemaal
liefde, het is allemaal welzijn. Dus ze zullen nooit en te nimmer iets doen, zonder dat jij er
toestemming voor geeft.
Ik vraag altijd aan iedereen, als je daarmee wilt werken...geef je toestemming voor zus en zo...ja, ik
geef toestemming dat ik vanuit eigen vermogen... en je hebt alle bevoegdheid om direct te besluiten
om het te laten stoppen. Dus alles vanuit eigen autoriteit.
Niet meer vanuit het oude systeem, gewoon werken.. en als ik daarin dat stukje schakel mag zijn, of
iemand anders dat stuk...laat het maar gewoon gebeuren.
Menselijke interactie, knuffelen kun je ook gewoon met ze doen...
Vraag: Nou ik vroeg me eigenlijk af, je zei op een gegeven moment is het opgehouden te bestaan
hè, dat mensen meegenomen werden, wat was de rede dat dat ineens ophield te bestaan?
Martijn: Nou jij zit al helemaal in deel 2...(lach)
Dat heeft te maken met de ontdekkingen wie wij zijn en ook hun functie daar binnenin.
Doordat wij nu hier met elkaar zitten en dat wij in het hologram van ons collectieve stuk en
persoonlijke stuk bezig zijn, zonder het te kunnen bevatten, zijn wij aan het aanlijnen in onze
oorspronkelijke database van gevoelens, dus ons emotionele veld en daardoor zetten wij iets in
beweging en veranderen er zaken. Dat is natuurlijk al heel lang aan de gang, de wezens zijn
letterlijk in contact gekomen met informatie binnen ons, waar zij van schrokken en besloten dat wij
dat nooit mochten weten en dat zij erop letten. Want anders zou dat namelijk betekenen het einde
van hun bestaan hier. Komt nog...niet zo nieuwsgierig hè...(lach)
Buitenaardsen (?) zullen nooit een antwoord geven een vraag wat we moeten doen. Ik heb heel veel
gesprekken met ze gehad, gewoon zoals wij hier zitten. Heel veel mooie gesprekken gehad, heel
veel mooie samenkomsten en als je iets vraagt wat uit nieuwsgierigheid is, wat je dus in jezelf
draagt, dan krijg je daar in feite antwoord op, maar nooit door een antwoord, maar met een vraag
terug door het in je zelf te zoeken.
En op het moment dat je die vraag terug ook bij jezelf neerlegt, komt er een moment dat je zegt, oh
ja.. dat hoort bij mijn thema, binnen mijn stuk waar ik zit. Overigens zijn al die beschavingen en
allianties, zijn direct gelinkt aan onze historie. Dus het is niet zo dat ze ons proberen te helpen in
ons bewustzijn om omhoog te komen, zoals het vaak wordt gezien, wat zij trachten om in beweging
te krijgen dat wij gaan onderzoeken en gaan erkennen, dat wij een zwaar collectief getraumatiseerd
ras zijn, met individuele trauma's, wat gecoördineerd is uit het hier en nu.
We hebben allemaal onze uitdagingen en er zijn wel eens mensen die zeggen...nee, absoluut niet
hoor, ik ben overal doorheen. Ik ben helemaal klaar, ik ben helemaal uit gecoacht, etc. etc. etc...En
dan vraag ik, wat voor resultaat heeft het gebracht in je leven...wat voor moois ben je aan het doen,
waar ben je mee bezig...en dan hoor je, ik weet nog niet waar mijn inspiratie zit maar ik kom er nog
aan toe...(lach).
Dus er is altijd wel iets wat je te doen hebt en op het moment dat het helemaal open gaat....er zijn
maar weinig mensen die helemaal geen angsten hebben hoor...echt, zeer dienstbaar.
Uiteraard zijn er op deze planeet ook andere groepen aanwezig.
Ik heb dit plaatje van het internet afgehaald, omdat het een plaatje is in een tussenfasen want deze
wezens veranderen van vorm. Ze zijn letterlijk fysiek aanwezig, permanent op deze aarde en ik heb
er héél veel mee te maken gehad. Op dit moment helemaal niet meer. Onvoorstelbaar veel vanaf
mijn jeugd, zeker tot ik denk 4 jaar geleden.
Wezens die letterlijk gewoon aanwezig zijn in een fysieke vorm.
Deze wezens belichamen alle structuren om de aarde, dus die zitten op sleutelposities,
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waar je het niet van verwacht. Zitten ze op plekken, buiten het ministerie, mensen denken
altijd dat onze overheden zijn geïnfaceerde buitenaardse wezens, is niet zo. Er zitten wel
eens mensen tussen die onder controle staan van aliën technologie, dat is wel waar, maar
deze wezens zitten letterlijk op sleutelposities, op locaties waar je het niet van verwacht.
Want buiten de departementen van de ministeries om, zijn allemaal adviesorganen...
adviesgroepen...waar wij nooit iets van horen. Waar door de boekhouding dus in zit.
En daar gewoon tonnen en miljoenen per week doorheen getrokken wordt om adviezen op te zetten,
dat zijn externe bureaus noemen ze dat. Dat zijn allemaal adviesgroepen, die te maken
hebben met een heel groot netwerk rondom de aarde om in de gaten te houden en waar
sturing wordt gegeven aan het uitvoerend beleid op aarde, dat dat blijft binnen de context
van waar het om gaat, namelijk sturing houden aan het onderdrukken van het menselijke
ras. Het zijn buitengewoon geavanceerde wezens en we kunnen in feiten gewoon tegen ze
op, tenzij je in de angstmodus raakt.
De Draco's is waar ik mee te maken heb gehad. Dat is een enorm grote groep, gewoon bekend, ook
bij de militaire inlichtingendiensten. Die van interdimensionale afkomst zijn en hier op aarde
aanwezig zijn. Militair oppermachtig, buitengewoon slagvaardig en hebben dus ook daadwerkelijk de
vermogens om alle beschavingen in een split of a second op te ruimen. Dat is in alle tijden zo
geweest, behalve in deze tijd kan het niet meer.
En dat heeft dus te maken met de vraag die jij net stelt, wat er aan de hand is, waardoor die wezens
bepaalde dingen niet meer kunnen. Dat heeft te maken met onze autoriteit en onze bevoegdheid.
Dus ik heb met deze wezens te maken gehad, ik heb ze kunnen aanzien, heb ze aanschouwd en wat
ze kunnen doen is letterlijk inbreken op ons morfogenetisch hologramveld, waarmee ze dus
meekijken met onze ogen wat wij doen.
Lukt het nog zo hier?...(lach)
De Phoebels beschavingen, prachtige mooie wezens, welwillend, die letterlijk eruit zien
als leeuwachtige mensen, je hebt ze ook als katachtige mensen. En die behoren tot een
enorm groot collectief bewustzijn en dat is een beschaving welke een grote verbinding is.
Héél erg interessant om te ervaren en om met ze in contact te zijn.
Wat zij doen is hier op de aarde het bewustzijnsveld beschermen. Ze zijn voortdurend aanwezig hier
en die hebben direct te maken met de lichten die gezien worden binnen de graancirkels. Daar zijn
wel eens van de witte ballen te zien. Mensen roepen wel eens de "graancirkelmakers", nou...wees
ervan overtuigd dat wij die graancirkels maken, dat wij, zonder dat we het weten vanuit een veel
groter perspectief, invloed hebben vanuit de binnenkant van de aarde, op hun harmonische klank,
maar in het neurologische circuit van de aarde in feite precies een stuk frequentie kwijt waardoor
iets wordt geüpdatet. Abracadabra simsalabim klaar. Daar is overigens graancirkel Nederland
behoorlijk tegen mijn been aan het schoppen. Want ik werd natuurlijk uitgemaakt als bedrieger, als
mol, als CIA agent, ik werd versleten voor van alles en nog wat, want hoe kan het dat Martijn van
Staveren zoveel succes heeft met zijn lezingen en dat hij maar vrijuit kan spreken en dat hij niet
vermoord wordt, dat hij gewoon allemaal verbanden legt die er helemaal niet zijn...
Het enige wat ik vertel, is wat ik weet. En dat vertel ik vanuit mijn wezen!
En ik speel het spel
vanuit Martijn, dat is het spel. En het spel is heel simpel, dat je gewoon verteld wat er aan de hand
is en dat wij mensen allemaal op onze eigen manier op onderzoek uit mogen gaan. En daarom
hoeven we dus ook niks af te leren, we hoeven alleen maar iets bij te leren. We gaan afleren dat we
geleerd hebben te willen denken en zonder dat we het werkelijk af leren, gaan we bijleren hoe het
een onderdeel is een veel grotere manier van denken en voelen.
Er zijn driehonderdduizend beschavingen, alleen in ons eigen sterrenstelsel, exact gelijk
aan de mens. De een is iets groter soort, sommige zijn 1.20 meter, er zijn er van 4,5
meter groot, en wij maar denken dat we alleen zijn. Het is zo ontzettend groot en de
invloeden op aarde, als je dat gaat terugkijken in de archeologie, er is zo ontzettend veel
verschillend historiemateriaal, dat het een wirwar is van interpretaties. Dus alle onderzoek
die er nu nog is, die kunnen we eigenlijk niet serieus nemen, je kunt wel zeggen waar ook Johan
Oldenkamp over schrijft, misschien heb je er wel eens van gehoord, dat is een doctorandus, die
eerst wel spiritueel was en nu toch ook de oorspronkelijkheid van de mensheid bloot legt en doet
daarop ook onderzoek en daarmee ook zegt, dat alles wat je niet kunt aantonen dat zijn rad brakers.
Maar in feite valt er ook niks aan te tonen.
Want er is zo ontzettend veel materiaal, je kunt rustig 20 mensen naar de Maya tempels
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brengen...expeditie teams...en ze komen alle 20 met een andere uitslag terug.
Want het gaat om, wat zie je zelf, vanuit welke kaders, hoe interpreteer je het en hoe ga je je
onderzoek leiden...en wat is waarheid voor jou, waarin je je onderzoek verder afmaakt.
Dit ga ik de volgende keer nog wel verder vertellen in deel 2, dat is heel erg leuk, want ik heb daar
prachtige mooie ervaringen en met mensen gesproken en nog, wat veel belangrijker is... (storing in
audio)...dat zijn de militaire inlichtingendiensten die onder de naam NASA en DARPA werken die
daar gewoon gaan vliegen. In 1952 werd het eerste voertuig gebouwd met al die
zwaartekrachttechnologie, sommige mensen zeggen dat het eerder is, in 1952 is het eerste voertuig
gebouwd waar echt interstellair mee werd gerezen (?)
Al die raketten die de lucht in zijn gegaan, dat zijn allemaal rookgordijnen tot op de dag van
vandaag, om te zorgen dat er geld beschikbaar wordt gesteld aan de budgets om een werkelijk echt
space programma te lanceren en ik weet dat, ik heb dat gezien, ik ben erbij betrokken geweest, ik
ben op andere planeten geweest en ik heb met eigen ogen gezien, ik heb erin gezeten, dat die vloot
er is. En een groot deel van die vloot is hier op aarde ook gestationeerd, bevindt zich buiten het
zichtbare veld van wat onze hersenen interpreteren en je kunt het zien als een internationale vloot,
een soort politiegroep, die al volledig operationeel is. Dat heeft alles te maken met het onderdeel
van de chemtrails programma's .
Oh, de vergeten historie en de in stand houding, ook nog belangrijk.
Ter afsluiting: Gebeurtenissen in ons leven zijn vergeten. Uit ons leven van vroeger.
Door een elektrische neurologische ondertekeningen toe te passen in ons brein, zo kun je het
vertalen. Het gebeurd onder andere door chemische stoffen in onze ether en in onze atmosfeer te
brengen. Dus er is iets gebeurd waardoor wij niet meer kunnen terugkeren in het bewustzijn wat er
wérkelijk is gebeurd, daarom zitten we vast in dit moment, ik weet niet of jullie die film hebben
gezien dat je steeds weer in een loep verkeert....die man wordt steeds weer wakker....daar verkeert
de mensheid ook in. Alleen wordt het zo geavanceerd uitgespeeld dat men het niet in de gaten
heeft.
Jemig...Martijn is toch wel een beetje gek...(lach). En...heel belangrijk, wat je niet ziet, krijgt geen
aandacht. Daarom willen de spirituele groepen vaak dat wij geen aandacht geven aan zaken die juist
belicht moeten worden. Die juist in ons collectieve grote veld naar voren dienen te komen, want pas
op het moment dat wij dat te zien krijgen, kunnen wij er ook van vinden en bij voelen en kunnen wij
er ook verandering in brengen.
En die spirituele groepen, ik ben er niet tegen en ik ben er ook niet voor, maar de spirituele groepen
en met name de new age beweging, allemaal geïnitieerd vanuit reptiliaanse invloeden om tweespalt
te veroorzaken, om de mensen in een valse evolutie te brengen, om vervolgens zo hardnekkig te
zijn en zo vast te zitten aan je kaders, dat op het moment dat je die andere kant op gaat
lopen....onderzoeksvelden...dat je bijna een schuldcomplex krijgt, dat je denkt, dat kan niet want ik
ga een onderzoekstrijd in, wat ik niet wil....oh ja ik voel het, hier is ie...liefde.. hè hè... en ik ga toch
waar weer die kant op, ik ga toch maar weer aan die kant staan, liefde, want hier is het rustig... en
zo is het hoe het werkt.
Het is aan óns om van onze stoel af te komen, het is aan ons om letterlijk het onderzoeksveld
verder in te durven gaan.
De laatste slide is: Hoe kan het dat ik ondanks mijn inzet in het leven, telkens terug geworpen wordt
in oude patronen. In het leven heb je allerlei patronen, hoe kan het dat ik mijn levenslust niet
werkelijk leef, wat is mijn levenslust...ik weet het niet, ik kom er niet achter.
Ik ben alleen maar aan het werken om mijn huur of mijn hypotheek te betalen.
En hoe kan het dat ik mij moedeloos en leeg kan voelen. Wat zit daar allemaal achter...
Is dat alleen maar psychische energie die wegvloeit? Of is er een ander programma gaande. Wat is
er aan de hand, wie ben ik nu echt...nou ja, dit is nu zeg maar de introductie van de serie, ik wil
jullie ontzettend bedanken voor deze avond en ik begrijp heel goed wat dit allemaal teweeg kan
brengen.
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Deel 2a-5 13-sep2019
Heel hartelijk welkom allemaal, ik vind het altijd leuk als er mensen aanschuiven die deel 1 niet
hebben bijgewoond, want het is ook helemaal niet noodzakelijk om dan zoiets perse te moeten.
Maar gewoon vanuit je eigen frequentie aan te schuiven, om te voelen wanneer jou moment is.
Ook als je bijvoorbeeld de vorige keer niet kon, dat je denkt dat je niet kon, maar dat het gewoon
gestuurd was dat het niet hoefde.
Ik ben zelf net terug van een lekkere vakantie, lekker 2 weken in Zuid-Frankrijk gezeten, in de buurt
van Nice. Daar in de bergen, in een natuurgebied, dat had ik ook even nodig.
Ik vind mezelf altijd ontzettend lekker in de energie bewegen, maar ik merkte wel tijdens deze 2
weken echt ook rust nodig had en dat merkte ik niet in al die tijd daarvoor.
Mensen vroegen me wel eens, heb jij nooit rust nodig? En dan zeg ik, nee dat gaat gewoon zoals het
gaat. Maar toen ik in de rust zat, toen voelde ik ...ja dit is toch wel eventjes een cadeau om te
mogen ontvangen. En dat was ook heel leuk gegaan, dat was van iemand die 2 woningen heeft in
Frankrijk en zij kwam bij mij en zegt, Martijn als jij het leuk vindt kun jij gewoon gebruik maken van
dit huis, als cadeau. Nou, dat vindt ik dus echt heel mooie cadeaus. Dus ik heb daar heerlijk met
mijn partner Ellen en mijn zoon Raymond vertoeft. Het was daar 35 graden, dus het is voor mij
eventjes weg en vluchten uit de echte wereld en nu ik terug ben loop ik me verschrikkelijk aan te
stellen, dat men zegt...ja we weten het nu wel dat het warm was in Frankrijk...(lach). Maar het went
zo snel er gebeurt iets in je systeem waardoor die warmte, ook iets met je energie level doet.
Je krijgt een upgrade in je energie, maar ook in je bewustzijn, die wordt weer wat breder daardoor,
alles wordt toegankelijker. En dan merk ik gewoon dat temperatuur heel veel doet.
Nou, hartelijk welkom bij de lezingenserie, 4 delen, die ik in 4 delen heb uiteengezet, puur
om een verhaallijn te brengen en daar een stukje inleiding bij geef, van wat ik aan het
doen ben. Marianne vertelde er net wat over, er is natuurlijk ook wat tegengas en dat is ook best
wel logisch. Dat is ook gewoon normaal, want tegengas is een onderdeel van het onderzoek erin.
Mensen uiten dat vaak in, of je bejubeld iets en het is helemaal halleluja of iets is het totaal niet. En
daar tussenin zijn mensen vaak niet in staat of bereidwillig om te kijken van wat zit daartussenin. En
welk puzzelstukje past in mijn grote geheel. Ik denk dat dat ook de zoektocht is voor ons allemaal
en ik benoem ook om met iedereen en jezelf zonder oordeel om te gaan. En jezelf vooral niet te
kaderen.
Nou, dat is precies het thema waar het over gaat, om kaders los te laten.
Want als er wezens zijn in dit universum die kunnen kaderen en op basis van
referentiekaders opereren en functioneren, dan steken wij met vlag en wimpel boven alle
kosmische wezens uit. Daar zijn wij zeer in getalenteerd. Maar het geen natuurlijk talent, het is
een talent wat ons is opgelegd en wat ons eigen is geworden door de systemen waar wij in leven.
Het is een soort tweede natuur geworden. Wij geven alles een betekenis en classificeren
alles. We proberen alles een betekenis te geven door het benoemen van goed of kwaad, of je iets
wel of niet moet bespreekbaar moet maken, of je iets wel of niet zou moeten vertellen, of het wel of
niet een bijdrage levert. Dat wordt allemaal voor ons geregeld door anderen. Het is onze uitdaging
en onze opdracht ook als mensen, om dat allemaal los te laten, om het hele potentiële veld te
betreden. Dat kunnen we gewoon.
Ook als je er nog nooit van hebt gehoord, is dat vaak zelfs makkelijker om te doen.
Mijn ontdekking is en dat weet ik al gedurende mijn hele leven dat ik hier op aarde ben, dat de
mens die hier al heel lang mee bezig is en zich met het bewustzijnsproces bezighoudt om anders te
kijken naar de realiteit, oftewel de realiteit te onderzoeken van wat is daar de werkelijke
werkelijkheid achter. Dat mensen die in de spirituele wereld vaak struikelen over de eigen kaders.
Dat is ook iets waar ik altijd heel open over ben wat mij zelf aan gaat. Ik ben altijd heel zorgzaam
geweest met mijzelf wat spiritualiteit betekent.
En wat voor betekenis dat ik daar ook aan geef. En voor mij is spiritualiteit, het staat in directe
verbinding, in relatie tot het openen van mijn hartsbewustzijn. Het verbreden van mijn bewustzijn te
onderzoeken wat er gaande is, mijn eigen rol daar in, voornamelijk mijn eigen rol en daarin heb ik
ontdekt dat dan spiritualiteit een bijzonder goed gereedschap is
om steeds in de verdieping te komen binnen jezelf. En daarmee ook de verdieping te zijn,
in de wereld waar wij in leven. En als je spiritualiteit krampachtig benut, dus je gaat uit van een
kader, wat we tot nu toe allemaal hebben geleerd en je blijft dat kader ook krampachtig hanteren,
omdat het nou eenmaal het fundament is van waaruit je werkt, dan kan het ook lastig zijn om
verder te groeien. Want wat is dan spiritualiteit nog, als het je gaat beletten een grotere realiteit te
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ontdekken en te onderzoeken. Nou, dat is waar het onder andere over gaat.
Buitenaards contact noem ik het, ik heb in mijn hele leven contact met andere wezens,
mensen zoals jullie en ik zelf. Nou, daar is helemaal niets zo bijzonder aan, het is veel
bijzonderder dat we dat bijzonder vinden. Want laten we er geen doekjes om winden, als we
gewoon alle punten onderzoeken wat vraagtekens opwerpt, verboden archeologische boeken,
vrachtwagens vol zijn erover geschreven en onderzocht. Als we het allemaal gaan uitstrooien en
bekijken dan liggen de bewijzen gewoon voor onze voeten, dat wij niet de eerste beschaving
zijn op deze aarde. En dat er een heel grote historie voor onze historie aanwezig is en dat
wij daar een sleutelpositie in hebben. Dus wij zijn niet een spiritueel evoluerend ras van begin
af aan, nee, we hebben een val meegemaakt van ons bewustzijn, die veel verder gaat dan alleen de
val van ons bewustzijn in de Atlantis tijd en Lemurië, waar mensen over hebben geschreven. Dat is
een onderdeel van een nog veel grotere val. Het lastige en de uitdaging is, om ook alles wat je daar
over leest, om dat dus niet dicht te maken, maar om het open te houden. Het onderzoek door het te
openen het te zien dat alles mogelijk is om buiten die vorm ook verder te gaan onderzoeken.
En daar zijn we op dit moment in beland. En dan spreek ik in de "we" vorm, de mensen die daar al
mee bezig zijn.
Ja en tegenwerking, ik ervaar dat eigenlijk ook helemaal niet als tegenwerking, ik vind het een
logisch gevolg. Ik omarm alle commentaren en kritieken en opmerkingen, daar leer ik zelf ook alleen
maar van en ik heb best een turbulent leven achter de rug.
Tot op het moment van nu gaat het vrij rustig, ik zit in een heel rustige stroming, waar ik doe waar
ik plezier in heb en ook doe waar ik mij goed bij voel. Maar in die tijd dat ik dat nog niet deed en
met allerlei andere zaken bezig was, toen was ik een behoorlijk heftige achtbaanrit dagelijks aan het
beleven in mijn bewustzijn, dus ik kwam bij alle rampen uit en ik kon eigenlijk niet landen in het hier
en nu. En nu dat ik dus geland ben, ook in mijn persoonlijkheid, ook omgang weet te vinden met mij
zelf, want dat was een stuk van ja....ze zeggen je moet je persoonlijkheid loslaten, want dat is toch
wel een heel belangrijke schakel en instrument. Toen ik dat ontdekte hoe ik daar mee om kon gaan
en kan gaan, toen vond ik daar een balans in. Dus ik noem mijzelf gewoon Martijn en ik ben ook
gewoon Martijn in dit lichaam, net als jullie allemaal, is dat een etiket met een plaatje.
En ik ben achter de schermen gaan kijken om te ontdekken dat die persoonlijkheid niets
anders is dan een opgeplakt label die helemaal niets te maken heeft met ons emotionele
bewustzijnsproces, sterker nog, het is het tegenovergestelde. Het probeert ons ver weg te
houden van onze essentie. Dus het verhaal maakt daarmee een 180 graden draai....nou dat is toch
mooi...ik vind het gewoon hartstikke mooi dat we dit gewoon kunnen bespreken.
Ja buitenaards contact noem ik het dan, ik heb het eigenlijk zo genoemd omdat het een woord is
waar een behoorlijke informatieve lading aan hangt, het gaat natuurlijk veel verder als buitenaards
contact. Buitenaards contact is het woord. Het gaat om onze positie, onze rol in dat hele
grote universum. Niet alleen het universum van wat wij ervan kunnen waarnemen, want
dat is maar een spelonk, een fragment van wat er is.
Het is een paradigmaverschuiving van ons bewustzijn. Dus in die zin doet het woord buitenaards
contact tekort aan dat wat het is, er wordt ook wel om gelachen dat wij het zo noemen. Omdat
vanuit de positie van wie wij zijn, is buitenaard contact natuurlijk kloppend. Maar stel je eens voor
dat je op een andere planeet leeft, die niet perse helemaal daar ligt maar die vlak langs de aarde
alleen in een andere dimensionale frequentie en je kunt vanaf die wereld gade slaan wat er hier
gebeurd, simpelweg niet omdat je het ziet maar omdat je erop in kunt tunen en dat allemaal kunt
zien, dan zie je dus die hele grote groep mensen op de aarde flink hun best doen, je ziet dat daar
een soort overlevingsmechanisme aan de gang is voor alle mensen en dan denk je, goh wat gek
eigenlijk dat die mensen op de aarde ons allemaal als buitenaards zien.
Want eigenlijk is het dat helemaal niet. Maar ik hou het er wel bij, bij buitenaard contact.
Het bijzonder ervan is dat er vorig jaar meer dan 50 miljard planeten in ons eigen melkwegstelsel
waar wij een onderdeel van zijn, dat daarvan volgens de NASA, dat zijn astronomen, dat daar 8 %
in ons eigen melkwegstelsel, leven zou moeten zijn. En dan hebben ze het nog even bijgesteld wat
volgens nieuwe berekeningen is het bijna 13 %.
En dat is op basis van de informatie die ze kunnen zien en detecteren met allemaal de technologieën
die er allemaal zijn. En dat zou dan betekenen dat er meer dan 4 miljard
bewoonde planeten in ons eigen sterrenstelsel zijn. Dus dat is 4 duizend miljoen planeten
met leven in óns sterrenstelsel.
Dat was 15 jaar geleden toch totaal waanzin als je daarmee aankwam, nu kan ik dat vertellen en ik
word niet voor gek versleten want ik kan aantonen van dat zijn cijfers van NASA. En NASA is een
hele mooie organisatie en NASA heeft ook een deel die de deksel op de pan houdt om te
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zorgen dat de achterliggende informatie niet naar voren kan komen. Wat niet wegneemt
dat er ontzettend veel mensen gepassioneerd binnen die astronomische organisaties,
onder andere NASA, ook heel serieus onderzoek doen.
Het is aan ons om niet zomaar alles weg te werpen als het woord NASA genoemd wordt,
Maar dat we ook ons onderscheidingsvermogen durven toe te passen. Anders doe je heel veel
mensen te kort.
En dit is natuurlijk interessant, als je bedenkt dat óns sterrenstelsel, een van de tienduizend miljard
sterrenstelsels is, in dit deel van het universum, nou dan kun je wel zeggen er is een buitenaards
contact en dan kun je niet zeggen van dat kan niet, want ik heb het nog nooit gezien...dan kun je
zeggen van ja...is het er nooit omdat je het nooit hebt gezien, of is het er niet omdat je het niet aan
wilt nemen dat het er gewoon is.
En het is er, want er zijn zóveel mensen op deze planeet die contact hebben met
buitenaardsen en er zijn zoveel mensen, niet alleen zo als ik, maar ook mensen uit allerlei
verschillende lagen van het bedrijfsleven en instituten die dat ook hebben...er zijn boeken
vol over geschreven, die discussie zou er helemaal niet meer hoeven te zijn.
De discussie wordt alleen maar gevoerd door mensen die pertinent willen dat jij als gek wordt
weggezet, dat ik als aluhoedje wordt afgeschilderd door andere mensen op de wereld of men heeft
er belang bij om het gewoon belachelijk te maken. En daar tussen in is er niks. En als ik dan kijk
om me heen op deze planeet, hoeveel miljoenen mensen ontvoeringen hebben
meegemaakt, dus tegen de wil in zijn meegenomen, die onderzoeken hebben
meegemaakt, dan is dat gewoon een onderwerp wat erbij hoort. En dat is nou precies het
punt, heel veel Ufo community ‘s die er zijn, heel veel buitenaardse groepen, willen graag
alleen over de aller mooiste plaatjes spreken. Die willen graag over de channelings alleen
spreken, waarin staat dat het goed gaat met de mensheid. Dat de donkere krachten
achter de schermen bijna verslagen zijn en dat het zover is dat we in een herstelsituatie
zitten. En of dat nou wel of niet zo is dat maakt allemaal niet uit, het is een feit dat we
daarmee buiten onszelf plaatsen dat er ook nog iets gaande is wat voor die mensen een
belangrijkheidsfactor heeft, maar dat onderzocht wordt, dat er groepen zijn die helemaal
niet zo bijdragend voor ons zijn. Omdat er miljoenen mensen over de hele wereld lijden
door ervaringen van buitenaardse ontvoeringen, fysiek worden onderzocht, tegen hun wil
in worden meegenomen. En dan kun je zeggen, als je daarover spreekt, dan spreek je
over angstige onderwerpen en ik zeg gewoon, laten we het gewoon bespreekbaar maken,
want anders valt het onder de paraplu. En dat is waar ik weleens op afgerekend wordt,
maar ik zeg maar zo, wij zijn zo krachtige wezens, wij kunnen alles gewoon bespreken.
We kunnen alles gewoon bespreekbaar maken en als we de angst doorboren...zeg maar
en de thema's waar mensen vaak niet naar willen kijken, alleen naar het mooie stuk, op
het moment als we de moeilijke zaken ook in het collectieve veld durven neerzetten, juist
omdat het gewoon noodzaak is, daarmee brengen wij in beweging, precies datgene wat
nodig is om de angst te kunnen oplossen. Want angst is niets anders dan een trauma in
jezelf, waardoor iets niet goed op de juiste plek als een bloem tot ontpoppen kan komen.
Dat is gewoon heel simpel angst. In deel 1 heb ik daar het een en ander over vertelt en
ben ik ingegaan op mijn persoonlijk ervaring.
Ik zal het heel kort samenvatten. Gedurende mijn hele jeugd tot en met mijn dertiende jaar
heb ik uitvoerige en buitenissige ervaringen gehad met buitenaardse rassen die mij tegen mijn wil
meenamen, fysiek en niet fysiek, waarbij de littekens echt op mijn lichaam stonden en er zijn vele
getuigen van, zoals in mijn familie als ook in mijn vriendenkring, die dat ook hebben gezien dat ik
dus met die tekenen loop, dat er dus bij terugkomst boringen waren in mijn neus, bloeduitstortingen
had, een gaatje in mijn hoofd, snijwonden in mijn lichaam....dat klinkt heftig hè...want dat willen we
niet, maar het gebeurd wel. En het is een onderdeel van een wereldwijd programma om Ufo's
onbespreekbaar te laten, om het eigenlijk onbestaanbaar te maken, dat heeft alles daarmee te
maken. Dat heb ik tot aan mijn dertiende jaar intensief meegemaakt en zeker tot aan mijn negende
jaar was het superintensief. Op mijn negende jaar kreeg ik contact met wezens die mensachtig zijn
zoals wij, maar ook die iets afwijken ervan en ook totaal niet mensachtigen. En die wezens daar
kwam ik mee in contact en dat is een moment geweest in mijn onderzoek waarin het hele wezen wie
ik ben een upgrade kreeg, waardoor ik dus uit die traumatische ervaringen kon groeien. Dat is ook
gelukt en dat heeft heel veel energie gekost.
Ik heb een jeugd gehad waarin ik als jongetje heel normaal functioneerde op school, ik speelde
graag met mijn vriendjes, ik speelde buiten, maar ik wist dat er een soort dubbele laag is, ik wist
dat dat niet is zoals ik ben en ik wist dat die kinderen niet dat meemaken wat ik meemaakte, dus ik
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kon daar ook niet over spreken en ik heb ook besloten om dat niet te doen. Maar ik heb daarmee
wel een soort dubbelleven geleidt. En dat dubbelleven is rond mijn zestiende jaar
opengegaan, door de ervaringen te delen met mijn oma en mijn oma vertelde mij dat zij
die ervaringen ook had en dat was een stukje inspiratie waarmee die boel eigenlijk
openging. Dus dat is het startsein geweest om te spreken over zowel de ontvoeringen,
zowel de militaire abducties/ontvoeringen waar ik uitvoerig het onderwerp ben geweest,
mindcontroleprogramma's die alles te maken hebben met het hele buitenaardse
fenomeen, het interdimensionaal programma om ons in feite voor de gek te houden, daar
ben ik uitvoerig in betrokken geweest. En ook alle prachtige mooie contacten
die zo ontzettend warm zijn, zo krachtig zijn, dat het echt bemoedigend is dat wij hier op
de aarde mogen zijn en onze rol daarin.
Ja, hier weer een paar plaatjes, dit is gewoon ter illustratie van wat ik heb meegemaakt.
Je kunt je voorstellen dat de films die daarover zijn verschenen dat auto's van de grond werden
getild, letterlijk werkelijkheid zijn en niet een scene zijn uit een film, maar die filmscène is een scene
uit heel veel verschillende werkelijkheden. Waar die mensen en gezinnen tegelijkertijd weg werden
gehaald, dat gebeurde ons ook...mijn moeder was daar ook 100% getuigen van en bij bewustzijn en
waar wij elkaar tegenkwamen binnen grote onderzoeksruimten, ik ga het niet als een voertuig
omschrijven omdat ik heel veel ruimten van de buitenkant niet heb gezien, daarom noem ik het ook
geen voertuig.
Wanneer ik het wel een voertuig noem dan is dat als ik het aan de buitenkant zie.
En dat is ook heel veel gebeurd. Ik werd soms 3 keer opgehaald per nacht, wat een zeer ingrijpende
betekenis had voor mij en ik was er ook heel erg bang voor als kind.

Deze wezens (reptilianen) heb ik mijn leven veelvuldig mee te
maken gehad, dit is ook een illustratie, in de werkelijkheid zijn
er meer dan 5000 verschillende reptielachtige mensen in dit
universum, in dit deel waar wij in leven, dat zijn enorme
aantallen. Wij kunnen ons dat niet voorstellen, op de aarde zijn
ook duizenden soorten rassen en mensen. En zo werkt het ook
in het universum, er zijn heel veel verschillende rassen en het is
veel groter dan dat wij ons dat op dit moment kunnen
voorstellen.
Het is, zou je zou kunnen zeggen dat de aarde letterlijk een zandkorreltje is op de bodem van een
grote oceaan en al die andere zandkorrels die er dus ook zijn, die zijn ook allemaal bewoond. Wij
zijn werkelijk een onderdeel van een onvoorstelbaar grote galactische samenhang. En hoe kon het
zover komen dat we dat in ons huidige bewustzijn
vergeten zijn als beschaving en dat we daar zo aan moeten timmeren om dat weer terug te
brengen. Dat is wel een hele job hè en dat kunnen we alleen maar met elkaar.

Ik heb heel veel te maken gehad met insektachtige wezens, niet
met zo'n groot hoofd (plaatje) maar kleiner. Heel veel mensen
van het Siriërs constellaties, want alleen al daaraan kun je zien
dat er meer dan 3000 zonnestelsels bewoond zijn.
En dat zijn mensen die bestaan uit een andere intensiteit wat betreft atoomafstand, de
frequentie van de sub atomen zit anders in elkaar, waardoor zij zich kunnen onttrekken
aan ons zichtbare beeld. Je zou ook kunnen zeggen, ze onttrekken zich niet aan het ons
zichtbare beeld, wij zijn onze vermogens kwijtgeraakt. Wat zij dus voortdurend doen om
zich zichtbaar te maken is zich aanlijnen in ons bewustzijnsraster. Dus de mens heeft niet
alleen een aura er zijn wel eens mensen die zeggen...ja wij hebben ook een aura en dat zit
om ons lichaam heen. Maar in feite zijn wij een holografisch bewustzijnsveld, alles heeft
een informatiedatabank, waarin opgeslagen ligt uit waaruit iets bestaat...uit opgebouwd
is.
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En dat is met ons ook zo, wij hebben een enorme database van
allemaal frequenties en dimensionale bewustzijnsvelden en
vanuit dat bewustzijnsveld zijn wij dus een superieur wezen.
Alleen er heeft iets plaatsgevonden waardoor al die frequenties
uitgeschakeld zijn geraakt, waardoor er alleen nog maar een 3dimensionaal beeld overblijft, waarneembaar voor ons en dat
om dat 3-dimensionale beeld ook nog eens holografisch...en dat
noemen wij de aura zit. Dus het is eigenlijk net andersom, we
hebben de top al bereikt. We hebben die cyclus al bereikt.
Alleen de mensheid zit in een cyclus nu, waarin ze dus in een val
van bewustzijn is gekomen en wij kunnen nu dus niets anders
zien dan het huidige lichtspectrum. Bijvoorbeeld een adelaar, die op 5 km hoogte
midden in de nacht een muisje ziet lopen, omdat die dat in infrarood beeld kan zien, die ziet dat
buiten dat het zichtbare lichtspectrum om van wat wij zien kunnen en wij ontvangen die beelden
ook, wij ontvangen ook röntgen. Wij ontvangen ook alfabeelden, alles komt binnen. Het is
alleen ons brein die het niet interpreteert, die het niet omzet in een zichtbaar beeld. Dat is
precies waar het allemaal om gaat. Dus wij kunnen nog zo hard knokken en heel veel
dingen voor mekaar willen krijgen, maar op het moment dat we niet gaan analyseren hoe
het komt dat we zitten in een situatie waar we nu in zijn belandt, als we dat negeren, dan
zijn we wel een ladder aan het beklimmen maar we lopen maar tot driekwart en
vervolgens stoppen we. We zullen echt door moeten klimmen in dat stuk onderzoek.

Nou, deze wezens zijn er ook (plaatje), dat zijn ook een soort
reptielachtige die niet bestaan uit een fysieke realiteit maar uit
een andere frequentie, dit zijn wezens die volkomen een andere
agenda hebben en tegen het menselijke bewustzijn als wie wij
zijn. Zijn het daardoor slechte wezens? Nee, wij hebben
geclassificeerd. Het zijn ten aanzien van ons wezens die een
andere agenda voeren, als dat wij voelen waar het om gaat. Wij
kennen gevoelens als liefde, wij kennen gevoelens als empathie,
wij hebben het gevoel dat we dienstbaar zijn voor elkaar en ook
dienstbaar voor jezelf. Want als jij je niet lekker voelt dan kun
je nog wel iets voor een ander doen, dat geeft dan even voor
een bepaalde tijd een goed gevoel, maar je blijft leeg. Dus ga
altijd eerst naar je eigen gevoel, dan ga je naar het gevoel van
de ander. Deze wezens hebben een collectief bewustzijn die
aangelijnd zit op ons scheppingsvermogen en die wezens
hebben mede geïnitieerd dat we met de val van ons bewustzijn
zó zijn terecht gekomen, waardoor we nog maar 1 % van de
werkelijkheid kunnen waarnemen.
Heb ik ook veel mee te maken gehad, dit is een plaatje, zo kun je je voorstellen ook
mensen van de Pleïaren, die zijn ook voor 100% menselijk...Je hebt mensen als
leeuwachtigen, katachtige wezens...er zijn zoveel verschillende soorten. Ik ben op
verschillende planeten geweest, ik ben een vrijspreker, dus ik praat daar gewoon over.
Dat is ook interessant hè...je kunt er heel veel over lezen en op dat moment dat iemand
iets gaat zeggen daarover, dan gebeurd er iets...van dat kan helemaal niet. Dat is
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interessant hè, cognitieve dissonantie, hoe onze persoonlijkheid iets wat onmogelijk lijkt
in deze realiteit gaat ontkennen.
De Pleïarische mensen zijn mensen zonder vleugels. Het is een illustratie van menselijke
Siriërs. En er zijn heel veel verschillende soorten en rassen in. Je hebt hele grote Sirische
wezens, waarmee als je je vermogen zou kunnen veranderen/ upgraden, dat je vermogen
weer toeneemt en die andere frequentie weer kunt zien, ga je hen dus uit die wolk van
mist, zoals wij dat lichtwezens noemen, ga je ze ook in het fysieke stuk zien. Zoals zij dan
ook zeggen, elke een frequentie op zich en elke dimensie op zich is gewoon een fysieke,
voor ons dan, een fysieke realiteit. Zo kun je het gewoon zien, maar wij nemen waar
vanuit een lichtspectrum, vanuit een verdichting, want materie is bijna gestold licht en
daar zit ons bewustzijn aan gekoppeld en daar zit ons punt van waarnemen. Wij nemen
voortdurend waar vanuit het punt waar wij zitten en dat is ook logisch.
De Pleïaren, ik zeg dat natuurlijk voor de grap erbij, deze mensen hebben geen vleugels
en dat is ook natuurlijk niet zo. Wij kunnen waarnemen wat wij aan referentiekaders in
ons dragen. Dus als er wereldwijd wordt geschreven over dat de Pleïarische mensen
vleugels hebben dan wordt daar ook over geschilderd en dan neem je dat ook waar,
omdat dat namelijk werkt in ons bewustzijnsraster, wij zijn kopieerders, wij kopiëren
informatie door naar elkaar. Op een hele simpele manier doen we dat nu met angst, daar
zijn wij fantastisch in en dat doen we razendsnel, maar als het om werkelijke informatie
gaat die een fundamentele bijdrage levert aan het bewustzijn van de mensheid dan is het
best wel een lastig opgave...lijkt het. Dat is helemaal niet zo. Zeg ik nu dat alle mensen
die de Pleïarische mensen hebben gezien, dat die gek zijn...nee absoluut niet want dat
kan niet, alleen de Pleïarische mensen zijn gewoon mensen van vlees en bloed en je kunt
ze gewoon knuffelen, je kunt ze gewoon aanraken. En op zich is dat allemaal een
interessante ervaring, want op het moment dat je dat doet en je gaat ze waarnemen,
zoals wij elkaar hier nu zien, want er zijn vele mensen op deze wereld die dat al hebben
gedaan, dan ga je iets voelen in jou bewustzijnsveld waardoor er andere emoties en
gevoelens in jou systeem worden geraakt, zonder dat je elkaar aanraakt. Dat is ook een
van de hoofdonderwerpen binnen het hele intergalactische contact om te herstellen met
andere wezens dat je dus gevoelens krijgt in je systeem die je nog niet kent. Dat is in ons
neurologische systeem en in ons fysieke lichaam die zijn dan primair en ons lymfeklierstelsel, die
maken stoffen aan, ons centrale zenuwstelsel en ons brein reageert in allerlei procesmatigheden en
dat reageert allemaal op basis van referentiekaders, op basis van wat ons systeem al eerder heeft
ervaren. En op het moment dat er gevoelens door ons heengaan die van een bepaalde aard zijn die
we niet kunt pakken, die we niet kunt snappen, die dus multidimensionaal van aard zijn, dan
gebeurd er iets in ons waardoor ons brein het toch een betekenis gaat geven en dan komen aan
bod de trauma's die in ons persoonlijke leven een rol spelen. Dus willen wij er wat aan doen, dan is
er nog werk aan de winkel.

Waar gaat het om...het aanraken van verloren gevoelens, het
gaat niet altijd echt om kennis, het gaat om de activatie van ons
emotionele bewustzijn. En spirituele voorbereidingen om onze
krachten te herinneren, dat is heel belangrijk en de bevrijding in
te luiden in ons eigen persoonlijke stuk, dat als eerste...daar
begint het.
In de slideshow van deel 1 heb ik een plaatje en dat gaat om Albert Einstein en dat
gaat over...kennis is niet zo belangrijk, maar wat wel heel
belangrijk is, is je voorstellingsvermogen en dat vindt ik wel een
hele mooie uitspraak van Einstein want dat is ook zo! Want wat
is kennis als je je het niet kunt voorstellen...en wat is kennis als
je het niet kunt voelen, dan is het mentale informatie.
Kennen jullie ook het voorbeeld over de situatie dat je iets leest, dat je iets hebt gelezen
en dat je het niet kon pakken, je kon het niet echt voelen...Dat boek is nog niet het
moment, dat leg je weg...en na 2 of 5 jaar lees je het boek nog een keer en dan ga je het
écht lezen. Ineens begrijp je wat daar staat.
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Je hoeft het niet eens te lezen want de kernwoorden zijn genoeg. Vanuit je hart begrijp je
en weet en voel je, wat daar bedoelt wordt. En dat is nou dat stuk voorstellingsvermogen
om in onze eigen database, gevoelens naar boven te kunnen halen die precies dat stukje
informatie geven waardoor we niet meer hier (wijst naar hoofd) iets hoeven te snappen,

Wij zijn van oorsprong...de
oorspronkelijke mens...wij zijn wezens die werken vanuit ons
emotionele bewustzijn. En vanuit het emotionele bewustzijn
sturen wij het mentale vlak aan.
Op dit moment is het andersom, de mensheid wordt
voortdurend geprikkeld in het mentale vlak, in het denken en
het bewustzijn wordt zwaar getraumatiseerd,
wereldwijd...collectief...en in onze persoonlijkheid worden we
vaak aangepakt. Dat kennen we allemaal niet hè...we hebben
nog nooit persoonlijke dingen meegemaakt hè...(lach)
Denk even aan je relatie, aan je werksituatie en zo kun je nog
even doorgaan. Hoe kun je leven wie je werkelijk bent.....
Het emotionele bewustzijn wat ik daarmee bedoel, is niet het
bewustzijn om te huilen of verdriet te hebben, dat is het
bewustzijn van gevoel...Het is ook niet te benoemen als
gevoelsbewustzijn, het gaat om de emotie, want wij zijn het
hoogst geëvolueerde ras in het universum, in alle universa en
ook in het metaversum, waar wij het meest ontwikkelt zijn in
ons emotionele bewustzijn...van oorsprong. Dat hebben we dus
al in ons zitten. En dat maakt ook waarom de aarde zo
ontzettend bezocht wordt, omdat er iets heel bijzonders met
ons aan de hand is en onze verbinding met al die soorten en
rassen, precies maakt waarom zij zo voorzichtig zijn met ons.
maar dáár (wijst naar hart)...vanuit het gevoel.

Vraag: Hoe groot is dat veld...is dat alles?
Martijn: Ja, het is letterlijk alles. In andere lezingen gaan we er nog verder op in, van wat zijn
dimensies eigenlijk. Dat hebben wij ook een betekenis gegeven met vlakken en hoeken en
frequenties...en die komen uit de 60ste dimensie, en die uit de 21ste dimensie en nu gaan we naar
de 5de dimensie, maar wat houdt dat eigenlijk in...
Feitelijk is het niets anders dan dat onze vermogens substantieel gaan toenemen.
Doordat we elkaar meer gaan waarnemen en gaan voelen, kunnen wij dus ook een
onderdeel zijn van die dimensie, van dat bewustzijnsvlak.
Vraag: Zou je nog iets kunnen vertellen waarom sommige mensen wel die wezens
waarnemen en sommige mensen niet?
Martijn: Er zitten heel veel verschillende oorzaken en redenen aan ten grondslag.
Als ik er heel basic een antwoord op moet geven, als ik het heel eenvoudig neerzet, is dat er een
collectieve hypnose aan de hand is. En die hypnose die zit gekoppeld, niet in ons fysieke lichaam,
maar in ons metafysische lichaam. Daar lopen holografische programma's, het multi brein, waarin
het fysieke lichaam een onderdeel is van een veel grotere informatie databank die dus voortdurend
om jou en mij aanwezig is en in die databank...die informatieruimte... waar dus alle informatie die
normaal binnenkomt wordt en ook wordt geprocessed in een realiteit, daar liggen
aanpassingsprogramma's die door wezens, hele grote beschavingen, die ervoor gezorgd hebben dat
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wij in feite in een collectieve hypnose verkeren. Denk maar aan het onderzoek van Derren Brown, ik
weet niet of jullie hem wel eens hebben gezien op Discovery Channel, dat is een man met een sikje
en die geeft heel veel hypnosesessies en die doet ook heel veel onderzoek daar naar, die heeft een
hele grote groep mensen tot maximaal 1000 mensen, is hij mee aan het experimenteren geweest en
onder hypnose gebracht...en die mensen zaten in een zaal en die werden ieder kwartier opnieuw
toegesproken om de hypnose in stand te houden. De mensen waren dus letterlijk onder hypnose en
ze namen ook waar, maar ze namen iets anders waar als wat ze werkelijk zagen of zouden moeten
zien. En op een gegeven ogenblik komt er een moment dat hij dus niet meer in de hypnose
herhaald.
Dus wat gebeurd er na een kwartier, 20 minuten...mensen zeggen, wat die ik hier, wat doe ik hier,
dus ze worden wakker. En na een korte tijd komt er nog iemand bij uit de hypnose en toen waren er
5 mensen uit de hypnose en toen werden dat er in een keer 30, dus dat is een collectieve
ontkoppeling uit het bewustzijn grid...het onderdrukkingssysteem.
En dat is iets wat de buitenaardse groepen, die ons zeer geliefd zijn, ons zelf willen laten
onderzoeken, omdat wij ook de enige zijn die dat bewustzijnsveld in beweging kunnen brengen op
een miraculeuze wijze. In plaats van het ontkennen en te zeggen, het is er niet, dat houdt nu juist al
heel veel jaren deze situatie in stand.
En als ik nou terug ga naar jou vraag, waarom de een wel en de ander niet, dat heeft te
maken met het ontwakingsprogramma en het heeft ook te maken, gekoppeld aan jou
persoonlijkheid...wie jij bent, waar jou huidige leven uit opgebouwd is, welke elementen
je in je leven draagt en met name welke blokkades je in je systeem draagt, welke heftige
trauma's je in je systeem hebt, waar je liever niet naar kijkt. Want het slimme is dat jou
emotionele bewustzijn wordt onderdrukt door middel van trauma's. Het zit heel slim in
elkaar.
Vraag: Dus je hebt ook el eens meegemaakt dat je ontvoerd bent door buitenaardse en dat je dus
niet zag wie dat dus waren?
Martijn: Tot grote ergernis ja...
Vraag: Heb je ook wel een situaties gehad van buitenaardsen, waar je iets kon bedenken dat ze wel
zichtbaar werden?
Martijn: Ja, dat heb ik wel kunnen bedenken en dat heb ik ook wel uitgevoerd en dat werkte ook tot
op een bepaald moment...alleen het punt is, ons bewustzijn...en vooral als kind...ben je toch
gekoppeld aan het kindstuk. Je voelt dus ook een grote wezenlijke kracht, maar ik reageerde toch
ook als kind. Dus die programma's van onze persoonlijkheid begint ook al in de kinderleeftijd en
daarin werd ik dus aangesproken en werd ik teruggeworpen in mijn kindstuk en daarmee voelde ik
dus ook de kracht van wie ik ben wegvloeien. En hoe ze dat doen? In de eerste en tweede DNA
streng daar lopen inserties, invoegingen van databanken, lopen in onze fysieke werkelijkheid,
waardoor je dus feitelijk geen beschikking hebt over wat je wilt doen. En dit is nou een van de
meest lastige voor veel mensen, de situatie van ja Martijn, wat hoor ik jou nu zeggen dat wij geen
vrij wil hebben? En dan zeg ik...nou dat heb je me niet horen zeggen, maar in de context van dit
verhaal is het antwoord gewoon...ja! En dat komt omdat wij vanuit dat punt werkelijk opereren zoals
wij het nu doen, wij werken voortdurend vanuit onze persoonlijkheid en onze persoonlijkheid is een
beschadigd stuk rol wat wij hebben gekregen. Als je in je leven kijkt en als je leven werkelijk bedoelt
is om te evolueren en te groeien, stel dat dat zo is, dan kun je vragen...waar is dan het begin en
waar is het eind...
Hoe kun je daar aan zien en is het werkelijk waar, dat dat überhaupt zo is. Of is dat een ingebrachte
module die de mensheid in een soort overgavemodus te brengen...van nou goed het zal dan wel zo
moeten zijn, het is waarschijnlijk de bedoeling... Stel je nou eens voor dat er iets heel anders de
bedoeling is....
Vraag: Als je overlijdt en je komt weer terug op aarde dan begint je bewustzijn eigenlijk
weer op nul...is dat een soort val dan?

Klopt, het is een reset. En in de andere delen maar ook in
dit stukje komt dat ook aan bod, dan vertel ik ook dat het hele
Martijn:
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overlijdensgebeuren op zich precies een model is wat er nooit is
geweest. Van origine zijn wij onsterfelijk. Wij zijn natuurlijk
onsterfelijk omdat we zielen zijn en een ziel is bewustzijn en
bewustzijn bestaat altijd. Alleen het zit gekoppeld aan religie,
maar van oorsprong hebben we dat nooit gehad. Van oorsprong
hebben we altijd gebruik kunnen maken van...door al die
multidimensionale velden heen...van een veel groter
multidimensionaal lichaam en met dat multidimensionaal
lichaam was het helemaal niet nodig om te sterven. Daar kun je
zelf besluiten of je een andere stap wilde maken. Daar zijn ook
heel veel onderzoeken naar verricht. Het is natuurlijk een heel
interessante vraag die je stelt en het antwoord is dus...ja.
Vraag: Hoe praat je hierover met kinderen, met je eigen zoon bijvoorbeeld.
Martijn: Raymond vindt dat aan de ene kant een heel makkelijk onderwerp, omdat hij ook in het
onderzoek zit en hij heeft ook Ufo's gezien en gebeuren er ook dingen waardoor hij uit zijn lichaam
is en terug is in een tijd en hij precies kan vertellen hoe voertuigen bij hem landen en dat hij mee
werd genomen, wat hij nog nooit van mij heeft gehoord en exact dan de mensen kan beschrijven die
mij daar kwamen assisteren om te zorgen dat dat geen doorgang vond. Dus er zitten ook allemaal
informaties in hem. Maar dat is niet zo bijzonder, dat hebben alle kinderen.
Hoe ga je hiermee om, door gewoon een keuze erin te maken van wat is een bijdrage in het stuk
bewustzijn waarin het kind op zich verkeert. Dat is een kwestie van invoelen.
Ieder kind en ieder mens is uniek dus daar kun je ook geen vaste regel over schrijven, dat is het
nadeel. Het gaat om de gevoelens. Wij ouders en opa's en oma's hebben dus de taak om heel diep
van binnen eerst hun eigen gevoel te openen en dan vervolgens met dat gevoel ook te
communiceren met de kinderen.
Vraag: Ik heb twee dingen, een is, die heb ik heel groot in mijn hoofd staan....waarom?
Wat is er de bedoeling van en het andere punt is, als al die buitenaardsen zo op ons letten zijn wij
dan werk aan het doen voor het geheel. Waar zijn al die mensen dan.
Martijn: We praten wel eens over het eenheidsbewustzijnsveld hè....dat alles met elkaar verbonden
is. Dus ook het stuk onderwerp, wat is God in dit hele verhaal, wie is God, is dat een vorm, is dat
een externe kracht of zijn wij onderdeel van die kracht. Vanuit deze invalshoek is het zo dat wij
inderdaad in verbinding staan met als die bewustzijnsvelden en beschavingen overal. Dus alles wat
hier op aarde gebeurd treft ook direct alle andere beschavingen. En op het moment dat je vanuit
een heel groot superieur ontwikkelt soort een val maakt, zoals de mensheid heeft meegemaakt en
die val is toen gestopt omdat onze val een dermate uitschakeling heeft bereikt van ons vermogen
nog verder dan dit, het zou nog verder kunnen...dat deze val van ons bewustzijn ook gezien is in het
universum en gemerkt is in het hele universum en door alle andere beschavingen. Dus je kunt je
ook voorstellen dat alles wat hier op aarde gebeurd, positief, negatief....hoe je het ook
wilt, invloed heeft op het bewustzijnsveld van andere wezens. En op het moment dat wij
gaan denken dat andere wezens hier niet komen omdat ze denken dat de mensen op
aarde nog zoveel te leren hebben, dan slaan we de plank helemaal mis. Eén omdat ze dat
helemaal niet eens denken en twéé omdat ze helemaal niet zo denken zoals wij.
Wij denken dat wij weten hoe wij zelf denken...en dan denken wij te weten hoe andere
rassen zouden moeten denken en daarom denken wij ook dat alle andere rassen die gelijk
zijn aan ons, dat die precies zo denken zoals wij...het grappige is, zo werkt het helemaal
niet. De wijze waarop zij waarnemen is niet te vergelijken met hoe wij op dit moment een
interpretatie krijgen van wat wij vertaalt krijgen als een 3 dimensionaal beeld. En de
gevoelens daarbij gekoppeld zijn allemaal ingebrachte referentiekaders door rassen die
een ander beeld of idee hebben van het menselijk bewustzijn of hoe wij het mogen
ontvangen. En als ik spreek over angst en trauma's, dan spreek ik daar over omdat het
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noodzaak is om het op te ruimen. Want op het moment dat er iets in je leven gebeurd en
dat kennen we vast allemaal, dat er iets gebeurd in je leven, waardoor je verstijft want er
gebeurd iets heel traumatisch, waardoor je dus helemaal in een shock terecht komt...of je
komt in een heel verdrietige situatie, of je krijgt in een keer een enorme knal in je gezicht
omdat je iets doet wat niet mag en daardoor een heel stuk liefde en iets vanuit je zelf
doen je hele leven lang beschadigt is hè...op het moment dat je dat allemaal gaat
onderzoeken en gaat beseffen wat dat dus te maken heeft met ons buitenaardse
bewustzijn en onze multidimensionale contacten met al die andere wezens, nou dan is er
nog wel wat op te lossen. En ons bewustzijn wordt volledig geblokkeerd door onze
realiteit waarin wij nu zitten. En op het moment dat je dat gaat onderzoeken en dat je de
dwarsverbanden gaat zien, met name de oplossingen daarin voor je zelf hoe je daar
radicaal andersom kunt gaan doen, want zo simpel kan het in heel veel gevallen zijn, om
iets radicaal andersom te doen, anders te reageren als wat jou impuls aangeeft, dan kom
je dus in een veld terecht van een energie waar mogelijkheden liggen die je dus niet had
kunnen bedenken. Want je hoeft namelijk niks te bedenken, we zitten opgesloten in het
denken, we mogen gewoon vrijkomen.
We worden ontzettend geïnspireerd door bewustzijnsvelden die helemaal niet zoveel afwijken van
onszelf. We maken het heel groot en het is ook heel groot en wij zijn ook heel groots. Alleen we
zitten in een herbeleving, in een heronderzoek van hoe het ooit was en daar komen we allemaal
leuke effecten tegen.
Vraag: Als kind had ik altijd heel veel angsten, ook met heel veel angst geboren en ben ook altijd
heel angstig ook betreffende die ontvoeringen en zo, die angst springt toch echt
naar boven dus hoe kan je het dus makkelijker omturnen waardoor je niet meer bang bent of
misschien was je het niet eens...
Martijn: Ik ontdekte dat het moment dat ik in de angst schoot dat ik buiten mijn vermogen kwam.
En ik ontdekte ook als kind dat ik dus heel bang was, dat er iets verschrikkelijks zou gebeuren. En
toen ik ontdekte dat ik moest laten plaatsvinden datgene wat dan zo enorm verschrikkelijk zou zijn,
dat dat dan anders kon gebeuren, toen ontdekte ik dat angst uit heel veel verschillende lagen
bestaat, uit allemaal verschillende facetten van angst. Daar ben ik gewoon doorheen gegaan en ik
heb het gewoon laten gebeuren.
Nou ja en toen heb ik dus ook gedacht, als ik nu dood ga...dat is het grootste zwaard van Damocles.
Het zit zo slim in elkaar, het hele sterven...het zit zo ontzettend slim in elkaar. De mensen zijn zo
gekaderd en zo geprogrammeerd geraakt, dat op het moment dat je in een heel diep angstpunt
raakt, dan komen er ook gevoelens in ons systeem die bijna oncontroleerbaar lijken, maar in feite
zijn het heel heftige krachtvelden uit het morfogenetisch veld, die vertaald worden door inserties in
ons metafysische brein, waardoor er een andere betekenis aan wordt gegeven. Wij hebben geen
controle over ons emotionele bewustzijn. De wereld wordt niet voor niks in angsten en tekorten
gebracht, in trauma's en in oorlogen en de dagelijkse zorgen...hoe betaal ik nu de huur...het is toch
bespottelijk als je er heel simpel over nadenkt, dat we daarmee bezig moeten zijn, hoe wij ons huis
kunnen behouden...in plaats van dat wij als expanderend ras, als soort gaan onderzoeken hoe wij de
aarde kunnen helen en dat wij voeding op geheel biologische manier weer tot ons nemen en
verbouwen, dat we helemaal geen olie nodig hebben die uit de grond komt en als het zo nodig moet
dat die olie ook van iedereen is en niet van een bepaalde maatschappij want het komt uit die aarde
en dat je dat dan ook aanwend om terug te investeren in de samenleving, dus er spelen zóveel
zaken...en heel veel mensen zien niet hoe groot het is om daar met elkaar over te spreken. We
spreken niet alleen in woorden maar we spreken ook in energie hierover.
Vraag: Wie heeft ons geprogrammeerd of wat heeft ons geprogrammeerd...Hoe kunnen ze macht
over iets hebben wat groter is dan....
Martijn: In feite is het zo dat die macht er ook helemaal niet is. Maar door het inbrengen van die
hypnotische sessie zit je afgeschermd van een groter stuk van, dat je alles aan kunt...daardoor lijkt
het alsof er een macht is die groter is en derhalve is die macht ook groter, omdat collectief gezien
die macht in stand wordt gehouden. Op het moment dat wij met z'n allen allemaal zeggen van wij
hoeven helemaal geen verkiezingen meer en niemand gaat die verkiezing in, wie wint er
dan...hè..het is een simpel voorbeeld en wij spirituele mensen zullen dus ook echt in deze passieve
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realiteit waarin we nú leven, zullen we ook echt tot een bepaalde actie moeten komen, niet om iets
te doen en op de barricade te gaan staan, maar om als eensgezindheid vanuit een ander
dimensionaal vlak iets te bewerkstelligen wat niet gesnapt wordt door diegene die dat onderdrukt.
Dus die onderdrukkers die zijn er... en ze zijn uitermate slim.
Ik heb hier eventjes 3 balletjes gemaakt, gewoon als illustratie want deze vorm heeft het niet...je
hebt de passieve realiteit, de realiteit waarin we nu waarnemen in deze wereld, mensen die er
helemaal niets van hebben gehoord en er ook helemaal niets van willen horen, mensen die al die
gigantische strepen en kunstmatige (?) willen blijven classificeren
als straaltjes vanuit een vliegtuig, mensen die echt onderzoek voeren en zeggen..dat bestaat
niet...dat is zeg maar de passieve realiteit, waarin je allemaal moet doen en zeg maar in de pas
moet lopen voor datgene wat de zogenaamde werkelijkheid is. En daar hebben we mee te maken en
hoe oneerbiedig ik het ook zeg, we hebben ermee te maken, dus we zullen er ook met eerbied mee
om moeten gaan. Want op het moment als we ons daar uit terug trekken dan krijgt het steeds meer
macht, die wereld.
Dat zie je ook, dat mensen...de machten... ons eigenlijk de mond willen afplakken en dan wordt
tegen ons gezegd van...nou jullie hoeven hier niet mee bezig te zijn, wij maken er wel een oplossing
voor. Dus trekken ons daarom helemaal terug en onze autoriteit en onze besluitvaardigheid en de
kracht om inbreng te hebben, daar hebben we eigenlijk al afscheid van genomen, het is niet meer
van ons...dat is de passieve realiteit.
Dus de wereld waar wij denken dat geld het middel is om te kunnen leven, terwijl je het niet kunt
eten, je kunt het wel doen maar dan krijg je er ook nog verstoppingen van (lach).
Dus het is een totaal waanzinnige wereld en als je er helemaal in gaat duiken dan ga je inderdaad
ontdekken dat het waanzin ten top is. Want het slaat echt helemaal nergens op.
Geld kan als een middel worden gezien als energie uitwisseling, als een ruilmiddel.
Het is het bewustzijn van de mens die maakt hoe er met geld wordt omgegaan.
Dan heb je de actieve realiteit, dat is de realiteit waar we het vanavond over hebben, dat we
uitwijken, een beetje wakker beginnen te worden en de dwarsverbanden gaan zien...en dan heb je
nog het buitenaardse verhaal waarin je alle soorten en maten, alles wat er in de wereld is
onderzocht in kunt plaatsen, dus ook de graancirkels, de piramides...noem alles op wat er is en dat
is er dus ook werkelijk...
En dan is er nog een laag, die heb ik als een cirkel er omheen gezet en daar heb je een
beetje moed voor nodig en ook wel een beetje lef... dat er buiten die hele realiteit om, nog
een grote bewustzijn zit. En dat is waar, als je dit aan durft te gaan, zult ontdekken, alles
wat wij zien op dit moment als buitenaards, zelfs nog een keer een vraagteken bij
geplaatst kan worden. Omdat er dus een nog grotere realiteit is, die ook
interdimensionaal verbonden is. Waarmee het hele onderwerp wat betreft de piramides
een héél ander beeld krijgt. En dat heeft alles te maken met holografische
bewustzijnsvelden.
Dit kastje, dat is van kunststof, die kan met een signaaltje die slide verplaatsen, die machine, dit
object ook, je kunt zien dat er licht op valt. Dat licht komt van de mens en je brein zet dat met 10
verschillende stappen om naar een 3-dimensionaal beeld. Wat je ziet is dus een afketsing op het
fysieke gedeelte. En dit apparaatje bestaat uit informatie,
want tussen de atomen en de sub atomen is een ruimte waar niks is. Maar dat is niet niks, daar
liggen de programmeringen hoe dat apparaat in elkaar zit. Het is een informatie databank. Dat is
een holografisch bewustzijnsveld, wat ook objecten hebben die niet bezielt zijn. Alles wat er is, heeft
een informatieopbouw, een programma, een achtergrond,
de structuur. En die structuur die wordt opgebouwd uit een andere realiteit. En als ik beschrijf over
dat er een strijd gaande is op deze aarde, over het hoofd van de mensheid,
om het behoud van de aarde en om het bewustzijn van de mensheid op zich, dan heeft dat te
maken met een veel grotere realiteit. En als je daarin terecht komt, dan ga je ontdekken dat
niet alleen dit object een energetisch opbouwsysteem heeft (plaatje), maar ook
bijvoorbeeld de grote piramide, de Gizeh piramide in Egypte, de Cheops piramide...ál die
piramides wereldwijd, al die objecten die betekenis hebben en die ook te maken hebben
met herstel van het bewustzijnsveld op de aarde, dat dat buiten die cirkel om, iets anders
is dan die piramides. Dus het zit heel slim in elkaar.
Op het moment dat wij terug gaan ontdekken wie wij zijn en we gaan terugkijken in de historie
welke wat bepaalde zaken voor betekenis hebben, dan zullen wij dat gaan onderzoeken aan de hand
van die resultaten, van...ah, dit is wat er gebeurd is, dat is het!
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En dan denken we dat we de werkelijkheid te pakken hebben. Mispoes! Het gaat echt heel
ver...Vinden jullie het nog wel leuk?...(lach)
De tijdslijn heel kort. Hier heb je een tijdlijn 5000 jaar voor Christus, hier is 2015...(plaatje)
We maken hem wat langer, maken er 500 miljoen jaar van, of we maken er 5 miljard jaar van en zo
kun je die lijn doorzetten en doorzetten en dat stopt gewoon niet. En dan zit er een héél klein
stipje...dat is 2015...dat is dit jaar, zoals wij dat hebben genoemd en in dat stipje zitten wij met
elkaar, dit moment. En in dit stipje, in dat hele kleine stukje, zeg maar in 100 jaar tijd, is de wereld
opgebouwd, de laptop is ontstaan, we hebben led schermen, smart tv, smartphone...moet je je eens
voorstellen, dit is in enkele decennia ontwikkelt, zeg maar in 100 jaar. En wij kunnen gewoon niet
bevatten wat voor toekomst er voor ons ligt. Als wij niet gaan inhalen, de inhaalrace van
technologie ten opzichte van spirituele bewustwording, als we dat niet op een ander
dimensionaal vlak gaan herstellen....want dan komen we straks in een hele vreemde
wereld en er zijn heel veel channelings die zeggen dat dat niet doorgaat, dan zeg ik...ga
eens gewoon een keer kijken, zonder oordeel wat er in deze wereld allemaal gaande is en
gewoon zélf kijken. Ga zelf eens onderzoek doen en dan ga je ontdekken dat er wel
degelijk iets heel bijzonders gaande is.
Wat ook bijzonder is, is onze planeet Aarde. En dat is natuurlijk een heel belangrijk onderwerp...ik
zal eens een filmpje aanzetten....
Er is een herinnering van de oorspronkelijke wereld waar wij vandaan komen, daar staan we met
onze voeten boven op. We zien het vaak niet,omdat we worden afgeleid. Dagelijkse zorgen om het
leven te runnen...de aarde laat ons letterlijk zien de schoonheid en kracht. En zodra we daarmee in
verbinding gaan en ook durven de verbinding te voelen, is het werkelijk mogelijk om vanuit die
verbinding met de fysieke moeder aarde, terug te keren in een bewustzijnsveld, waar wij op dit
moment geen zich top hebben.
En daarom raad ik iedereen aan om zoveel mogelijk met moeder aarde in verbinding te zijn. Dat
doen ik zelf ook en ik heb ook helemaal genoten van de natuur in Zuid Frankrijk, waar ik allemaal
dingen heb gezien die ik nog nooit gezien had, ik dacht werkelijk waar dat ik in een prachtig opgezet
decor liep met prachtige landschappen. Ik liep door de tuin heen en dacht, dit kan helemaal
niet, zulke mooie leguanen liepen daar, slangen en adders en andere reptielen en
krekels...het was gewoon zó mooi, dat als je daar naar kijkt en beseft wat de natuur je
aan het vertellen is...dan doe je je ogen dicht doen en je gaat terug naar je gevoel, dan
kom je dus in een andere frequentie terecht. En de aarde is onze leidraad.
En je ziet dan ook dat onze aarde op een zeer heftige manier wordt leeg getrokken door
de mensheid. En er zijn ook heel veel goede projecten gaande, natuurlijk...er zijn heel veel
projecten om de aarde te redden. Alleen de mensheid breid zich zo razend snel uit, dat het een bijna
niet meer in te halen race is. Denk ik dat het nodig is dat de helft van de mensheid van deze wereld
verdwijnt, nee...absoluut niet, want er is genoeg voor iedereen!
Het bewustzijn van die mensen zou open mogen gaan
De wijze waarop ik met wezens contact heb, gebeurd op heel verschillende manieren.
Ik krijg vaker de vraag, hoe dat contact er is...gewoon zo fysiek of astraal..ja, op allerlei manieren.
En dat is ook een ontwikkeling binnen mijzelf geweest, omdat ook te ervaren en om dat ook toe te
staan. Want op het moment dat iemand aan de deur belt en je doet de deur open dan weet je dat er
iemand staat, dat is een verwachting...je systeem is daar op voorbereid. Op het moment dat iemand
op een andere manier aanbelt, die contact met je wilt opnemen, die je niet kunt plaatsen, dan kan
dat zijn dat je dat eng vindt of vreemd vindt omdat je daar bang voor wordt. En precies dat
laatste, die angst, is een heel groot probleem omdat door de angst in ons holografische
bewustzijn, kunnen zij geen contact met ons krijgen. En in het moment dat je al contact
met ze hebt en je schiet dan in de angst dan blaas je heel veel weg....letterlijk...Er
gebeuren dus dingen die je in een film nog niet hebt gezien....dus ik ben niet gek....(lach).
Fysiek in deze realiteit heb ik contact met deze prachtige mooie mensen, wezens die er anders
uitzien...fysiek in andere realiteiten...dat gebeurd door middel van verschuiving in mijn bewustzijn.
3 dagen geleden gebeurde dat ook, moet je je voorstellen...ik ben ergens, ik zit ergens, in dit geval
lag ik en er gebeurd iets in mijn hoofd, ik krijg een gevoel in het midden van mijn hoofd, een plek
die bij aanraking opengaat, en vervolgens komt er een draaiing in. Als kind heb je vast wel eens
heel snel rondgedraaid en dan stilstaan, op het moment dat je in een keer stilstaat, draai je de
andere kant uit. Het is precies 90 graden, het bewustzijn waar ik dus mee draai, mijn beeld schakelt
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uit, er komt een draaihoek, het beeld opent en ik ben in een andere realiteit. En dat is een realiteit
die exact gelijk is, fysiek als wezen, waar je gewoon ook in de wind staat en waar je ook gewoon
ook gras kunt plukken. En dat is een heel diep onderzocht thema, ook door de inlichtingendiensten.
Het is allemaal allang achterhaalt dat dat dus kan en dat wij bestaan uit een computersysteem
waarmee je letterlijk contact kunt krijgen met andere werelden.
We noemen heel veel dromen ook dromen en in feite zijn we ook werkelijk aan het dromen, maar in
heel veel dromen zijn we helemaal niet zo aan het dromen. Op het moment dat je terugreist in dit
bewustzijn gaat 90% van die dromen gaat verloren, die verdwijnt, je kunt op dat moment
denken....oh die moet ik bewaren, die moet ik onthouden, die wil ik vertellen. Op het moment dat je
bij bewustzijn bent dan merk je de droom wegvloeien uit je bewustzijn. Dat is een andere laag, een
andere frequentie, een andere staat van bewustzijn. Nou, zo gebeurde dat ook, en dat was ook zo
heftig dat er ook letterlijk als ik iets over me heen heb gekregen, zag ik het ook letterlijk hier in
deze realiteit vermengen. Dus het zit aan je bewustzijnsveld gekoppeld.
Hier hoor je heel weinig mensen over spreken. Durven mensen er niet met elkaar over te spreken,
want dan denken ze je wel heel erg gestoord moet zijn. Het is gewoon wat het is, het is gewoon wat
gebeurd en mijn hele leven heb ik op die manier contact met andere realiteiten. En daar heb ik heel
veel van geleerd. En of je de metafysische realiteit waarin je uit je lichaam klapt, dus daar is geen
als een soort astraal reizen, maar ook dat je in je hersenen in een andere situatie terecht komt,
waarvan je weet dat je lichaam ergens anders ligt en in een soort van astrale reis beland, maar het
is veel meer dan dat. Daar kom ik allemaal nog wel op terug.
Kwantumspringen, een heel belangrijk thema. Het vermogen om buiten ruimte en tijd te
bewegen en dat met passie te kunnen doen. Dus volledig uit het denken van wat je wel of
niet zou kunnen doen. Wij kunnen buiten ruimte en tijd van het ene in het andere
bewustzijnsveld springen. Dat is wat de mens van oorsprong ook is. Wij zijn tijdreizigers.
Wij kunnen uit de tijd weg, tijd bestaat niet roept iedereen...dat klopt ook, want het is een
waarneming vanuit het punt die we nu ervaren en vanuit het oorspronkelijke beeld hoe
wij hebben geleefd, kunnen wij dus letterlijk van de ene naar de andere locatie reizen.
Heel makkelijk en snel. Ik maakte dit als kind ook heel veel mee en daarmee maakte ik
dermate sprongen in mijn bewustzijn, omdat ik ineens ontdekte hoe makkelijk ik met
andere wezens contact kon hebben, maar ook om er gewoon even te zijn, zonder dat ik
iets moest doen. Dus wij willen graag contact hebben of in ieder geval uitzoeken hoe die
technologieën werken, hoe is het politiek gezien, hoe is het schoolsysteem...ik heb het
allemaal bekeken en ik heb het onderzocht, maar wat veel interessanter is, hoe je er dus
bij bent, in die energie en hoe je je erbij voelt, dus niet te communiceren en in het "zijn"
te verkeren. Nou dat kwantumspringen is heel interessant, dat is iets wat wij allemaal 5
tot 6 keer per dag doen, zonder dat ons bewustzijn dat meegeeft in onze fysieke wereld.
Het is heel bijzonder om te ontdekken dat dat stuk wat nu wij ervaren als werkelijkheid dat dat veel
groter is als wat we er van zien. Het is echt onvoorstelbaar mooi.
De plek waar wij nu zijn, kijk maar om je heen hoe systemen die niets met welzijn te maken hebben
hoe die dus zijn neergezet. Als je dat gaat onderzoeken waar dat vandaan komt en hoe het komt dat
het ook allemaal maar kan, geld, economie, gezondheid....je moet tegenwoordig knokken om een
beetje gezond voedsel te kunnen kopen. Je moet allemaal winkels aflopen, zoals ik gisteren, om
biologische perssinaasappelen te kopen...ze zijn niet te krijgen, gewoon niet te krijgen...Dus ik
vraag aan de bedrijfsleider...ik wil graag biologische perssinaasappelen...Moet je je eens voorstellen
hoe bijzonder het is dat je moet uitleggen aan iemand anders waarom jij biologisch eten wilt
hebben. Ben ik nou een biologische freak, nee helemaal niet hoor, ik eet ook wel eens lekker
chips...maar het gaat er gewoon om dat er gewoon het systeem is, dat van menselijke oorsprong is
maar dat is niet zo. Er zijn invloeden in onze huidige realiteit die van buitenaardse en van andere
dimensionale wezens afkomstig zijn. En door de mens haar onwetendheid en onwetend hoe wij
creëren, hoe wij scheppen, het systeem in stand houden, zijn wij op dit moment zelf de
instandhouders van hoe het allemaal loopt.
Nou die inbrekers komen op heel verschillende manieren in deze realiteit terecht, via een ander
lichaam kunnen ze zich manifesteren, dus met DNA manipulatie, waardoor de fysieke uitwerking van
het lichaam die opgebouwd is uit energie ineens kan veranderen. Via magnetische en harmonische
frequenties, denk ook aan het energetisch veld rond om de aarde, het grid van bewustzijn, maar ook
allemaal bewustzijnslagen, dat is bij elke planeet, bestaat uit heel veel verschillende
resonantievelden, daar tunen zij op in en zij kunnen daar gewoon op binnenkomen. Dus het is niet
altijd zo dat de ruimteschepen hele grote afstanden afleggen, dat ze helemaal door het universum
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reizen....nee, ze kunnen in het bewustzijn van de aarde, kunnen ze zo binnen komen.
En daar hebben ze veel rassen en voertuigen voor nodig, en wij hebben dat niet van oorsprong, wij
kunnen dat met ons bewustzijn. Wij zijn zelf het voertuig. Maar ook via het zenuwstelsel komen
deze indringers binnen. En er zijn verschillende lagen van deze groeperingen die invloed hebben op
ons bewustzijn en ons welzijn.
Er is iets bijzonders aan de hand, ik heb hier een heel dramatisch plaatje neergezet, omdat dat dus
het referentiepunt is, hoe wij in de vergane historie een ondergegane beschaving zien. De mensheid
die wij zijn, waar wij vanaf stammen, hebben een onvoorstelbare geavanceerde, spirituele
beschaving bereikt. Dat is allemaal al in een andere tijd gebeurd. Dat is meer dan een half miljoen
jaar geleden vanuit het lineaire stuk van nu, in onze toekomst, al bereikt. En het bijzondere is, dat
dat niet een toekomst is, die volgt op deze tijd. Dus er is iets gebeurd in een andere tijdslijn,
waardoor de mensheid daar ten onder ging, in het bewustzijn...en in die val van bewustzijn, is de
mensheid zoals we het hier zien als het zielenbewustzijn, terechtgekomen in deze werkelijkheid.
En dat heeft ook te maken met de Annunaki beschavingen, de Annunaki
dynasty's...waarvan veel mensen zeggen, dat zijn ook mijn vrienden....het heeft alles te
maken met onze val van bewustzijn door andere beschavingen, wat er toe heeft geleid dat
de mensheid (?)....dat is de buitenste schil van om de realiteit heen.
Bij deze enorme bewustzijnsval van dit enorme bewustzijnsveld zijn diepgewortelde
levenstrauma's, hebben wij in ons zielsvermogen, zulke diepe krassen, dat heeft te maken
met verraad, dat heeft te maken met wantrouwen...dat je feitelijk nooit iemand kunt
vertrouwen, in samenwerking is een diepe...diepe kras in ons zielsbewustzijn ontstaan,
omdat wij het niet voor elkaar hebben gekregen in dat moment, om onder andere het tij
te kunnen keren. Dus we hebben ook in die periode waar het bewustzijn uitgeschakeld
werd...dat zijn circuits, hebben wij gefaald in ons wezenlijke stuk met elkaar...wat
feitelijk niet zo is, maar zo is het wel opgetekend in de Akashakronieken, dus de database
waar alles is opgeslagen uit de oorspronkelijke wereld.
En nou zitten wij, vanuit een heel klein stukje, een 1% lijntje, zitten wij daar nog steeds
mee in verbinding. En op het moment dat wij die gaan bereiken, komen we op die thema's
uit. Dus is het wel te vertrouwen, of ik voel mij verraden, of mag ik er dan niet zijn...doe
ik er dan niet toe of zo...besta ik niet, wordt ik niet gezien...of kan ik het wel...of nee, ik
ben niet goed genoeg, al die thema's...waarvan wij denken dat ze voortkomen uit dit
leven...en dat klopt dan ook op het moment dat je het gaat onderzoeken...ga je nog verder
onderzoeken in vorige levens, kom je ze daar ook tegen...heej, dat is apart..het lijkt wel of
al die levens steeds de zelfde inhoud hebben, maar een andere verpakking. En als je daar
dus in gaat kijken, dat lijkt de hele historie van al die vorige levens, onlosmakelijk
verbonden te zijn, met een heel oude historie die compleet uitgewist is uit de
Akashakronieken. Dus het gaat heel ver...
En dat is ook iets wat wij in ons dagelijkse leven niet kunnen plaatsen, omdat het weg is...het is uit
onze database weg. Dus als we gaan zoeken naar punten, van waar komt het vandaan, waar zit dat
thema, dat komt dat uit mijn jeugd...daar heb ik iets heel vreemds meegemaakt en dat heeft
invloed op het hier en nu. En dan ga je eraan werken, dan ga je naar een therapeut, je gaat er mee
aan de slag en het brengt verlichting en je kijkt naar vorige levens, als je daar ook iets kunt
ophalen...vervolgens is er iets, waardoor het lijkt alsof het weer her- gecreëerd wordt en dat heeft
te maken met de loop waarin de mensheid zit gevangen. Wij zitten vast in ruimte en tijd. Jullie
merken, ik noem maar fragmenten, want als je meteen de diepte in gaat, dan wordt het heel lastig
om dat ook in de energie bespreekbaar te maken. Vandaar dat het ook 4 delen zij, waar deze
thema's in een andere laag naar voren komen. Waardoor het in je bewustzijn, nog een betere plek
kan krijgen en dan heeft het ook nog eens tijd nodig om dat voor jezelf ook nog te kunnen handelen
en er mee om te kunnen gaan. Want het gaat er niet om wat ik vertel, want ik ben helemaal niet
belangrijk. Het gaat erom dat er mensen zijn die de moed tonen om in die diepere database te
kijken, van wat er allemaal gaande is en wat er werkelijk achter de schermen gaande is. Hoe dat
komt dat wij tot nu toe nog steeds niet bij machte zijn, als grote collectieve beschaving, om vrede te
bewerkstelligen, hoe dat komt dat die harmonie er maar niet komt en hoe het komt dat je met
zóveel demonstraties en zoveel acties, dat we het nog steeds niet hebben kunnen doorbreken, om te
zorgen dat die groep die de macht heeft op de aarde, dat die dus in macht afneemt. En alle mensen
die roepen van ja maar het tij is gekeerd en deze wezens zijn verwijderd van de aarde, die praten
informatie van andere mensen na. Want ik vind het echt niet leuk om dat te zeggen, want het is wel
zo dat er veel goede ontwikkelingen gaande zijn, hele goede ontwikkelingen...en het is
buitengewoon interessant dat die mensen steeds bewuster worden, om simpele dingen van...ja
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maar we kunnen niet het gemeenschapsgeld gaan verkwansen, dat ze daar ook onderzoek naar
gaan doen.... maar de mensheid is op dit moment nog steeds in dezelfde situatie als 300 jaar
geleden, alleen het heeft een andere verpakking gekregen. Sterker nog, in het stenen tijdperk stond
de mensheid er beter voor dan nu. Het bewustzijn van de mensheid is zo ontzettend gereduceerd en
we worden overspoeld met technologie om ons te verblinden.
Deel 2b-5 13sep2019
De opzet van die lezingen...de samenkomsten, is vanuit de verbinding gevoelens te ervaren in
jezelf, die soms heel confronterend kunnen zijn, er schoot laatst iemand zo in de angst en andere
zeggen van ik snap er niks van, maar het gebeurd wel. Dus wat gebeurd er... het thema van die
persoon waar die in zit, wordt aangeraakt. En toen heb ik gezegd, achteraf zei ik, nou ik heb in ieder
geval één persoon zeker geraakt...en het is niet zo dat ík die persoon geraakt heb, nee...die persoon
heeft zichzelf geraakt. Dus we worden voortdurend diep geraakt door processen en door gevoelens
die eruit voortkomen. Daar gaat het om en dat wij die gevoelens weer door ons heen laten gaan, dat
geeft ook bewustzijnsverschuivingen, verbreding erin en daardoor wordt het toegankelijk om terug
te keren in een stuk waar wij vandaan komen en daar is geen onderzoek tegen opgewassen.
En dat vinden sommige onderzoekers niet zo leuk, ik ben zelf ook heel wetenschappelijk ingesteld
en ik heb heel veel onderzoeken ook gedaan, maar ik weet één ding...dat ons oorspronkelijk erfgoed
alleen maar terug te vinden is via ons emotionele bewustzijn en dan kun je er ook letterlijk
terechtkomen. En het zou niet zo zijn, als ik er zelf nog niet zou zijn geweest, want dan zou ik er
ook niet over spreken. Alles wat ik uitspreek is uit eigen ervaringen.
De staat van ons bewustzijn in het hier en nu...logisch natuurlijk...heeft alles te maken, deze
onderwerpen, met buitenaards contact. Als dit soort zaken wat ik hier laat zien, heb ik ook
besproken met Sirische mensen. Ik heb hier 4 jaar lang bewustzijnstraining over gehad, gesprekken
heb gehad over op welke manier de mensheid een echte bijdrage levert. Dus ik heb eerst heel erg
aan mijzelf gewerkt. Dat heb ik ook in bossen gedaan met mensen die een stuk groter zijn dan wij,
maar hele mooie kleding dragen met hele mooie gliefs en prachtige mooie smaragdkleurige lijnen in
hun kleding hebben, als je daar naar kijkt lijkt het alsof het een stromende rivier is, totáál anders als
wat wij ervan snappen, maar het is er gewoon. Het komt eigenlijk er op neer dat we als basis terug
dienen te keren naar iets wat in dit leven weer hersteld dient te worden.
Dus wij kunnen wérkelijk in contact komen met buitenaardse wezens...groepen, want daar is waar ik
ook naar toe werk in deze lezingen, hoe groepen met elkaar iets neer kunnen zetten zonder dat je
een groep wordt...want het is heel belangrijk dat je jezelf blijft en dat je met elkaar een veilige zone
kunt maken, waarin je vanuit jezelf in verbinding met elkaar, dus daadwerkelijk in contact kunt
komen. En ik heb het bewijs daar zelf van ondervonden, dat dat dus ook kan met groepen en dat is
een hele bijzondere ervaring. Je kunt je voorstellen als je nu met 20 mensen bij elkaar zit en we
gaan bepaalde oefeningen doen en er verschijnen ineens één of twee mensen in de ruimte...die
komen gewoon binnen lopen omdat het bewustzijnsveld het toestaat, dan kun je je voorstellen dat
men zegt...ja dat wil ik graag, dat wil ik héél graag...ik wil dat een keer meemaken..(Martijn vraagt
aan publiek wie dat zou willen)...(lach)....Dan de volgende vraag...hoe zeker ben jij van jezelf, dat
op dat moment en die die prachtig mooie mensen voor jou staan en jou aankijken, dat jij op dat
moment of anders gezegd, hoe weet je van te voren dat de emoties en de gevoelens die in jou
neurologische circuit vrijkomen... dat is een soort shockeffect... dat je daarmee in je totale rust kunt
blijven. Hoe zeker weet je dat...Het bijzondere is, dat op het moment dat wij dat doen vanuit onze
persoonlijkheid, contact krijgen met deze mensen...deze mensen willen dus graag contact hebben
op een menselijke wijze zoals wij nu dus ook functioneren....
Dus op het moment dat wij met deze mensen contact krijgen, reageren wij vanuit onze
persoonlijkheid, reageren wij op alle triggerpoints, op alle punten die wij in ons leven
hebben meegemaakt...in dit leven, in vorige levens en onze toekomstige levens, want
alles ontstaat vanuit het nu... Wij denken lineair maar we zitten er steeds naast. En op het
moment dat wij niet beseffen wat er met ons emotioneel bewustzijnsveld gebeurd in ons
script van bewustzijn en je gaat denken dat je vanuit je persoonlijkheid daar naar toe
kunt en er gebeurd iets wat eigenlijk niet voorzien is, dan is het een gevolg dat zij
aanlijnen op ons bewustzijnsveld en hoe dat werkt daar kom ik nog op, dat zij ons
letterlijk in een situatie kunnen brengen waarmee zij schade oplopen in hun zijn op dat
moment.
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Want ze doen er héél veel voor om in onze fysieke realiteit te verschijnen, want niemand
wil hier feitelijk zijn, in een realiteit zoals wij die ervaren.
Niemand wil hier feitelijk zijn, vooral de mensen die hier op aarde komen en die zich ook
fysiek tonen, niet astraal maar echt fysiek, die doen dat puur uit een heel groot belang, uit
respect voor jou, weten dat er een hele grote noodzaak is, dat kunnen wij niet overzien
wat voor schakel dat is, maar ze doen dat ook on andere ook heel erg voor hun eigen
bewustzijn. Dus er ligt hier iets te repareren. Dus hoe zeker ben je van jezelf dat je er ook
werkelijk goed mee omgaat, ondanks dat je weet dat je het graag wilt...Dat hele
buitenaardse thema, is een voorbereiding op weg daar heen.
Ik geef je een voorbeeld, ik heb dat ook op de website gezet en misschien heb je het ook wel
gelezen...
We kwamen terug van een bijeenkomst in Meersen, vlakbij Maastricht...Raymond mijn zoon, Ellen
en ik, we hadden een bed & Breakfast en zijn daar dus blijven slapen. De volgende dag zijn we laat
naar huis gereden en het was donker, ik reed niet, dus ik lag lekker met mijn stoel achterover, ik ben
aan het ontspannen en dan heb ik een bepaalde methode waarmee ik kan communiceren met
andere bewustzijnsvelden, dus niet op een menselijke manier zoals wij dat nu doen. Dat kun je dus
ook niet leren wan dat is dus die modus die we in ons dragen. En bij die modus kom je terecht als je
bij je emotionele bewustzijnsvelden durft te komen. En als je daar bent gekomen zul je ook door je
trauma's
heen moeten gaan...Maar het zijn dus alleen maar gevoelens en laat die pijn er dan ook gewoon
zijn, als je er voor elkaar durft te zijn en elkaar niet in de steek laat, geen oordeel hebt maar vanuit
respect leeft, dan kan het heel snel héél worden. Maar goed...ik zat in die auto en de eerste
voertuigen vlogen over de auto heen, 3 oranje bollen...toen kwamen ze nog een keertje
voorbij....maar ik zeg daar nooit iets over want ik ga niet altijd iedereen vertellen wat ik zie. En vaak
is het ook zo dat andere mensen het niet zien omdat het zich manifesteert in mijn fase van
bewustzijn. We waren in Leeuwarden en we slaan links af en bijna in Franeker en op een gegeven
moment komt er een bol aan de rechter kant van de auto en komen ze letterlijk dichterbij. Dus ze
komen zo dichterbij en ik zeg nog zo tegen Ellen..."kijk, ik zie het nu heel duidelijk, zie jij het nou
ook of is dat nu alleen iets wat ik kan waarnemen..." Ze kijkt maar ze ziet niks en we komen op dat
moment bij een dicht bebost gebied, maar het is donker, dus we reden dat bos voorbij en ze zegt in
een keer..."ohhh, ik zie ze ook...."(lach). Ze was heel verheugt en dat is natuurlijk logisch hè...Dus
ik zeg.." doe maar rustig"...maar het is natuurlijk leuk om naar te kijken, want er is contact en op
het moment dat je daar blijdschap bij voelt door het bewust te zien. Dus ik zeg , " ik ga Raymond
wakker maken". En ik draai me om en zeg..."Raymond, papa maakt je wakker want er zijn ufo's te
zien"...En hij zei in kindertaal, en hij was spierwit, hij was pas 12 en het was s ‘nachts, maar ik
dacht ik moet hem toch wakker maken...dus hij zei "waar papa, waar zijn de ufo's" en ik zei.. "daar"
en ik wees ze aan..."oh ja, ik zie ze ook, 3 stuks ". En vervolgens gingen ze voor de auto langs naar
de linker kant en we waren gewoon in een andere staat van communicatie en ik zei tegen Ellen dat
het nodig is dat we even afslaan het weiland in, dan komen ze ook dichterbij. Want ze komen ons
heel veel vreugde brengen. Dat is de verbinding buiten het fysieke gedeelte om brengen ze ons
informatie.
Dus we zijn gestopt en ik stap dan ook uit want ik vind dat natuurlijk hartstikke leuk, Ellen die bleef
zitten en deed het raam naar beneden, Raymond draait zijn raam naar beneden.
"Oh ja papa, ze komen dichterbij"...dus ik zeg.. "kom maar bij mij". "Ik weet niet of ik dat wel
durf"...En dan is er op dat moment een invloed in het bewustzijn met z'n drieën waardoor het
lastiger begint te worden. Want alles wat wij doen wordt direct gezien en gemonitord. Een heel
speciaal bewustzijnsveld. Maar goed, ik ben uitgestapt en wat ik dus doe, ik sluit mijn ogen...ook al
wil ik nog zo graag kijken, maar als ik mijn ogen dichtdoe, zijn er geen visuele prikkels, is er ook
geen controlemechanisme bij die visuele prikkels, want daar zit een héél belangrijk punt. Dus ik
communiceer met ze en ze worden heel groot...oranje...en ze komen boven de auto langs naar de
andere kant. Dus ik zeg tegen Raymond ..."ze zijn nou naar die kant heen" en vervolgens "die
kant"...En ik zeg tegen Raymond..."voel je het niet, ze willen graag dat je uitstapt"...Maar dat durfde
hij op een of andere manier niet en dat is prima, helemaal oké...Op een gegeven moment vloeide
het weg en voelde ik aan mijn bewustzijnsveld dat de verbinding verbreekt, dus ze doofden uit...En
ik zei tegen Raymond...we kunnen het nog één keer proberen, maar dan zul jij wel ook van je liefde
nu naar je vrienden, eventjes met je gedachten er naar toe en dat heeft hij ook gedaan en op dat
moment voelde ik direct een impuls hier bij mijn borstbeen aan de bovenkant naar binnen komen en
er kwam zomaar uit het niets kwam het oplichten van oranje naar geel en het klapte uit en ze
schoten met een enorme gang...zoef...zo naar de atmosfeer en dat zagen Ellen en Raymond ook.
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Dus dat is leuk! Waarom vertel ik dit...om te zeggen dat het dus gewoon kan! Dat het niet iets is,
wat ik alleen maar zie. En ook niet wat al die andere "idioten" die dit ook allemaal zien, dat ook
alleen zij dat zien. De doelstelling is om dat stukje bewustzijn wat ik in mij draag, om dat te
koppelen. En ik sta hier als Martijn en jullie zitten hier als jullie, maar we zijn veel meer dan dat,
laten we gewoon dat stukje aan durven gaan en als je het niet aandurft, dan is dat ook oké. Het
hoeft hier niet perse om te gaan. Het is wel een belangrijk onderwerp om te gaan beseffen dat wij
die contacten toe gaan staan met elkaar. En dan is het heel belangrijk dat we gaan beseffen
dat we ons voorbereiden op situaties waar je je niet op kunt voorbereiden...(lach)
Dit heeft alles te maken met hoe wij dus benadert worden.
Hier zie je een kind (plaatje). Het kind groeit op, gaat studeren en dan zou je je af kunnen vragen
waarom je dat allemaal hebt gedaan...want ik kan nog steeds niet fatsoenlijk doen wat ik wil, ik heb
nog steeds niet al mijn passies geleefd, 90% van de gevoelens heb ik nog niet tot uiting
gebracht...hoe komt dat...Onze realiteit is een geconditioneerd circuit, dus wij zijn vanuit
expanderende vermogens aan de slag gegaan met ons zelf, nee we hebben een systeem gevolgd.
Een systeem zoals opvoeding en scholing, dat zijn voortdurend invloeden van buiten af. Dus je kind
gaat naar school, wordt gelijk gebracht naar een systeem en op zich is dat nog niet zo erg, om in
een systeem te zitten waar een kind op zich zijn of haar talenten ook mag ontwikkelen. Dat er ook
scholen zijn die zeggen.. joh...dit kind heeft behoefte aan de natuur, dus we gaan wel die
belangrijke stoffen behandelen maar verpakt in een thema van de natuur. Dus dat is heel belangrijk.
Dus je kunt je afvragen, wie ben ik in dit leven als persoon. En daar kun je conclusies op aan zetten
vanuit jou ervaring. Zoals jij hier zit, jij reageert op een situatie en je buurman of buurvrouw en die
reageert op diezelfde situatie compleet anders. Dus die referentiekaders
waar je op reageert, bepalen jou gedrag. En jou gedrag bepaald ook jou ontwikkeling.
En jou ontwikkeling maakt wie jij bent. Uiteindelijk dat je denkt dat je weet wie je bent en daar
handel je naar dat straal je uit en daar wordt op gereageerd. En hoe komt het nou dat zoveel
mensen die reactie in het fysieke stuk niet krijgen, doordat ze nog niet die stap hebben gezet om te
beseffen dat ze dat stukje persoonlijkheid gaan integreren met het wezenlijke stuk van je werkelijke
passionele gevoelens, ook je hartstochtelijke gevoelens.
Dit werk kan ik alleen doen met hartstocht. En dat is ook het mooie, dat ik het ook kan doen en
daarom ben ik ook gekomen uit een andere tijd. En ik heb hier ook een leven als Martijn, dat ik het
kan doen vanuit die ervaring, van de kaders en referenties van de werkelijke werkelijkheid...dus het
diepliggende gevoel is ons erfgoed van wie wij werkelijk zijn, dat ik die daarmee kan uitzenden.
Misschien zij er meer mensen die merken dat het best vermoeiend is wat ik zeg. Of dat je het gevoel
hebt van ...dat pak ik niet.
Hoe meer je het niet pakt, hoe beter het is...(lach). Want het mentale stuk kan het bijna niet
oppakken. We hebben er nooit niet over gesproken op deze manier, we spraken altijd wel vanuit ons
bewustzijnsveld, de holografische transmissiecode van mens tot mens.
Dat kan een op een, maar dat kan ook in groepen zijn. Dat was vroeger, in een andere tijd
in de toekomst van wat we nu hebben geleerd, want onze tijd van nu is de toekomst, hebben wij
een staat bereikt van....stel je voor je loopt in de supermarkt, er staan 4 mensen te communiceren
en die andere 200 mensen niet en die kunnen gewoon met die andere mensen communiceren in
groepsverband, zeg maar een intern skypegesprek.
Dat is allemaal een afgeleide van wie wij zijn. Dus is bén mijn ervaringen. Je kunt dan ook zeggen ik
ben wat ik mij kan herinneren. Dus om het moment dat je dan denkt, wat deed ik gisteren dan
weten jullie wat jullie gisteren deden. Op het moment dat je weet wat voor opleiding je hebt gehad,
dan is dat ook wie je bent geworden. Stel je voor dat er nog veel meer is met jou wat je totaal niet
weet. Dus dan ben je dát in ieder geval niet...
Dus je bent ook wat je je kunt herinneren. Dus dat geheugen, heeft een cruciale sleutelrol in ons
wezenlijk stuk. En ik ben wat andere van mij zien of weten, wij denken te weten te zien.
Ik heb jarenlang computers gehad en als mensen tegenkom is het nog steeds van, doe jij nog in
computers? Zonder dat ik daarom vraag komt er de projectie van hun holografisch bewustzijnsveld
naar mij toe en als ik dus niet alert zou zijn, zou ik die rol in kunnen stappen en dan zou ik
zeggen .."nee, ik heb niks met computers", en je kun je een heel gesprek aangaan en voor je het
weet ben je die rol. Dus je bent ook een deel van wat andere mensen van jou zien. Dat zijn
projecties. En de kracht van projecties is enorm groot. Want op het moment dat je werkeloos bent,
dan is het niets anders dan dat je op dat moment niet meedraait in het verplichte systeem waarin je
je tijd verruild tegen een bepaalde vergoeding. Maar het feit dat je werkeloos bent, ben je dus de
mens... "ik ben werkeloos" ...en daarmee wordt je dus in gecategoriseerd en ga je in die doos... en
jij voldoet dus niet in het systeem. Wordt het niet eens tijd dat jij een fatsoenlijke baan gaat
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zoeken...(lach). Dus wie ben je, wat is mijn gevoel, wat gebeurd er van buiten af, wat wordt er
allemaal op je af geschoten. Probeer dit nu eens in het groot te bekijken hier op aarde. Al die
verschillende modellen en culturen, al die verschillende economische belangen, met één grote
machtsconstructie daarachter.
De hele aarde, de hele collectieve beschaving op aarde, zit in feite zo'n systeem.
De aardse mens is geworden wat machten achter de schermen willen wie wij zijn.
We zitten dus echt in een hele heftige fase. Dus wie en wat ben ik werkelijk...en dat is de meest
interessante en essentiële vraag...niet eens wie jij bent in dit leven hier, daar begint het wel mee, of
je werkelijk leeft wat je wilt...of je dat ook durft, of je je niet laat beperken door allerlei
angstscenario's dat als je je baan opzegt of je hebt toch zin in die nieuwe job, dat je denkt... maar
als ik daar stop dan ben ik straks mijn huis of flat kwijt, want dan kan ik de huur of hypotheek niet
betalen...bingo...daar is ie...op dat moment zou je eigenlijk rigoureus moet gaan onderzoeken, wat
er in jou systeem zó geraakt wordt dat je overtuigt bent van het feit dat je die woning kwijt zou
raken. Waar komt die gedachte vandaan. Ja, dat is logisch toch dat je het niet kan betalen, dan raak
je je woning kwijt...nou wie zegt dat, waar komt die informatie vandaan...dat zijn programmeringen
van buitenaf. Als jij niet voldoet raak jij alles kwijt. En op dat kracht bij te zetten krijgen we dat
dagelijks via het nieuws, het zogenaamde nieuws...krijgen we dat te zien, huisuitzettingen en zo...
En ik heb daar zelf ervaring mee en dat was mijn grootste geschenk. Ik ben wat mijn
multidimensionale meta bewustzijn zich weet te herinneren. Dus mijn bewustzijn hier, als Martijn
kan zich dit leven herinneren, maar alles wat er voor dit leven zit, is ook gewoon normaliter
toegankelijk! Voor ons allemaal...
Het hele reïncarnatieproces, de schotten daar tussenin, de resetknop die steeds wordt ingezet, het
proces van dat het gewist wordt, is een vooropgezet plan. Nu gaan we naar de afdeling heilige
huisjes...(lach) ...Dat is natuurlijk heel heftig, omdat wij op dat moment in een keer op een heel
andere manier zouden moeten gaan onderzoeken. Dus sommige mensen zeggen wel eens tegen
mij...moeten we alles helemaal herzien, dus hebben we alles voor niks gedaan...Dat is natuurlijk
helemaal niet zo. Wij zijn voortdurend niet aan het afleren maar aan bijleren. We zijn steeds aan het
upgraden aan de hand van de situatie waarin we nu zitten. Dus wat we hebben geleerd, heeft ons
heel veel gebracht, heeft ons informatie gegeven, het heeft ons gebracht op dit punt en ineens
ontdekken wij, dat die kaders die zolang gefunctioneerd hebben in het onderzoek, dat we die eraf
mogen halen en terug mogen geven met liefde en zeggen, nu doe nog maar een keer een verder
onderzoek. Zoals ook inderdaad Jezus Christus, is Jezus Christus dan zoals in de bijbel staat, is het
iets wat spiritualiteit is, of is het nog veel groter en ook dusdanig ook nog meer betekenisvoller. En
heeft het ook die betekenis wat in de geschriften staat. Of komt dat misschien ook nog wel op een
heel andere manier binnen. Alles is geschreven speciaal voor ons, aan de hand van ons huidige
systeem, zodat wij kunnen denken dat (?)
Het sleutelwoord is geheugen, alles draait om geheugen.
Op het moment dat we nu onder hypnose komen en denken dat we een kip zijn, zullen we
ons nooit kunnen herinneren wat we daarvoor hebben gedaan. Dus zijn we op dat
moment een kip, zo simpel is het. En als je hier heel diep over gaat voelen, dan kom je tot
de conclusie, er is iets heel vreemds aan de hand. Want als het inderdaad zo is dat er
andere rassen zijn, die beschikking hebben over onze geheugenmodules, dan impliceert
dat nogal wat.
Dat betekend heel veel! Want wat is er dan in die geheugenmodules wat wij niet mogen
weten....En waarom...Wat is er dan ooit gebeurd, wie zijn wij dan, wat hebben wij dan
wellicht ooit gedaan waardoor dit heeft kunnen gebeuren. En is dat dan werkelijk een
onderdeel van een heel groot experiment of is er een onvoorziene situatie die geleid heeft
tot dit moment en dat wij vanuit onze oorspronkelijkheid zoveel kracht in ons dragen, dat
wij zelfs in dit moment waar wij nog maar 1% van ons vermogen hebben, zelfs nu nog
steeds...de weg terug weten te vinden, via ons bewustzijn van gevoel. Dat laatste is er
aan de hand. Daarom worden we ook zo getart en geplaagd en getreiterd in ons
bewustzijn om te zorgen dat je voortdurend als je 2 stappen vooruit doet, dat je het
gevoel krijgt dat het niets heeft opgeleverd. Maar niets is minder waar, elke stap vooruit
wordt beloond met 30 stappen extra tijd alleen dat zie je niet in het fysieke leven. Dus het
sleutelwoord is geheugen.
Hoe kan het dan dat wij daar niet bij kunnen komen.
Vraag: Waar zit het geheugen...
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Het geheugen zit niet in het fysieke lichaam. Het zit in ons
metafysisch bronbewustzijn. En het onderscheid tussen ons
fysieke lichaam dit en het metafysisch lichaam is dat ons
lichaam wat we nu zien, is een één procent onderdeel van een
veel groter bewustzijnsveld en in die bewustzijnsvelden, die
bestaan uit geometrische veldenergieën die door het hele
universum lopen, letterlijk in verbinding staan met alles, daar
ligt ons bewustzijnsraster opgeslagen. En wat er uitgeschakeld
is zijn hele geometrische velden.
Dus het neurologische circuit van ons heilige geometrie
waarmee ons bewustzijn is opgebouwd, in een heel klein
spectrum daarvan van wie wij nu zijn en vanuit dit spectrum we
maar een héél klein stukje van de werkelijkheid zien, dat is
waar we het mee moeten doen. Dus waar ligt ons
geheugen...ons geheugen ligt niet in dit fysieke lichaam maar in
ons grotere metafysische bewustzijn, wat ook een lichaam is. Je
zou kunnen zeggen dat wij ons klonen in een veel grote
bewustzijn dan op dit moment op de aarde rond loopt.
Martijn:

Vraag: Het is wel persoonlijk?
Martijn: Het is wezenlijk...ja...En de rol daarin van andere buitenaardse rassen en hun belangen en
ook hun liefde voor ons en ook tegenwerkende krachten hebben daar ook alles mee te maken!
Hoe de mensen op deze planeet een grotere werkelijkheid ontkennen, aanhanger zijn van een
religie, beperkend omdat ze in dat stuk vertrouwen hebben in het leiderschap van andere mensen.
Niet je eigen autoriteit kunnen voelen, omdat je weet dat heeft geen zin.
Dus daarmee ontken je ook de grotere realiteit en geef je het voortdurend uit handen.
Maar hoe kunnen we nou teruggaan Martijn...het is wel leuk om dat allemaal te weten maar hoe
kom ik daar. Dat komt allemaal, je kunt er straks zelf je conclusies uit trekken, simpelweg omdat je
het voelt waar je heen wilt...En ook dit is nu eenmaal zo, dat is de grootste boosdoener natuurlijk,
want alles wat er nu gebeurd is helemaal niet zo...(lach)
Conclusie: We leven in een gedicteerde realiteit van buitenaf. Dat staat haaks op wat veel mensen
dus zeggen. En daarom wordt ik ook verkettert...hartstikke goed...(lach)
Wat mogen wij niet weten, waarom worden wij in onwetendheid gehouden en wat draagt ons aardse
ras hier in zich. Wat maakt ons zo bijzonder.
Ik heb ontmoetingen gehad met reptiliaanse mensen in een enorm voertuig...gigantische voertuigen
wat bestaat uit allemaal lichtballen, zo kan ik het beste omschrijven...
Een voertuig wat half in de grond van de aarde hing, of een derde...en de rest stak er bovenuit en ik
sta daar naar te kijken, letterlijk...zo gewoon, zoals jullie me nu zien, de wind waait en ik kijk er
naar, en het voertuig is opgebouwd uit lichtballen, zó ontzettend mooi....zó ontzettend goed om naar
te kijken...De uitstraling van dat schip raakt iets in mijn bewustzijnsveld, mijn gevoel werd helemaal
diep aangeraakt, alsof je afscheid van iets nam wat je heel dierbaar is, terwijl ik het dus op dat
moment zag en die gevoelens kwamen dan ook naar boven, referentiekaders...Het lijkt er althans
op, dus ik kijk naar dat schip...zó groot...en ik was helemaal onthutst van de grootsheid en de
schoonheid van dat schip. Ik ben zo onthutst en ontdaan van de kracht waarmee het energie
uitstraalde en ook bewustzijn uitstraalde, dat ik was hélemaal ontroerd...ik was écht ontroerd...
En na een minuut of 5 komt er een opening en er komt licht uit, een soort lichtbal...en vanuit de
binnenkant stappen 3 mensen naar buiten...en die komen naar me toe, ze komen niet recht op me
af maar komen ineens zo recht voor me langs en gaan naast me staan. Dat heeft ook een bepaalde
betekenis. En ik sta naast hun en ik kijk ernaar en de tranen rollen over mijn wangen en op een
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gegeven moment vraagt die vrouw, mensachtig...ze vraagt aan mij...wat voel je...en ik kijk er naar
en ik barst gewoon in huilen uit...ik zeg, ik kan niet geloven dat jullie zoiets kunnen maken....wat is
dit óngelofelijk mooi...dit heb ik nog nóóit gezien. En kosmisch gezien weet ik niks, kosmisch gezien
heb ik bijna niets gezien. Aards gezien heb ik ongelofelijk veel gezien. Dus op dat moment, vanuit
dat stuk keek ik en zei ik...wát is dit ongelofelijk mooi...Hoe hebben jullie dit kunnen maken, zó iets
moois...En ze kijken naar mij, met een mensachtig gebaar naar mij...ze kijken naar mij en ze kijken
naar het schip en op een gegeven moment stapt een vrouw...het zijn 2 vrouwen en een man...de
middelste vrouw stapt naar voren, ze draait zich om, met het gezicht naar mij en ze kijkt naar mij
met haar blauwe ogen en ik kijk naar het schip en ik kijk haar aan...en toen zegt ze...en nu moet je
eens goed beseffen wat dit betekent...ze zegt, dit schip...dit voertuig... hebben we gemaakt met
jullie ogen ...jullie zijn de designers...Wij hebben beelden tot ons genomen, als zijnde dat andere
groter en verder geëvolueerd zijn. En als er iets is wat zij ons vragen om aan te passen, is het dát
dus wat aangepast moet worden, om te herzien dat wij onszelf zo klein maken. Wij kunnen pas
groeien op het moment dat we durven toe te staan, dát wij dus ook daadwerkelijk de moeite waard
zijn. Dat wij dus ook daadwerkelijk allemaal onafhankelijk, of je nu ervaring hebt of niet...dat doet
er niet toe...We zitten allemaal in die zelfde bronverbinding. En zij vragen ons om te onderzoeken en
toe te staan in onszelf, dat wij in andere tijden leraren zijn van hén. En daar heb ik ook uitvoerig
gesprekken over gehad.
En dat is niet alleen bij de Arcturianen, maar dat is bij de 12 hoofdrassen, die te maken
hebben met de schepping van het mensdom, waar wij een onderdeel van zijn, wat een
andere mensdom is dan andere menselijke rassen in het universum...dat wij gaan
beseffen dat zij direct verbonden zijn met onze schepping en dat wij de leraren van hen
zijn. En nu is het zover gekomen dat wij dat niet meer weten, zij houden van ons en ze weten wel
een ding, dat is dat wij alleen maar in een upgradesituatie terecht kunnen komen, op het moment
dat wij gaan toestaan, dat wij nu de leerlingen zijn van onze leerlingen. En als je gaat voelen wat
dat betekent en de grootsheid van deze realiteit door je heen laat stromen, dan krijg je dus ook
direct een upgrade in je basischakra.
Er gebeurd iets heel fundamenteels. Dus ga hier voor jezelf maar eens over voelen, op je eigen
moment. Laat de energie maar eens binnenkomen...en zo zijn er nog vele andere rassen waar nog
nooit over gesproken is, die ook gekoppeld zitten in het bewustzijnsveld van onze schepping. Onze
fysieke schepping bestaat uit 188 verschillende lagen van dimensies, dus het is veel groter hoor...het
stopt niet bij de twaalfde...en op het moment dat we zóver durven te kijken en onze rol daarin
durven te aanvaarden, dan komt ook de noodzaak naar boven en naar voren, hoe belangrijk het is
dat wij anders gaan kijken en dat we ook alles wat we tot nu toe hebben gehoord, gewoon omarmen
en netjes durven te parkeren en verder te kijken. En dat is ook logisch hè...we praten over een
hypnotische sessie en dan gaat de informatie stromen en dan ga je allemaal nieuwe ontdekkingen
doen. En dan gaan we weer nieuwe dingen tegenkomen en wij proberen daar weer een betekenis
aan te geven en dan botst dat wel eens met visies.
Jullie snappen wel dat mensen wel eens hele heftige discussies met mij hierover aangaan.
Wie zijn wij? Wij zijn het volk wat niet meer weet wie ze is en daar zijn we nu mee bezig.
We stappen daar gewoon uit! Uit alles wat we hebben geleerd, uit alles wat we hebben gezien,
we stappen uit de veilige zone, bescherming, het is supergoed bedoelt van allerlei lieve mensen op
deze aarde die dit systeem voor ons hebben bedacht, ze hebben het beste met ons voor in dit
werkelijkheidssyndroom. Op het moment dat je daar uit durft te stappen, uit alles wat je ooit hebt
geleerd, alles wat je hebt gezien als realiteit, parkeer het maar. Het is wel een soort
besturingssysteem en dat je besturingssysteem wel blijft gebruiken om in het hier en nu te
navigeren. Waarbij het niet de bedoeling is dat je doordraait, dus met de voeten op de grond, het is
een buitengewoon onderwerp wat te maken heeft met ons erfgoed.
En dan ga je dus opnieuw onderzoeken en op het moment dat je durft te onderzoeken en je kunt
daar ook bijkomen via je emotionele bewustzijns laag en je kunt opeens schakelen tussen de
verschillende realiteiten, dan kom je tot onthutsende, boeiende, super interessante, uiterst
bemoedigende conclusies, kom je terug in deze realiteit.
En dan zie je dus ook dat de angsten die er zijn, niets anders zijn dan neurotransmitters in ons
fysieke lichaam, pakketten informatie die door ons centrale zenuwstelsel worden gejaagd, om ons te
onderdrukken. Om ons gevoelens te laten voelen, die er helemaal niet toe doen. En dan ga je ook
ontdekken hoe dat de wereld wordt regeert en bestuurt en dat die krachten misbruik maken van
energieën om bijvoorbeeld ook het voortplantingssysteem bij de mens...de seksualiteit in de mens,
hoe alles verwrongen en verweven is van onderdrukking. Hoe alles op een manier wordt toegepast
die verreweg niks te maken heeft met hoe het ooit is geweest.
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Als kind kon ik gemakkelijk uit mijn lichaam treden, dat doe ik op het moment liever niet meer
omdat ik steeds met hoofdpijn terug kom, dus daar ben ik mee gestopt. Het was voor mij eenvoudig
om op mijn rug te gaan liggen en iets in mijzelf te doen, een bepaalde beweging te maken in mijn
gedachte, zo kun je het beste zeggen en dan kon ik uit mijn lichaam draaien. En dat vond ik
ontzettend leuk en ik maakte er een beetje een spel van om dat elke avond te doen, sterker nog ik
ging er zelfs eerder voor naar bed...
Mijn moeder heeft dan proberen te lokken met een kop warme melk met anijs...maar ik zei, nee
mama ik moet weg...(lach)...dat gebeurde er dus...En door die reizen dus kwam ik in aanraking met
andere realiteiten en bewustzijnsvelden. Ik ben ook een aantal keren écht overleden geweest, 3
keer...wat best wel heftig was en waar ik het ook goed vond om te gaan...en dat had te maken met
de overload, dus de hoeveelheid energie die mijn fysieke lichaam niet meer aan kon. Door alle
informatie en gebeurtenissen kon mijn fysieke lichaam, mijn jongens lichaampje, kon dat niet meer
handelen, dus er kwam een soort uitspatting en dat voelde ik hier bij mijn zonnevlecht en bij mijn
navel....daar spatte het uit elkaar en knalde ik letterlijk mijn lichaam uit. Letterlijk klapte ik met
mijn hoofd, terwijl ik uitgetreden was, tegen de deursponning die van ijzer is, waar de verf
afsprong...
Ik heb heel veel invloed met mijn energie, op de fysieke realiteit. Dan kun je ook zien dat het
allemaal gekoppeld zit aan elkaar en dat heeft te maken met je energetische vermogen. Een aantal
malen daarvan, heb ik goed gezien hoe de reïncarnatiesystemen werken. En ik heb gezien dat het
teams zijn. Zo is mijn oma overleden en op het moment dat mijn oma overleed, vlak daarvoor, werd
ik geroepen in een droom, dat ik wakker moest gaan zitten bij de telefoon, want ik zou zo gebeld
worden. Toen was ik 19 jaar, dus ik ging s' nachts om 4 uur bij mijn telefoon zitten....en de telefoon
ging en er werd gezegd, oma ligt op sterven. Maar ik was even van te voren in die realiteit gegaan
en toen kwam ik terwijl ik mijn lichaam uit ging, in een ruimte terecht, een hele mooie serene
ruimte, met allemaal wezens die vrij blank van kleur waren, mensachtigen...maar beslist geen
mensen, kwam ik daar kijken en toen zag ik daar een apparaat en dat lijkt een beetje hierop
(plaatje)...letterlijk een apparaat wat niet bestaat uit fysieke stof zoals wij dat kennen, maar veel
geavanceerder dan dat en die mensen stonden daarom heen en ik mocht getuige zijn van het feit
dat mijn oma werd teruggehaald....
Dus ik zeg goh...en ik mag daar niet bij zijn? Jawel...je bent er toch bij...en ik sta erbij en die groep
die staat daar omheen en ik kijk en ik zie dus terwijl mijn oma nog niet was overleden, zie ik mijn
oma daar liggen....klein vrouwtje met een heel mooi wit gewaad...en ik zie haar dus
liggen...letterlijk.
En op het moment dat het gebeurde, werden er allerlei controlepanelen bediend met bewustzijn en
op het moment dat zij overleed, komt haar lichaam in een schok...ploep...naar mij en ze kijkt mij
direct aan....En dit zijn dus ervaringen, nogmaals...zoals wij hier met elkaar zitten, dus niet in
droomstaat. Volledige 100%, misschien 1000% bewustzijn, veel gedetailleerder dan dit. En terwijl
dat gebeurd pak ik haar bij haar hand en zeg...oma, ik wil helemaal niet dat jij gaat, want ik wil
graag afscheid van je nemen. En ze pakt mijn hand en ze zegt, lieve schat, dat kan juist nu...
En op dat moment gaat dus de telefoon, dat sluit daar dus naadloos op aan, want het loopt allemaal
door elkaar heen en ik pak mijn telefoon, ik neem op en ik hoor dus dat mijn oma in het ziekenhuis
ligt en dat ze op sterven ligt. Dus wij daarheen en toen was ze al overleden. Dus dat klopt, maar het
leuke is...wij komen in het ziekenhuis en zij ligt zo...(maakt een gebaar)..., dat zijn de
incarnatiecodes. Wat het bijzondere daarvan is, dat dat in een hele andere context geplaatst dient te
worden, want het hele incarnatieproces op zich, heeft ook een andere betekenis, dan wat wij er tot
nu toe van hebben gemaakt.
Ik heb ook ervaringen van voor dat ik dit leven hier gewaar werd, zo omschrijf ik het, dat mijn
bewustzijn gewaar werd dat deze realiteit er is, als kind, heb ik ook gezien hoe ons bewustzijn wordt
gekoppeld door de nationale helpers, dat zijn assistenten...je zou zeggen dat is het engelenrijk maar
dat is het in feite ook niet, het is een soort heel groot medisch platform van de spirituele orde,
waarin het bewustzijn van de mens, gekoppeld wordt aan een deel in de realiteit waarin we nu
zitten. En dat is héél bijzonder om te zien.
En het is niet zo dat wij hebben gekozen voor dit leven! En het is niet zo dat wij hebben
gekozen bij deze ouders geboren te worden om hier te leren en vervolgens hier allerlei
processen te doorlopen. Het heeft een heel andere oorzaak dat wij ons gewaar worden
van deze situatie, omdat wij met herinneringsmodules zitten. Het is een soort wereld die
gecreëerd is door de val van ons bewustzijn, de ruimte vanwaar uit wij met elkaar in
verbinding zijn, om vanuit die werkelijkheid, in deze realiteit gewaar te worden, dus bij
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bewustzijn te komen, om te zorgen dat wij hier iets doen, dat een verandering te weeg
brengt in een ander dimensionaal veld. Dus het hele incarnatieproces hebben we in feite
zelf ooit bedacht, als noodoplossing voor een systeem wat ons in een loop wil houden van
geheugenmodules. Dat is toch wel heel vreemd hè...
Dus je zou kunnen zeggen, incarnaties worden geschreven volgens ons
voorstellingsvermogen tot op de dag van vandaag, volgens de geschriften die we ervan
hebben geleerd. Maar vergis je ook niet dat we al duizenden jaren informaties ook door profeten
en allerlei andere wezens die heel dienstbaar zijn, precies de informaties hier hebben gebracht,
passend bij het huidige collectieve vermogen om iets te begrijpen.
En ook passend om daarin stappen te maken in bewustzijn. Dus dat gaat ook gefaseerd. Nu zijn we
in een systeem, in een tijd beland, waarin we dat open kunnen breken.
Dus gelijktijdige incarnaties zijn ook werkelijkheid, veel mensen ervaren dat ze niet meer
hier zijn maar op andere plekken. Dus het voorbeeld van mijn oma, maar ook in andere
systemen dat mensen dus gekoppeld worden aan hun bewustzijn in deze matrix, in deze realiteit,
kan dus ook opgesplitst worden in verschillende realiteiten. Het is immens groot!
Heeft dit nou met buitenaards contact te maken? Jawel, nou en of!
Onder begeleiding van de "ouden" zoals ik ze hier maar even noem, heb ik heel veel verschillende
dingen gezien, geleerd en ook zaken gezien waarvan veel mensen denken dat dat niet belangrijk is
maar toch wel dat ik ze belicht.
Wat er gebeurde is vanuit een ander bewustzijn, ik noem het maar bewustzijn, want in de realiteit
waar ik terecht ben gekomen waarin mainframe zeg maar is, waaruit deze hele realiteit opgebouwd
is. Dus alles is met elkaar verbonden en ik kan via bepaalde tunnels, dimensionale tunnels, die er
dus letterlijk uitzien als vortextunnels, ging ik er met mijn bewustzijn doorheen, ik ben daar
meerdere keren doorheen gereisd, probeerde ik uit deze realiteit weg te reizen.
Dus ik probeerde eigenlijk uit deze in elkaar gedrukt dimensie uit te komen. En dat lukt ook wel, tot
een bepaalde laag...Die tunnels die er dus zijn, die hebben zij gecreëerd, wezens die dus medescheppers zijn, mede-creators van ons ras, hebben in hun mainframe, in hun bewustzijnsveld waar
onze realiteit uit opgebouwd is, hebben daar veldenergie in aangebracht, waardoor ze op het
moment als je naar deze wereld toe reist met je bewustzijn, begeleid wordt. Je wordt bij een
lichaam gebracht en dan wordt je begeleid om te zorgen dat het stuk bewustzijn wie jij bent, niet
nog verder geïnfaceerd wordt door andere krachten. Dus hoor goed wat ik zeg...ik zeg in feite, de
reis naar de aarde in deze realiteit een strikt gecontroleerde dimensie is. Alles wordt gemonitord.
Dat ga ik in deel 3 ook uitleggen. Dan leg ik uit om daar de weg in te vinden en daar herkenning in
te vinden.
Om een stuk, zeg maar route te herontdekken. Want je kunt pas ergens uitkomen, op het moment
dat je ook weet dat je er in zit. Op het moment dat je niet weet dat je in een situatie verkeerd
waarin allerlei zaken gaande zijn, dan ga je er ook niet mee aan de slag.
En kijk nou eens rond om de wereld, hoeveel mensen zijn er nu wakker en hoeveel mensen geloven
er nog steeds in dat alles echt zoals het nu is, de juiste weg is. Dat je dus inderdaad je baan moet
hebben, je geld moet verdienen en gewoon tot je 65ste je mond moet houden. Om vervolgens van
die paar spaarcenten die er over zijn, een paar leuke vakanties te houden. Om vervolgens last van
je knie te krijgen en geopereerd moet worden en dagenlang niet kan lopen...Dus wat voor
programma's hangen er achter onze realiteit, wat is er gaande...
Ik heb hier een plaatje staan, dat zijn dimensionale wachters, dat zijn wezens die ook in de oudheid
en in bepaalde Egyptische stukken terugziet. Dat zijn programma's...wezens, die een betekenis
hebben gekregen in onze database terwijl zij in deze realiteit binnenkwamen.

Er zijn wachters in ons systeem actief en die wachters die
monitoren eigenlijk de buitenste schil van deze dimensie. Dus je
kunt zeggen, ons bewustzijnsveld in elkaar geklapt, de huidige
geometrische vormen zijn her en der uitgeschakeld en dan blijft
er een veld over, dat is het veld waarin wij nu zitten...en dat veld
wordt gecontroleerd, want diegene die het lef heeft om angst te doorlopen, of diegene die het lef
heeft om zich buiten de 8 lagen van controle te begeven...dat heb ik dus gedaan... dan kom je in
aanraking met een programma en dat zijn gewoon bewustzijnsvormen, die een vorm hebben en ook
gewoon herkent worden. De eerste keer dat ik die wezens zag wist ik niet wat ik tegenkwam, ik heb
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echt onderzoek gedaan en ik ben na die tijd een aantal mensen tegengekomen, die ik dus sprak en
die letterlijk diezelfde ervaring hadden. Dus dat is een mooi stukje herkenning. Deze wezens
sturen informatie door naar een hologram, dus in feite een controleschil buiten deze
realiteit om. Het wordt steeds spannender en akeliger...nee het wordt steeds mooier...
Het gaat om de essentie, we komen daar steeds dichter bij.
Deze wezens zijn allemaal parallel aan de aardse realiteit aanwezig. Dus in de schil van
deze realiteit, maar ook in andere schillen waar ook een deel van jou incarnatie in dat
programma aanwezig is, zijn ze ook. Er kan in een andere realiteit op dit moment iets
gebeuren met jou, wat een fundamenteel effect of resultaat heeft op wie jij nu bent.
Jou gemoedstoestand wat in een keer kan veranderen, je zit lekker in je vel....en in een
keer out of the blue...ploep... voel je je zwaar....Of je komt in een hele vreemde situatie,
of je bent niet lekker en in een keer...ploep...voel je je perfect... alles is met elkaar
verbonden, er lopen verschillende besturingssystemen door elkaar heen. En het is het
besturingssysteem van wie wij zijn...Dus ons besturingssysteem is her geprogrammeerd
door krachten die heel goed snappen hoe wij functioneren. Wat ze niet snappen is hoe wij
ons staande hebben weten te houden via ons hartsbewustzijn. En precies die frequentie
hebben ze ook niet kunnen innemen en dat is de frequentie waar wij nu in zitten.
Dus wat ze doen is achter de lagen van het zichtbare besturen ze ons, om ons
voortdurend in een gebeurtenis te houden waarvan wij denken dat dat de werkelijkheid
is.
Deze wezens zijn aanwezig.
De Annunaki dynastie kwamen meer dan een half miljoen jaar geleden op aarde aan, in
tegenstelling tot 200.000 jaar geleden en sommige mensen zeggen 300.000 jaar geleden,
wat op de Sumerische kleitabletten wordt beschreven. Laten wij heel goed beseffen dat
de krachten achter de schermen, de derde partij, zijn verschillende allianties die
samenwerken. Allemaal uit eigen belang tegen het menselijk bewustzijn, dat deze uiterst
geavanceerde mind readers en ook tijdsreizigers zijn en letterlijk technologie in ons
hebben aangebracht, zodat wij niet meer buiten de kaders kunnen kijken van wat we nu
zien en dat zij ook invloed hebben op de zogenaamde nu nieuw te ontdekken historie van
de mensheid. En dat kan dus een hele grote valkuil zijn, daarom geef ik mensen die het onderzoek
doen ermee, mee...van blijf alert! Dat datgene wat je ontdekt, ook wat op de Sumerische
kleitabletten staat, laat daar geen misverstand over bestaan, dat het zéér intellectuele beschavingen
zijn, die álles gezien hebben.... in het stukje, in de logica... van wat wij gaan ontdekken en gaan
snappen. Dus hoe meer wij iets gaan onderzoeken op basis van logica en informatie, hoe meer dat
wij voldoen... en precies die realiteit gaan ervaren, dat zij willen wat wij dus gaan ontdekken als
onze oorspronkelijke historie, omdat wij gaan redeneren vanuit ons hoofd. Daarom is het ook zo
belangrijk dat we menselijk onderzoek doen, voortdurend in verbinding blijven met mensen zoals
jullie en ik, die werken vanuit het gevoel. Want als je vanuit je gevoel werkt, dan kun je die
koppeling leggen. En de Sumerische kleitabletten, die dateren helemaal niet uit 200.000
jaar geleden, die dateren van 6000 jaar geleden, maar zijn in een heel geavanceerd
proces vervalst en in een andere plaats in feite terug gebracht zodat wij konden
ontdekken, dat het 200.000 jaar geleden is dat de Annunaki hier kwamen en dat de
mensen...sommige zeggen dat de Annunaki ons hebben geschapen, dat wij in die nieuwe
theorie ons erfgoed gaan zien. Het is wél gelukt...en het is nog steeds een afspiegeling
van een nog grotere realiteit.
Het wordt steeds interessanter om te ontdekken van waarom dat buitenaardse concept zo
verbannen wordt, waarom het zo'n moeilijk punt is, want het is ook een moeilijk punt.
Het is een héél complex iets en toch als je daar op een gegeven moment dwars doorheen gaat, zeg
je...natuurlijk, het is zo logisch als het maar kan...
Nou, deze wezens zijn hier op de aarde operationeel (reptiliaanse ras), ze zitten in alle lagen van het
bewustzijn. Ze sturen de banken aan, ze sturen de mensen aan in het gemeentehuis, ze sturen de
mensen aan in welke industrie dan ook. Dat doen ze van achter het gordijn van deze realiteit, maar
ze zijn ook meesters dat ze er werkelijk uitzien als mensen. Dat worden dan ook wel shapeshifters
genoemd. En er zijn ook wezens die letterlijk voortdurend zichzelf zijn, die helemaal niet
shapeshifting maar volledig buiten het beeld blijven.

De aarde wordt niet bestuurd door de mensen zoals jij en ik, de
aarde wordt bestuurd door andere dimensionale wezens. En de
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Annunaki hebben daar een ongelofelijke diepliggende rol in.
Reactie: Toen je dat net vertelde, ik voelde me zo misselijk...
Martijn: Dat is heel normaal, je kan ook hoofdpijn krijgen en waarom....
Kijk wij zitten allemaal in een soort slot situatie, wij hebben een soort slot gekregen
ergens in ons bewustzijn. En dat slot...schrik niet...in aardse jaren, dragen we al 20
miljard jaren mee. Iets wat niet kan, gezien het feit dat de wetenschappers zeggen dat
het universum nog maar 15 miljard jaar bestaat. Dus wij zitten voortdurend in die context
van tijd...
Wij zijn zolang emotioneel belast, psychisch, maar ook als wezens...we hebben zoveel traumatiek in
ons systeem, dat op het moment, dat is zo diep in slaap en je negeert het, dan kun je daar het
makkelijkste mee omgaan. Mensen die hier niet mee bezig zijn en zeggen, joh... ga lekker een baan
zoeken, ga toch lekker op vakantie en hou op met die flauwekul...want wij doen lekker gewoon niet
mee...die hebben het ogenschijnlijk makkelijk, omdat ze in een andere status zitten. Maar op het
moment dat je hiermee bezig gaat en die informatie komt bij je naar boven en komt ook in
beweging, dan komt er ook beweging in je traumatiek. En traumatiek is heftig hoor...dus loop daar
ook niet voor weg en als je daar iets in voelt, laat het maar gewoon ontstaan. Er kan niks gebeuren,
het is gewoon het openbreken van een heel dikke laag opgedroogde bodem, die ooit kristalhelder
water was, wat opgedroogd is. Dan doe je er water in en dat begint ook eerst te knisperen, te
borrelen en te scheuren en zo is het met ons ook.
Vraag: Wat doe je dan met zo'n trauma, want ik heb dat vrij geregeld en dan wordt ik emotioneel
en denk waar komt het vandaan. Ik snap het niet.... en dan denk ik...het is goed, het gaat ook wel
weer over, of wat kan ik daar aan doen...Hoe moet ik naar iemand toe dan hiermee omgaan...
Martijn: Wat je daar aan kunt doen, door te zeggen, laat maar gewoon toe...laat maar gebeuren.
Maar het is heel belangrijk om inzicht te krijgen in wat er gebeurd. En wat er gebeurd is dat je uiting
geeft aan je gevoel....dat je neurologisch je gaat reageren...emotie, alles heeft met elkaar te
maken, het gebeurd vanuit ons lymfekliersysteem... en lymfeklieren geven energie/ stoffen door,
waardoor we ons voelen zoals we ons voelen, je gemoedstoestand veranderd. Ons lymfeklierstelsel
reageert op neuronen in ons centraal zenuwstelsel. En als je deze stappen helemaal terug draait op
een paar daarvoor...als je gaat huilen, dat is een uiting...we denken dan dat we huilen en we huilen
dus ook, maar wat er vrijkomt, is dat er een enorme informatie databank op gang is. Dus er is iets
in jou bezig, waarvan je kunt zeggen als je er helemaal in gaat zitten...dat er 10 jaar geleden iets in
je leven is gebeurd...en je gaat in therapie en je dacht dat het opgelost was en dan kom je bij een
therapeut die zegt...jaaaa, daar zit nog wel degelijk wat...Dat kan natuurlijk zo zijn, maar het hoeft
helemaal niet zo te zijn. Er is iets in ons systeem die voortdurend, juist in deze tijd, aan het
activeren is. Dus op het moment dat je daar inzicht in gaat brengen, dat je gaat kijken van...oké...ik
denk en ik voel ook dat ik huil en ik heb besef en ik heb inzicht in mezelf, dat er iets heel diep
fundamenteels aan de gang is en je gaat daar met je aandacht naar toe, daar ligt de
aandacht...aandacht is energie, dan kun je ook achterhalen voor jezelf wat het is. Zonder dat je het
in je hoofd hoeft te weten. Ga er gewoon met je aandacht heen, we kunnen namelijk zelf alles
opruimen.
Vraag: Hoe weet je nu of je bij een trauma zit...het is niet altijd duidelijk, ik heb soms angstige
gevoelens, hoe weet je of het iets van jou is of dat het niet van jou is.
Martijn: Goede vraag....alle wat ons overkomt, alles wat we ervaren, is ervaring die aanlijnt op een
stuk persoonlijkheid wat niet in balans is. Je kunt ook heel erg vermoeid raken, je energie loopt
weg, dan kun je even tijd nemen om bij te komen, maar veel mensen hebben dus geen tijd om bij
te komen...we zitten in een systeem, maar in feite is alles gekoppeld aan je persoonlijke stuk in het
hier en nu. Het bijzondere is ook dat alles ook op te lossen is in het hier en nu. Door er met je
aandacht naar toe te gaan en soms heb je daar ook assistentie bij nodig om te kijken waar je
persoonlijke trauma ligt.
Het bijzondere van het verhaal is dat ons persoonlijk trauma in het hier en nu, gekoppeld zit aan
een andere tijd, maar als je er in die andere tijd aan gaat werken dan lost zich het hier niet op. Dus
alles wat je meemaakt en wat je ervaart en voelt, heeft te maken met jezelf. Op het moment dat je
uit het positieve en het negatieve classificatiemodel durft te stappen, op het moment dat je al je
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energie niet meer hoeft te classificeren en dat alles er gewoon mag zijn, het neutrale veld wat in
feite kracht is, op dat moment ben je onschendbaar. Dan reageer je ook niet meer op je buurvrouw
die de middelvinger omhoog steekt en dan zeg je ...prima...dan voel je er niks bij. Er zit iets in jou
wat steeds geraakt wordt. Dus het plan wat daarachter ligt in onze persoonlijkheid vervlochten
daarin, heeft alles te maken met onze onderdrukking. Dat is ook waarom die lezingen worden
gegeven.
Omdat op dit moment heel erg veel belang is dat wij het hele buitenaardse verhaal niet alleen maar
buiten ons zelf plaatsen en we willen contact hebben met schotels en met andere levensvormen,
natuurlijk....maar dat we gaan begrijpen dat we steeds weer in die evolutionaire loop blijven hangen
en door daar alleen maar mee bezig te zijn, vergeten wij vervolgens compleet onze eigen les. En er
is wat te leren en er is wat te doorleven.
De Annunaki hebben in alle tijdlijnen in het verleden, alle religies hier neergezet op de
aarde, álle religies! En dat hebben ze met een hele slimme zet gedaan, puur om
verdeeldheid te creëren. Dus alles wat je gaat terugzoeken, alle profeten die informaties hebben
gebracht, alle kaders die erin gebracht zijn, is niets anders dan groepsvorming. Het is ontkrachtend
voor het individuele proces van de mens, want zodra jij gekoppeld wordt aan een religie geef je
jezelf over en koppel je jezelf energetisch aan het collectieve bewustzijn van die groep. Je kunt
zeggen dat elke religie wel een krachtpunt is omdat het natuurlijk gaat om liefde en wat er ook mee
te maken heeft, liefde en verbinding, maar als je er dieper in gaat kijken, dan is het bijna niet
mogelijk om uit de religie te stappen. Want als je eruit stapt, stap je bij god weg. Dus er zitten
overal chantagemiddelen in.
Ze grepen in alle tijdslijnen in en dat zijn wezens van reptiliaanse afkomst die absoluut niet een
bijdrage hebben geleverd aan het menselijk bewustzijn. Het is alleen wel zo dat ze een rol hebben
vertegenwoordigt omdat ze niet wisten wie wij zijn. Dus ze hebben ons hier aangetroffen op de
aarde. Ze hebben ons ook aangepast op de aarde, ze hebben ons niet gecreëerd, maar ze hebben
ons aangepast op basis wat zij vonden wat belangrijk was, voor hén...en ze hebben zich niet
gerealiseerd dat ze een ras voor zich hadden, die in een ver uitgeschakeld circuit verkeerd en
daardoor ook zo uitziet zoals wij zijn en dat hebben ze pas vele tijden later ontdekt. En daar ligt nu
ook het knelpunt dat er binnen de Annunaki en religies, de Annunaki dynastie, opsplitsingen zijn,
waarin wordt gesuggereerd van dat je de mens weer moet gaan bevrijden, uit het bewustzijn waarin
ze nu zijn gebracht.
Er zitten verschillende lagen van onderdrukking. Dus als je goed luistert zeg ik, dat er in een andere
schil het menselijk oorspronkelijk bewustzijn uitgeschakeld is geraakt, daar zijn we in een lager
bewustzijn terecht gekomen, in een lager hele geometrische veld waarin we het bewustzijn waarin
we nu zitten kunnen waarnemen, wat we nog kunnen waarnemen...en in die realiteit hebben de
Annunaki ons aangepast.
Nog een aantal plaatjes, ancient Egypte... plaatjes van apache helikopters, vliegtuigen, die waren er
26.000 jaar geleden gewoon nog...Ik vraag me dan eigenlijk helemaal niet af waarom dat dit zo is,
maar het zou natuurlijk fantastisch zijn dat dat er allemaal opnieuw wereldwijd zou worden
uitgezonden...van we hebben nou een ontdekking gedaan....de apache helikopters waren er al
duizenden jaren geleden.....(lach)...
Dat is toch niet normaal....als je dat dan verteld aan mensen is het allemaal niet waar.
Hier komen we op een punt aan en dat heeft met de hypnose te maken. Je weet als
iemand onder hypnose gebracht wordt, kun je die persoon een vorm laten zien, een figuur
laten zien die er niet zijn op het moment dat je uit de hypnose bent. Dat zet gedrag in
werking, dat zet een opdracht in werking. Zo zijn de Annunaki erin geslaagd om in onze
2e DNA streng een programma in te brengen die gekoppeld zit aan de vleugels, die
volgens de Egyptische oudheid een betekenis hebben van het bovennatuurlijke en het
spirituele. En de slang is dus het aardse bewustzijn, maar dat is het niet...het is veel meer
dan dat. Dat dit stuk symbool, de symboliek van de vleugels, dus als je gaat opletten waar
je die tegenkomt, in wat voor logo's...ga er maar eens gewoon naar kijken. Het zit
verwerkt in ons 2e DNA , in ons bewustzijn. En het programma wat daar achter ligt, is
onderdrukking, voortdurende controle, domineren....en ook het voortdurend aansturen,
want zodra wij in onze autonomie komen, komen wij geheid allemaal...en let goed op...het
gaat om iets heel bijzonders in het leven, op het moment dat wij een fundamentele stap
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zetten om vrij te komen, dus je wilt iets gaan veranderen in je leven...dan komt dat
symbool tevoorschijn. Het kan zijn dat er een krant op tafel ligt, ga je zelf aanzetten, laat
het toe....ga eens kijken, waar dan ook...érgens komt ie tevoorschijn.
En hoe doen ze dat nou? Dat doen ze via ons groter bewustzijn, ze brengen iets in, in ons
systeem. Hoe gaat dat dan...kijken ze met ons mee? Ja....
Vraag: Is dat in de natuur te zien, bijvoorbeeld een zwaan die vliegt...of echt vanuit de codes.
Martijn: Het kan een vogel zijn...maar het gaat om het symbool, de symboliek op zich.
Als je hierin gaat wroeten dan kom je helemaal...dan denk je echt, het is idioot gewoon....
Vraag: Kunnen wij het onschadelijk maken?
Martijn: Ja, alles is onschadelijk te maken, te her programmeren. Op het moment dat wij ons
collectieve bewustzijn in grote groepen dit gaan herkennen en we gaan op het moment dat we het
herkennen...dus het moment van de herkenning...erover berichten, dus je loopt er niet aan voorbij,
als we dat met grote aantallen doen...dan gaan wij iets ontmaskeren. Dus iets wat dus geheim is,
wordt ineens gezien. En dan gaan de codes die achter datgene verborgen zit, dus wat voor
betekenis het heeft, dus in dit geval is het de symboliek van onder andere de vleugels, gaan
daardoor geherprogrammeerd worden.
Daar kom ik op een ander moment nog wel op terug. Maar je zou kunnen zeggen dat wij zelf de
scheppende vermogens hebben om het weer recht te zetten.
En denk even aan de vleugels die je ook ziet in de Sirische geschriften, denk eens aan onder andere
dit hè (plaatje)... de 2e wereldoorlog, de militaire groepen wereldwijd, waar je overal vleugels ziet.
En ga eens kijken naar de grote industrieën, ga eens goed kijken en doe eens een onderzoek waarin
je vleugels afgebeeld ziet. En dat weten die mensen, die ontwikkelaars die die logo's maken, weten
dat niet, want dat komt gewoon uit een dieper liggend programma. Dit is ook gekoppeld naar de
engelen. Dus er zit ook wel een besmeuring in ons bewustzijn. Ik ga een heel simpele vraag stellen,
denken jullie dat engelen vleugels nodig hebben? Dit vinden ze aan de andere kant, vooral de Siriërs
vinden dit een fenomenale vraag....(lach)
Hoe kan dat dan dat wij allemaal vleugels zien bij de engelen. Wat voor programmering zit
daarachter. Op het moment dat wij gaan beseffen dat dat een diepliggende holografische hypnose in
stand houdt, en gaan wij daarvan afstappen, zullen wij ineens zien dat we engelen tegenkomen
zonder vleugels. Die heb ik dus gezien, meerdere malen.
Daarom zei ik in het begin ook, de Pleiaren hebben helemaal geen vleugels.
Maar het wordt wel getekend. En vooral bij spirituele groepen die er mee bezig zijn, die er een soort
religie van maken, die zien hen dus allemaal met vleugels. Dus het is wat wij ervan maken. Daar
mogen we gewoon afscheid van nemen.
Alles wat wij zien aan informatie komt binnen in ons bewustzijnsveld. Ik begrijp heel goed dat dat
vragen oproept en dat is precies wat nodig is. De aanwas van het menselijk DNA,
wat de Annunaki dynastie ook heeft gedaan, zie je in heel veel verschillende logo's ook terug. Zo zie
je hier DNA streng 1 en 2 (plaatje) in een vorm van een slang, dat is dus het archontische ras die
nog achter de val van ons bewustzijn zit en je ziet dat deze in stand gehouden wordt onder controle
van de Annunaki. Dus het zijn verschillende lagen.
Wij snappen helemaal niet hoe dat kan, je ziet dat ook in de oude mystieke tekeningen, je ziet hier
ook een tekening van de farmacie en apotheek (plaatje). Zie je nou allemaal reptielachtige
wezens...nee...het gaat niet om complottheorie hè... het gaat erom dat wij ons bewust worden van
wat wij eigenlijk zien. Want wat zien wij, wat er binnenkomt...dat is nu juist het leuke...wij krijgen
dus een beeld binnen en onze hersenen maken daar een 3 dimensionaal beeld van. Dus de vraag is
maar...wat is dat logo waard. Hier heb ik veel onderzoek naar gedaan, hoe holografisch de
informatie achter het plaatje is. Het is zó ontzettend slim, ik geef je een simpel voorbeeld...Er zijn
verschillende testen mee gedaan, maar het meest miraculeuze vindt ik dat ik iemand ken die muziek
maakt, hele mooie meditatiemuziek en dat maakt ie uiteraard in een studio waar het allemaal wordt
opgenomen. En in dat huis gebeurde bij een bepaald nummer, wat op dat moment opgenomen
werd, iets bij de buren en dat was heftig. En die opnames werden uitgebracht en hij heeft het de
wereld rond laten gaan. Maar na een bepaalde tijd werd deze persoon door allerlei andere mensen
benadert, dat ze niet wisten wat er aan de hand was... maar bij het afspelen van de muziek, vanaf
een bepaald moment, raken ze uit de meditatie en komen er hele rare beelden binnen. Toen is hij
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dat gaan onderzoeken en daar heeft hij geconstateerd dat de energie niet zomaar vanuit de buren
via frequenties van geluid is opgenomen, maar die personen, die dat dus hoorden en daar emoties
bij kregen, bij wat er gebeurde...die brachten dat in hun holografische bewustzijnsveld en dat hele
bewustzijnsveld kwam daarmee ook in het geluid terecht. Dus de frequenties van geluid namen het
bewustzijnsveld over van die mensen. Dus zij waren de schakel. Dus je hoort iets in het geluid en
achter het geluid zitten holografische informaties, zeg maar een grote bubbel aan energie en dat
wordt opgenomen in het geluid. Dus het geluid is niet verandert door de buren, maar de trilling van
de mensen die die emoties voelen bij wat er gebeurd is, is opgenomen. Dus op het moment dat wij
s' avonds naar het nieuws kijken en op het moment dat wij foto's krijgen te zien...blijven die in een
herhalingsmodus zitten omdat dat breaking nieuws is. Maar wat wij zien zijn die beelden, maar wat
er achter die beelden zit zijn holografische inserties (invoegingen), van wat er werkelijk bedoelt is
met die boodschap. Dus op het moment dat er een aanslag wordt beraamd en die ook wordt
uitgevoerd, zien wij dus dat er een aanslag is gebeurd, we zien al die brokstukken en toestanden,
maar wat we niet zien, is wat er achter die gebeurtenis in energie hangt.
Ik realiseer mij dat dat best wel lastig voor te stellen is en vandaar ook dat we dat hier
bespreken...(lach)
Dus de vraag is een beetje, hoe kan het dan dat wij wezenlijk geschapen zijn door de goden. Wie
zijn die goden. En hoe kan het dat volgens bepaalde theorieën dat ze apendelen voor ons DNA nodig
hadden om ons te scheppen...dat is ook weer een van de theorieën. Omdat zij dat zogenaamde
experiment van de mens willen doen hier op de aarde, omdat de mens geschapen moest worden.
Terwijl er elders in het universum nog vele anderen, precies zoals ons gelijksoortige rassen zijn.
Waarom zou je dat helemaal op gaan zetten, als je gewoon naar een andere planeet kunt gaan en
daar een paar mensen kunt ophalen, om vervolgens hier een beschaving neer te zetten die je kunt
domineren.
Nee, dat was niet de bedoeling...er was iets met ons! hoe kan dat, waar komt dat dan vandaan...De
dingen die ik nu oversla, die komen in een volgende lezing.
Maar we hebben te maken met een onderdrukkingssysteem, die zijn weerga niet kent.
En dat heeft ook te maken met de bevrijdingsmogelijkheid die zijn weerga niet kent.
Pas op het moment dat we daar naartoe durven te groeien, heeft het te maken dat we het
aandurven dat we die werkelijkheid durven te zien, pas dan kunnen wij gaan communiceren met
andere "mensen". Hier heb ik even een plaatje bijgezet van Sirische en Pleiarische mensen die ook
gelijk zijn met elkaar maar een totaal andere vertakking? hebben van ons bewustzijn, wel
verbonden zijn met ons bewustzijn. Het belangrijke van deze mensen, met name de Sirische
mensen is...en dat is ook wat ik ábsoluut in de lezingen naar voren dien te brengen, kinderlijk
eenvoudig met een fúndamentele boodschap...is dat kennis van technologie essentieel is en dat
dat hand en hand dient te gaan met ons spirituele bewustzijn. En het is te simpel om daar
niets mee te doen, ja hoe simpel is het dan? Hoeveel apparatuur in je huis heb je
werkelijk nodig. Want wat zit er achter de apparatuur. Wat is de betekenis van
apparatuur. Ik heb iemand ontmoet die direct contact heeft met Edward Snowden van de
NSA, die ook heel veel informatie heeft over hoeveel files en informatie achter wordt
gehouden. En zijn belangrijkste informatie wat niet naar buiten mag komen heeft te
maken met de holografische betekenis van technologie. Wat de chips in onze computers,
smartphones, smart-tv, tablets...wat dat allemaal betekent. Wij zien een chip, een
computerchip, wat wij niet weten is, dat er een kunstmatige intelligentie vorm is met een
holografisch bewustzijn, die gekoppeld zit en buitengewone invloed heeft op ons welzijn.
Het wordt steeds minder leuk hè...(lach)
Dit is belangrijk om een start te maken in onze eigen directe omgeving. Als wij werkelijk
hier uit willen komen zullen we die moeite ook moeten nemen. De schoonste communicatie
met elkaar is luisteren naar elkaar en ook vragen aan elkaar stellen en ook elkaars ervaringen tot je
nemen, dus voelen wat de ander ervaart. Hoeveel mensen gaan het nog aan om één op één in
verbinding te zijn met de ander, want je hebt geen tijd, of je hebt vaak geen zin, of je ziet dat
andere mensen iets hebben, waarvan je denkt daar komen ze toch niet doorheen, dus het heeft
geen zin om daar mee bezig te zijn.
Als wij het bewustzijnsveld van deze planeet, die ernstig beschadigd en besmeurt is
geraakt, als wij deze écht willen herstellen, als wij deze toegankelijk willen maken voor
andere beschavingsvormen...wij willen zelf in contact komen, zullen we daar een steentje
dienen bij te dragen aan het bewustzijn in onszelf in relatie met andere mensen.
En ik denk dat dat de allerbelangrijkste boodschap is. Ik denk dat dit misschien een klein stukje de
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helft van de lezing die ik heb gegeven...ik heb veel te veel gepraat daarbij...(lach)
maar goed ik stem mij altijd af op wat er gebeurd, ik kan dat niet bedenken...al die informatie die er
niet is geweest, voeg ik de volgende lezing in...maar ik wil nog één belangrijke boodschap
meegeven. Alles wat je nu hoort en voelt, álles wat er nu gebeurd in jezelf, laat het gewoon een
plekje krijgen. Ga er niet over denken, ga niet lopen beredeneren van dat is volslagen
belachelijk...want op het moment dat je die deur doorloopt ga je wel weer die wereld in, maar hou
dit gewoon lekker bij jezelf. En voel dat jij mededrager en mede initiator bent in het proces wat heel
belangrijk is en dat jij er gewoon bent.
Het is niet voor niks dat jij hier vanavond bent. Dat heeft alleen maar te maken met jouzelf,
en jou afspraak om in dit gewaar zijn hier, in dit hier en nu te zijn...om een verbinding te leggen met
elkaar met een heel andere gedachte en een heel diepliggend gevoel, om de wereld toegankelijk te
maken, om de scheuren die er nu zijn in de gevangenis, waar licht doorheen schijnt en die scheuren
groter te maken. En dat kan alleen als we de moed en het lef durven te tonen. We hoeven nergens
bang voor te zijn. En wat er ook allemaal gebeurd en wat we ook allemaal tegenkomen...wij zijn
zulke grote wezens, dat álles in het werk wordt gesteld om ons uit de herinnering te houden. En hoe
dat verder in elkaar zit...ik ga niet zeggen hoeveel lezing ik in het vooruitzicht heb....(lach) ...maar
na deze serie komen er nog 4, waarin thema's worden aangeraakt zoals graancirkels....maar waar
het om gaat is dat we onze trauma's opruimen en dat we daarmee terug kunnen keren
in een veld van gevoelens, van emoties...waar we nu niet bij mogen komen.
Dus dat verdriet en pijn een onderdeel is van vreugde en liefde, dat we elkaar daarin weer gaan
ontmoeten.
Vraag: Zijn wij in staat om chemtrails te beïnvloeden...
Martijn: Welke chemtrails bedoel je, er zijn 28 verschillende programma's actief en
uiteindelijk is het allemaal een rookgordijn. Kunnen wij het beïnvloeden? Ja...en nu wil je
weten hoe...nou heel simpel, als wij met elkaar een organisatie gaan opstarten waar
500.000 mensen bij aansluiten en er zijn miljoenen mensen hier in Nederland hiervan op
de hoogte...dan ga je een organisatie neerzetten en je gaat allemaal 10 of 15 euro in die
organisatie storten en je hebt gewoon een heel substantieel bedrag, dan kun je gewoon een
onderzoek starten en dan kun je gewoon met feiten komen wat niet bij de regering hoeft terecht te
komen, zoals de luchtverontreiniging, er zit nanotechnologie in, er zitten nog veel meer andere
stoffen in en de resultaten laten zien, dit zijn de hoge bezinksels, waar ongezonde voeding uit
voortkomt, dit accepteren wij niet en hier gaan we mee aan de slag. Dat is één....maar jij bedoelt,
hoe je het kunt stoppen in het metafysische proces.
We kunnen meer doen in onze realiteit waar we nu leven als dat we zelf voor mogelijk houden. Het
is heel goed om het metafysische stuk te benoemen want onze potenties zijn enorm krachtig....maar
we onderschatten ons zo erg. We zijn zo ontmoedigd en het heeft zo weinig zin om ergens mee
bezig te zijn en dat is precies de agenda...maar we kunnen niet om 3 verschillende
laboratoriumuitslagen heen, dat kan niet...en als er dan geen krant is om dat te publiceren dan
maken we zelf een krant. Weet je, we kunnen alles zelf....
Vraag: Het is alsof mijn lijf open wil vouwen en eruit wil.
Martijn: We zitten in een situatie die niet ons thuis is. En we gaan het steeds meer
voelen. Wees je bewust van het feit, dat het een cadeau is dat we dit lichaam nu hebben
en ook zuinig moeten zijn op dit lichaam. En dat we in deze zogenaamde illusie wel echt
een werkelijkheid hebben waar we het mee moeten doen en op het moment dat je dit
voelt is de vertaling dat je neurologisch systeem dat je groter wilt worden, dat je gaat
expanderen...terug in je kracht. We willen in feite gewoon in een paar maanden tijd willen
we 20 miljard jaar tijd eventjes verstellen. En weet je waar dat vandaan komt...omdat we
het ook kunnen...Er is een essentieel iets in ons dat we het kunnen, alleen we hebben wat
werk te doen.

Petra Witt (René Gieltjes)
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