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4 November 2015, Martijn van Staveren, Renkum 

 

Dankjewel Marianne, fijn dat jullie er allemaal zijn bij deel 6 van deze lezingenserie, het gaat niet 

om het delen, het gaat om de informatie die naar voren komt, het is precies wat je zegt: het is wat 

we met elkaar samen neerzetten en dat is ons aller dienstbaarheid, die wij daar inbrengen. Voor mij 

is het treffend om iedere keer weer te ontdekken voor mezelf, dat weet ik inmiddels wel, maar het is 

iedere keer weer de ervaring, dat het zo ontzettend bijzonder is, dat in elke ruimte waar andere 

mensen zijn er weer een andere energie is en weer een andere mogelijkheid om onderwerpen 

bespreekbaar te maken. Dus als jullie nu heel heftig publiek zijn, dan gaan we vandaag heel heftig 

en heel diep. Het ontstaat toch wel hè. 

Zijn er hier ook mensen die er voor het eerst zijn? Leuk, jij ook hè. Het mooie is, je hoeft niet altijd 

een hele, we noemen het een lezingenserie, maar eigenlijk zijn het allemaal losse fragmenten, 

die gewoon precies passen bij het stuk waar je zelf zit. 

En wat ik doe, is eigenlijk niets meer en minder dan stukjes bespreekbaar maken en daar steken we 

lekker diep in. Dat gaan we vandaag ook doen. 

 

Het is weer een bijzondere dag, gisteren was het ook een bijzondere dag en morgen is het 

ook al een bijzondere dag omdat tijd niet bestaat, dus alles bepalend door het Nu 

moment. Laten we ons daar op een dag als vandaag lekker voor openstellen, voor iedereen die er 

is, geen afwijzing hebben, geen vorm overal aan vastkleven, maar gewoon in het potentiële veld van 

wat de één God noemt en de ander Christus en een ander noemt het weer de Bronwereld, ik noem 

het ook heel graag wijzelf, wie wij zijn. Als we dat gewoon lekker bij onszelf binnen kunnen houden 

dan kan alles ontstaan en dan kan de magie van wie wij van origine zijn, ons soort als menselijk 

ras, kan haar taken weer oppakken. Wij kunnen onze eigen taak weer oppakken. 

Er gebeurt natuurlijk heel veel op dit moment, er gebeurt altijd veel. 

 

Gisteren zat ik, stond ik, sorry in Zwijndrecht, een hele mooie bijeenkomst te delen met mensen en 

ja wat er gebeurde is toch wel iets heel bijzonders, het gebeurde eigenlijk nooit eerder tijdens een 

lezing. Ik was aan het praten en we weten inmiddels over de matrix en over verschillende 

realiteiten dat alles dwars door elkaar heen loopt, dat er invloed lijnen door ons 

heenlopen en in het moment dat ik aan het praten was, werd ik letterlijk ….. ja alsof ik 

een magneet door mijn hoofd heen kreeg, maar dan zo sterk dat had ik nog nooit eerder 

gehad, waardoor ik tijdens de lezing uit mijn lichaam, compleet uit mijn lichaam naar 

achteren kwakte door het raam heen en ik kijk door dat raam naar binnen en ik zie al die 

mensen zitten en zie mijzelf daar staan, maar terwijl dat gebeurde was het zo duidelijk, 

zo ontzettend duidelijk, alles draaide heen en weer. En wat er gebeurde, het was eigenlijk een 

soort ….. ik moet het even vertalen, uitleggen, het was een veldlijn die als een explosie over de 

aarde ging, enorm. Het was een aanpassing in het geometrisch bewustzijnsveld. En dat was zo 

heftig en ik begreep er maar niks van. En onderhand terwijl ik mezelf zie, blijf ik doorpraten, 

we hebben allemaal het vermogen om ons op te splitsen, dat zijn we op dit moment ook, 

dat vermogen hebben we zonder het in de gaten te hebben, en in het moment dat ik aan 

het praten ben, denk ik “ik moet doorpraten” de mensen moeten het niet merken, want ik 

weet niet wat er nu gaat gebeuren. Ik ben dubbel aan het denken en voelen. 

En ik zie al die mensen gewoon naar dat lichaam kijken van mij. Ik probeer in te voelen van wat is 

hier aan de hand? Wat gebeurt er? 

En er komt dus een lijn binnen met coderingen door mijn hele veld heen en ik kon het 

helemaal lezen, echt een directe attack, een ongelooflijke aanval van de Draconische 

rassen in het bewustzijnsveld van de aarde. 

En het was zo ontzettend heftig, dat in het moment …... het gebeurde allemaal heel snel, daarom 

heb ik dit plaatje er nu ook bijgezet, in het moment dat ik bij dat raam sta kreeg ik direct 

bezoek van 5 Siriaanse mensen die zich helemaal lieten zien in licht maar ook echt van 

fysieke vorm, licht uitstraalden, ze stonden om me heen en zeiden in dat moment: “We 

waren te laat.” Ze zeiden niet sorry (gelach), daar houden ze  trouwens van hoor om die grappen 

te maken, want dat gebeurt te weinig juist op de momenten dat dat nodig is, lachen en plezier 

maken transformeert enorm veel en liefst ten koste van een ander natuurlijk, maar in dat moment 

zeggen ze “We zijn te laat”.  En ik zeggen tegen hen: “Volgens mij zijn jullie precies op tijd.” En toen 

keken ze me heel verbaasd dat ik zo reageerde. Het voelde voor mij dus alsof ik hen een slag voor 
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was in de energie door zelf in dat moment te herkennen, dat ik onschendbaar ben en dat zij op dat 

moment de veronderstelling hadden, dat ik dacht dat ik die bescherming nodig zou hebben. 

En dit is een boodschap voor ons allemaal, wij zijn in een staat aanwezig, wij zijn er al, 

dat wij maximale bescherming om ons heen hebben. En dat dat gevoel van dat we 

bescherming nodig hebben van buitenaf heel fijn is en die is er ook, maar dat het niet 

meer zo hoeft te zijn en helemaal niet eens meer zo is, dat wij dus alleen maar afhankelijk 

zijn van hulp van buitenaf. 

En dat was zo'n heftig moment, terwijl ik hier sta te praten heb ik rillingen vanaf mijn kruin tot aan 

mijn tenen aan toe aan golf energieën, omdat het zo'n duidelijke boodschap is omdat ik hem op dat 

moment dus letterlijk aan het ervaren was, dat ze gingen als een soort groep om me heen staan. Ze 

deden hun armen zoals wij dat ook doen, van het ontvangen en geven om mij heen en ik kreeg zo'n 

warmtegevoel door mij heen en het hele magnetische veld herstelde weer, want ik lag eigenlijk 

helemaal in een draaikolk en ik word daardoor zo weer helemaal rechtgezet en vervolgens besef ik: 

“Oké nu ga ik terug.” Terwijl dat allemaal gebeurde, het duurde misschien 20 seconden aardse tijd, 

ben ik ook nog in een ander deel gewoon een lezing aan het geven, dus in dat moment. Maar ik 

analyseerde in dat moment ook nog, wat de Sirianen heel bijzonder vinden, dat dat dus 

kan. Dat je én je lezingen geeft, het gaat niet om mij, want we doen dat dus allemaal in dit moment 

ook, dat is de boodschap, dat we afleidingen door ons heen krijgen die we vaak niet zien, die 

invloed hebben op het hier en nu, maar dat ik die lezing geef, met hen communiceer en zelf ook 

nog begrijp van, jee het is een aanval en ik belichaam dat geometrische bewustzijnsveld 

wat een aanval is in mij absorberend en transformerend omdat we het oorspronkelijk 

vermogen in ons dragen, net als wij allemaal, dat ik het niet hoef weg te ketsen, want dat 

is wat die krachten willen, ze willen dat wij zeggen: “Weg, weg, alleen maar licht en 

liefde.” Dat is wat die krachten dus willen en door het grote absorberen vanuit een kracht en 

vermogen dat we in essentie onschendbaar zijn,  kan ons er niks meer gebeuren, dat is een 

diepliggend gevoel. En dat moment was zo iets bijzonders, dat ja …... dat wil ik gewoon met jullie 

delen, want dat is natuurlijk van belang. 

Dus goed ik heb die lezing en het loopt naar zijn eind, en het loopt heerlijk met elkaar, ik heb een 

hele mooie avond gehad, veel vragen gesteld en wil ik jullie vandaag ook gewoon uitnodigen, laten 

we er een interactieve dag van maken want het is ook een soort educatieve middag waar allerlei 

informaties naar voren komen, ook vragen. 

 

Maar goed, lezing afgelopen, na een uurtje rijd ik naar Baarn, ik rijd in mijn auto en het eerste wat 

ik altijd doe is lekker muziek aanzetten om helemaal lekker in die ontspanning te zijn. 

En om 12 uur komt het nieuws. En ik hoor, omdat het nieuws gewoon tussendoor komt, hoor ik een 

paar woorden en dat waren: aanslagen, Frankrijk, Parijs, doden en dat passeert heel snel de revue. 

En in dat moment gebeurt het weer. Mijn geometrische veld begint exact weer hetzelfde, dus ik ben 

direct gestopt op de vluchtstrook, ik moest even uitstappen, ik ben achter de vangrails gaan staan, 

dat moet eerst hè, veiligheid voor alles. En direct voelde ik weer diezelfde frequentie op basis van 

die woorden. 

Essentiële informatie, want dat is waar ik het met jullie ook heel veel over heb en waar nog veel 

meer onderzoek naar nodig is voor onszelf, om de kracht van symboliek, om de kracht van letters en 

woorden in het collectieve veld, waar programma's achter hangen die niet uit dit veld komen, om die 

te begrijpen, om alert te zijn en vervolgens door het te herkennen is die kracht weg. Want dat is 

het, die kracht is er op basis van onze onwetendheid, tekort aan informatie en ook door vele mensen 

de ontkenning daarop. 

Dus we spreken over de ontkenning van de onderdrukkende macht. 

 

En zo ben ik na een minuut of 3 toen ik het erg koud kreeg, weer in de auto gegaan en ben rustig 

verder gereden. En toe kwam ik in Baarn aan en die mevrouw die doet de deur open, 10 over 12, ik 

was er al bijna, en ik zeg nog heel vrolijk van: “Hoe later op de avond, en zij zegt natuurlijk: “hoe 

schoner het volk.” Hartstikke goed. Als andere mensen het niet zeggen, dan moet ik het maar 

zeggen (gelach) 

Ik naar binnen toe en ze zegt: “Heb je het gehoord?” En ik weet direct wat ik zou moeten horen. 

Maar terwijl ik naar dat huis toeliep, besefte ik heel goed dat ik die energie heb omarmd, toegang 

heb gegeven, heb getransformeerd met de kracht van de creatie van wie wij zijn, autoriteit, 

opdrachten geven, opdrachten van een veel groter gevoelsbewustzijn, en ik kom dus binnen en zij 

zegt “Heb je het gehoord,” en ik zeg “Wat bedoel je?” En ik daag dus de energie uit in de matrix om 

te kijken van hoe gaat het nu verder? Want dat is heel belangrijk, dat wij er mee durven te spelen 
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als een blokkendoos. De matrix is namelijk opgebouwd uit ons vermogen, dus wij mogen ook met 

onze blokkendoos spelen. 

En ze zegt: “Nou de t.v. die staat aan,” en op het moment dat ze er naar kijkt en ik zie ook dat 

beeld zegt ze: “Ik zet hem gelijk uit.” Boem. Ze zegt: ”Want we hebben er genoeg van. Heb je een 

mooie dag gehad?” 

Dus dat moment waar ze me eigenlijk naartoe wilde brengen of de energie haar dus naartoe wilde 

brengen, ook mij en andere mensen weer in te brengen, werd in één keer zo omgebogen. Ploep. Het 

had geen doorgang. De t.v. ging uit, ik doe lekker mijn schoenen uit en we maakten een praatje, ik 

vertelde wat voor een mooie dag ik heb gehad, wat zij had meegemaakt en ik loop de trap op en 

dan zegt ze ineens van: “Weet je, we besluiten gewoon dat morgen er weer een nieuwe dag is met 

nieuwe kansen en heel veel plezier.” Ik zeg: “Zo is het.” En toen ben ik naar bed gegaan. En dat is 

een simpel verhaal, maar dit is de essentie voor alle mensen op deze planeet, voor ons allemaal om 

ons niet te laten bedotten want de krachten die bezig zijn, die zijn nog maar net begonnen. En dit 

wordt alleen maar heftiger. 

En die heftigheid is niet een heftigheid, maar het is een heftigheid op het moment dat je het niet 

begrijpt dat je het ook op een andere manier kunt voelen. 

Op basis daarvan, ik heb een paar dingetjes die ik heel graag wil voorlezen, ik heb hier de Moola 

Mantra, is er iemand die het kent? (nee) nou straks wel. Ik ga dat zo draaien, het is als een ode en 

een bekrachtiging van het veld van waarheid. Dus het heeft er mee te maken dat wij gewoon hier 

zijn, mogen zijn, maar ook dat de krachten die andere ideeën hebben, er ook mogen zijn. Dat we 

niet hetzelfde gaan doen als zij, overheersen, claimen jullie eruit, nee wij eruit, het is van ons, nee 

het is van mij, want dat speelt zich af. We worden uitgedaagd hetzelfde gedrag ook te gaan 

belichamen, juist in het moment waarop wij tot ontwaking zouden kunnen komen. En dan missen we 

weer die stap, stap 54, dan zouden we het voor de 54ste keer niet halen. En we gaan het wel halen. 

 

Ik lees het voor. Zelfs als je deze mantra, die ik zo aanzet, zonder de betekenis te kennen, zingt of 

voelt van binnen, ja luisteren is goed, draagt deze mantra kracht uit. Maar wanneer je de betekenis 

kent en de mantra vanuit het gevoel in je hart zingt of in je hart voelt, stroomt de energie nog vele 

malen krachtiger. De mantra zingen is als het roepen van een naam, net zoals je wanneer je van een 

persoon zijn of haar aanwezigheid voelt als je hem of haar roept. Dat voel je dus ook als iemand 

roept hè?  Dan manifesteert zich op dezelfde wijze de allerhoogste kracht van het universum, de 

Schepperbron, manifesteert zich op dezelfde wijze overal door degene die de mantra voelt en ook 

zingt. Dus door te voelen en te zingen roep je daar vanuit de kracht van de woorden van die mantra, 

die daar achter ligt in het hologram, net als de woorden Parijs en Frankrijk, liggen daar diepliggende 

insertieprogramma's van onszelf ooit geschreven uit de kracht van creatie, om ons aan te roepen 

vanuit een dimensie die zó groot is, dat we daar gewoon niet omheen kunnen. En daar hoeven we 

ook niet omheen. 

Het is een mantra die het aardse, deze aarde, met de oorspronkelijke wereld verbindt, dus ook het 

mannelijke en het vrouwelijke met elkaar verbindt en ons in contact brengt met de eenheid van de 

Schepperbron. 

De mantra, die diepe innerlijke rust, vreugde, helderheid en heling geeft. 

Deze mantra die gebruik je eigenlijk het meest bij het openen van het spirituele of een  

bewustzijnssamenkomst. 

Voor mij voelt gewoon dat dit is wat wij doen, samenkomst op basis van ons aller eigen inzicht, onze 

eigen kracht, maar wel als verbinding daarin dat wij met elkaar iets belichamen. Dus het aanroepen 

van een hogere macht voor ondersteuning, de macht vanuit onszelf, die hogere macht binnen in 

ons. 

Die wil ik graag aanzetten, het duurt 3 minuutjes, voelen, zingen, neuriën, wees gewoon lekker stil 

en als je naar buiten wilt lopen mag dat ook. Het is voor ons een cadeau om dat op dit moment te 

voelen, dus ervaar het. 

Ik ga het nu eventjes aanzetten. 

 

Wordt afgespeeld. 

 

En het gaat nog 20 minuten door. 

 

Dit is een mantra, er zijn heel veel mantra's, heel veel. Wij kunnen zelf deze frequenties elk moment 

van de dag gewoon vanuit ons hartbewustzijn zo neerzetten. Gewoon omdat de aarde en wij het 

waard zijn. Voor sommige mensen is dat een uitdaging omdat je dan uit het mentale stuk, uit het 
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denken weggaat. Dat is precies wat nodig is. Niet dat we het denken helemaal moeten vergeten, 

maar zeker naar die verbinding te gaan. 

Deze frequenties die dragen wij in ons. Die frequenties zijn voortdurend aanwezig en door de kracht 

van symbolen en andere woorden en niet de programmeringen uit de oorspronkelijke wereld, 

worden wij voortdurend in een sessie gehouden die wij ervaren als een realiteit. 

Nou dit belooft een interessante dag te worden. (Veel gehoest) Wil je een glaasje water? Ik heb hier 

een onaangebroken mok. 

 

Ja het is een onderwerp wat alles te maken heeft met wie wij zijn, wat hier gebeurt op de aarde, 

buitenaardse wezens, interdimensionale rassen die er zijn, die ons komen wakker maken, prikkelen 

om in ieder geval te snappen dat er veel meer is, dan wat wij dus kunnen zien. En daar zijn ook heel 

veel nieuwe mogelijkheden uit ontstaan. Afgelopen jaar is er onvoorstelbaar veel gebeurd 

Ik heb in de afgelopen dagen verschillende malen heel helder contact gehad, rechtstreeks, gewoon 

fysiek, en ik heb een aantal dingen (niet verstaanbaar door hoesten) het gebeurt niet omdat ik het 

alleen doe natuurlijk, maar het is wel de vorm zoals ik het hoor en letterlijk tegen mij gezegd wordt, 

dat ik het de betekenis geef op basis van wat ik voel en als jullie iets anders voelen, is dat dus ook 

goed. Geen cult, heb je het weer, ik moet het weer even benoemen. 

“Ja maar Martijn zegt”......, nee Martijn zegt niets. Dat hoor ik vaak, Martijn zegt namelijk dat …, nee 

het gaat niet om Martijn. Het gaat er wel om wat er achter die informatie ligt. 

Er is gezegd dat wij de afgelopen maanden op aarde, niet alleen hier, op de aarde hebben wij een 

veldlijn geactiveerd, dus een frequentiebewustzijn waar we heel lang bij weggebleven zijn, wat 

precies de frequentie is, een onderdeel van de hoofdfrequentie voor de onderdrukkende machten, 

waar wij in zijn gegaan met onze intenties. En dat is dus letterlijk de frequentievibratie van wat wij 

angst noemen. 

Dus we hebben wereldwijd iets bespreekbaar gemaakt, allemaal op onze eigen wijze, wij zijn in ons 

eigen leven zaken aangegaan waar we voelen dat we er klaar mee zijn of juist dat we ER klaar voor 

zijn. 

En dat hebben we zo magnifiek gedaan, wereldwijd, en met name de mensen die diepgaand met het 

bewustwordingsproces bezig zijn, op welke wijze dan ook, dat maakt helemaal niets uit, beginnen in 

de breedte van deze bewustzijnsgroepen steeds meer moed in zichzelf naar boven te halen om 

zaken te veranderen waar ze geslagen zijn geweest, waar ze pijn hebben, waar ze geen vrijheid 

hebben. 

Het betekent in alle vormen wat je je kunt voorstellen in je opvoeding, maar ook in je leer wat je 

hebt geleerd in bepaalde therapeutische wijzen, in sessies die je hebt gedaan, dingen waarvan je 

voelde “dat kan misschien ook wel anders”, het heeft misschien wel een andere betekenis maar ik ga 

het niet veranderen want het komt dan terug en er staat in het boek dat het zo moet, links- of 

rechtsaf. 

Mensen krijgen veel meer bevoegdheid om zelf weer te creëren. En de diepliggende boodschap daar 

achter is, dat niet verwacht was dat we dat zouden gaan doen. 

Dus, of zij zijn ontzettend onnozel in hun verwachting, gedachte en gevoel over ons, of wij hebben 

dus daadwerkelijk iets in het planetaire bewustzijn gedaan, wat zo ontzettend onverwacht was in de 

fase waarin wij zitten, dat wij inderdaad onszelf hebben overtroffen in de fase waarin we nu zitten. 

Dus dat is een heel belangrijk iets en daar dragen wij ook aan mee, allemaal individueel. Het is een 

cadeau dat we in die spiegel kunnen kijken en zeggen van: “Ja je bent wel een medeschepper in dit 

proces van heelheid.” 

En als je een blik op de wereld werpt op basis van de mediakanalen dan zou je zeggen: “Ja het zal 

wel, maar nu?” We krijgen dus ook alleen maar die beelden te zien, dus wie is die regerende macht?  

Ik wil daar graag eventjes over voorlezen. En dan gaan we om 5 uur beginnen met de 

lezing.(gelach) 

Er staat iets in de aankondiging wat ik wil voorlezen. 

 

De kracht van onze zelfcreatie en invloed inbrengen in het huidige planetaire bewustzijn, zal door 

datgene wat wij met elkaar allemaal op onze eigen wijze doen, een radicaal andere werking kunnen 

krijgen. Dat is dus wat er al gebeurd is. Dus dat kan ik van de site afhalen. In deze context is het 

een groot onderdeel van het zogenaamde, zoals wij het noemen, ascentieproces. Een verandering, 

een radicale verandering. Veel dieper dan dat we nu snappen. Een ascentieproces waar de mens al 

gedurende langere tijd op wacht. Mensen wachten al heel lang op die verandering van buitenaf, 

ascensie van buitenaf. 
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Door zicht en inzicht te kunnen krijgen in het huidige menselijke bewustzijnsveld kunnen de 

oorspronkelijke beelden, die weggehaald zijn uit onze matrix en onze gevoelens die daarbij horen, 

kunnen weer worden ingeladen op basis van herkenning en een diepliggende herinnering. Het zijn 

juist deze gegevens in ons, die een zeer bekrachtigende werking hebben om in ons eigen leven het 

heft weer geheel in eigen handen te kunnen nemen. Besluiten te nemen waarvan je altijd hebt 

gedacht: moet ik het doen of doe ik het niet? Je doet het, het wordt besloten, eerst word je 3, 4, 5 

keer ontmoedigd en krijg je nog het gevoel mee dat je echt de verkeerde keus hebt gemaakt en 

vervolgens blijkt na verloop van tijd dat je precies in de goeie richting zat. 

 

Door andere beschavingen wordt dit proces tot zelfexploratie, het onderzoek binnen het stuk wat wij 

aan het bewandelen zijn, gezien als een sleutel om de angst gemoedstoestanden te doorbreken en 

om te vormen naar het menselijke, aardse, oorspronkelijke krachtveld, wat door ons vaak schepping 

en liefde wordt genoemd. 

Multidimensionale werkelijkheden in een revolutionair groter raamwerk neerzetten, dat is waar we 

mee bezig zijn. Nou ik wilde dat gewoon er nog eventjes uitpikken, omdat deze ascensie en ik doe 

het bewust om het nu even af te lezen anders wordt het een half uur durend verhaal, ik ken mijzelf 

inmiddels, deze ascensie ook echt de ascensie is van de onderdrukkende kracht. En ik ga nog iets 

anders voorlezen. 

Onder de mensheid op deze aarde, bevindt zich een voor de meeste mensen onzichtbare groep, die 

aarde en alles wat leeft op deze prachtige planeet, schade toebrengt. Deze van het mensdom geheel 

afwijkende categorie vormt een probleem en een uitdaging van ongekende proporties en is in feite 

één van de belangrijkste vraagstukken waarmee het menselijk bewustzijn en de aarde in alle 

gradaties te maken heeft. 

Toch is de gemiddelde burger op deze planeet zich totaal niet bewust en ook niet op de hoogte van 

deze ontwikkelingen. Het lijkt alsof men het bewust in de doofpot wil houden van buitenaf in de 

media en de mensen die het niet willen horen, die houden hun eigen beerput en doofpot potdicht, 

misschien wel juist omdat veel van de machthebbers er onderdeel van uitmaken van het systeem. 

 

De wereldberoemde psychiater Burghley (?) spreekt hierover als een universele samenzwering. Nou 

dat is toch iemand, die niet zomaar iemand is en dan vind ik dat het wel mogelijk is om er 

confronterende maar ook hele daadkrachtige uitspraken te koppelen aan mensen die daar ook 

diepgaand onderzoek naar hebben gedaan in een zogenaamde nou ja belangrijke positie. 

Het is een groep wezens op deze aarde, die functioneert vanuit het reptielenbrein in het menselijk 

lichaam, moeiteloos van vorm kan veranderen, maar ook moeiteloos kan veranderen in 

gemoedstoestand, goh het lijkt wel een beetje op ons. Ze zijn koudbloedig in hun omgang, ik ga 

eventjes rebels doorlezen hoor, ze zijn koudbloedig in optreden en kennen geen emoties zoals jullie 

en ik in die diepe lagen waar dienstbaarheid en respect en verbinding ligt, het onuitputtelijke van 

wie wij zijn. 

Degene die de universele samenzwering ter vermijding trachten te doorbreken, wacht ongeloof of 

ridiculisering. Dus als je hierover spreekt word je of niet geloofd, of je wordt een idioot genoemd of 

een psychopaat. En het is precies die groep, die ons psychopaten noemt, die psychopathische, 

reptiliaanse trekken vertoont. Dus het zijn spiegels. 

Therapeuten, artsen, psychologen en rechtsdienaren nemen de slachtoffers, die het verschijnsel 

durven aan te kaarten, vooralsnog nauwelijks serieus. Klopt dat? Ja. Want waarom staan wij nou 

niet gewoon met z'n allen  in een gigantisch symposium met alle onderzoekers die erbij horen te zijn 

en wij, om dat echt aan te kaarten en op te zoeken. 

Daar zijn natuurlijk heel veel verschillende zaken over te zeggen. Er is een psychiater, dat laat ik zo 

ook in de lezing zien, dat is een psychiater Haar of Hair eigenlijk in het Engels en dat is een 

psychiater uit de Harvard University uit Amerika die samen met een heel groot team hier onderzoek 

naar doet, naar psychopathie. En dan psychopathie in de vorm van het Reptiliaanse bewustzijn. Dat 

zijn zaken die moeten gewoon gemixt worden door het onderwerp heen. Want het bevestigt dat er 

in de reguliere wetenschappen ook onderzoek naar wordt gedaan. En waarom zou je onderzoek naar 

iets doen wat er niet is, toch? 

 

We hebben geargumenteerd dat de Westerse samenleving, onze samenleving, gericht is op een 

aantal factoren. Vind ik wel heel erg leuk om het even te benoemen. Daarbij behoren, competitie 

gedrag, dus wedijver, status, materieel succes, willen winnen, psychopathische eigenschappen juist 

aanmoedigen, kijk bijvoorbeeld maar eens naar de arbeidsmarkt wat daar allemaal gevraagd wordt 

in een vacature. Er wordt niet gevraagd naar dienstbaarheid, respectabel, liefdevol hè?  “Ja dat is 
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toch logisch, er moet toch geld verdiend worden?” Nee dat is dat systeem. 

Vacature advertenties die bevatten dus ook vaak die trekjes. Je moet bijvoorbeeld, die vind ik wel 

leuk, stressbestendig wordt er vaak gevraagd als je naar die vacatures kijkt, je moet 

stressbestendig zijn. Je moet heel snel kunnen schakelen tussen het ene en andere circuit, tjak tjak, 

van de ene gemoedstoestand naar de andere gemoedstoestand. Je moet heel leuk lachend aan de 

balie kunnen staan: “Goedendag kan ik u ergens mee helpen?” Dus je zit niet in je gevoel. Dat is 

een splitsing van het bewustzijn. Dat gaat heel diep. 

Je moet vaak een netwerker zijn, marketing. Je moet ambitieus zijn. Als je het niet bent, als je niet 

ambitieus bent dan programmeren ze je wel ambitieus, want als je heel ambitieus wordt dan krijg je 

meer geld hè. 

Je moet zakelijk zijn, besluitvaardig, targetgericht. 

Dit zijn toch wel heel aparte dingen? Dit zit gewoon gemixt door het hele proces met buitenaards 

contact. 

Het is toch, inmiddels heel normaal, maar het is toch een waanzinnige situatie waar wij met z'n allen 

in zitten, dat de aarde bezocht wordt door machtig, prachtig mooie beschavingen? Wezens van 

allerlei soorten in allerlei maten en allerlei vormen. En dat zij hier komen in een model waarin we 

wel met z'n allen meedoen. 

Dus ik roep je op, om vandaag je ontslag in te dienen (gelach) ieder voor zich. Waarom ik dit oproep 

is om  het moment waarin je zit te belichamen vanuit je gevoel. Daar gaan we straks over spreken 

in een driehoek hoe dat functioneert. 

Nou zo zijn er nog een paar dingetjes die erg belangrijk zijn. 

 

Over de financiële instellingen. Dit is een citaat van Bloomberg. Dat is wereldwijd één van de 

grootste financiële kanalen, die alle geldstromen en aandelenmarkten   …?.........future beursopties 

en alles in de gaten houdt. Die schrijven dat de psychopathische personen, dus de Reptiliaanse 

onderdrukte mens, aan het roer staat van onze financiële instellingen en dat zij de schuldigen zijn 

van het hele systeem waar wij met elkaar als slaaf in gekoppeld zijn. Ik zeg dat op mijn manier, 

schuldig vind ik helemaal niet zo belangrijk, maar als je het op die manier gaat aanwijzen dan is er 

altijd natuurlijk wel een macht die iets initieert. Maar vanuit deze laag waarin wij zitten zijn ze 

schuldig en vanuit een veel groter perspectief heeft dat natuurlijk te maken 

met onszelf hè.   

 

Wall Street, 24% van de mensen die in Wall Straat werkt vertoont crimineel gedrag, officieel 

onderzoek. Daar is echt onderzoek naar gedaan. Een kwart van de mensen in de financiële markt 

over de hele planeet vertoont diepliggend crimineel gedrag. En ziet dat criminele gedrag ook als een 

sleutel om succes te behalen. 

Nou ik ga het verder niet voorlezen, want het is eigenlijk niet zo super belangrijk. 

 

Dit laatste stukje wel. Dat gaat dus over shape shifting. Daar gaan we namelijk gelijk mee beginnen, 

dan maken we het gelijk gezellig. 

Shape shifting. De groep wezens, dit is een citaat uit het verslag van al die psychiaters, de groep 

shape shiftende wezens, de veranderende wezens, wezens die veranderen, oftewel mensen die 

veranderen in de fysieke vorm of die veranderen in hun gedragspatroon. Dat zijn feitelijk 2 dezelfde 

veranderingen alleen één wordt fysiek door gekopieerd naar het morfische veld en de ander zit in 

het emotionele bewustzijn. Dat zijn verschillende circuits. 

Deze groep behoort tot 4% van de aardebewoners. Dus 4 op de 100 mensen is in contact met het 

Reptiliaans bewustzijn en wordt daar ook echt door gevoed. Die mensen zijn zich ook vaak wel 

bewust als je daarover gaat spreken, dat er krachten in je zitten. En ze gedragen zich, schrijven ze 

hier ook, als kameleons. 

Nou een andere professor, Martha Straus, spreekt van kameleonachtige manipulaties. Robert Hair 

noemt hun voortdurende rollenwisseling kameleon mogelijkheden. Dus het verandert van kleur en 

vorm. 

Hij heeft het over keurig vermomde, in zijn boek hè en in zijn verslag, hij heeft het over keurig 

vermomde reptielen ofwel slangen in pak. Een kameleon is een reptiel dat zijn voorkomen 

moeiteloos kan aanpassen naar gelang de omgeving dat vereist. Ze ervaren geen enkele liefde of 

welke vorm van positieve verbinding naar hun medemens dan ook, schrijft die man. Anderen, zelfs 

vrienden, dienen op z'n best vaak als dienstbare schaakstukken voor die wezens om te behalen wat 

ze als doel hebben gesteld. 

Daartoe imiteren deze mensen de emoties van andere mensen om deze als pion in beweging te 
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krijgen. 

Ze presenteren zich vaak als vertrouwenspersoon, hulpbehoevend, hartsvriendin, ideale echtgenoot, 

betrouwbare politicus of als vrome religieuze leider. 

De persona die zich aan de buitenwereld laat zien, in het bijzonder naar hun prooien, presenteren 

zich door een masker voor te houden en verhult [zodoende] hun koudbloedige, reptiliaanse aard. 

 

Nou dit is waar ik nu wel mee stop, want er is natuurlijk wat aan de hand wat te maken heeft met  

hoe wij in die hartverbinding terug kunnen keren. Want ik weet nog heel goed een jaar geleden toen 

we net begonnen te praten over buitenaards contact, dat er heel wat mensen begonnen te stuiteren 

omdat er bepaalde beeldjes, plaatjes en informatie naar voren kwamen. En waarom begonnen ze te 

stuiteren?  Ze dachten dat ze bang waren, maar er werden gevoelens naar voren gehaald, die 

gerelateerd zijn aan ervaringen uit dit leven. 

Dus daar werden ze bang voor, ze reageerden op gevoelens van iets anders wat gekoppeld werd aan 

dat plaatje, dat voorbeeld. 

 

Nou we gaan het hebben over verbinding met het hart. En dat kan alleen maar als we het totale 

beeld erbij durven te nemen. Met deze wezens heb ik veelvuldig contact gehad, niet uit mijn eigen 

vrije wil, maar opgedrongen. 

En dit zijn super machtige wezens. Machtig vanuit het punt waarin wij nu zitten, waar wij zijn 

beland. 

En die macht die hebben ze doordat ze overrulende energie uitstrooien, een krachtveld naar buiten 

brengen, die dwars door ons veld heen loopt, waardoor wij gevangen lijken, lijken hè een klein 

woord, heel belangrijk, gevangen lijken te worden in een energieweb wat wij omschrijven als angst 

en tirannie. Dat zijn de krachten die de aarde onder controle hebben in een heel groot spectrum, die 

krachten hebben de Reptiliaanse bewustzijnsvelden op aarde onder controle en die krachten hebben 

ook het hele matrix verhaal, de prison of the mind, de gevangenis waarin de mensheid terecht is 

gekomen onder controle, hoofdzakelijk door het middel religie en God. 

Het controle centrum van de mindcontrole laag van terra Gaia wat dus als hoofdplaneet de 100% 

realiteit wordt gezien door ons in dat proces, wordt belichaamd door deze krachten in de 

oorspronkelijke wereld. 

En dat we hier ook niet bang hoeven te zijn, blijkt ook wel in deze lezingen, omdat wij zelf de 

scheppers zijn geweest van de groep die daar achter ligt, omdat wij iets vertikten te doen en dat is 

namelijk vertrouwen. 

Zelfs toen, in die 100% wereld, waren wij op zoek om het gevoel van vertrouwen, wat niet 

overeenkomt met het gevoel van vertrouwen wat we nu hebben, om dat te laten voor wat het is. Wij 

wilden meer vertrouwen ervaren. Geheimtaal hè? 

 

De Draconische rassen, dit zijn draconische rassen, er staat ook bij: Draconische rassen hebben 

andere rassen onder invloed gebracht door middel van kunstmatige archontische ras. Dus wat er is 

gebeurd, is dat deze wezens het volgende hebben gedaan. 

Deze wezens hebben, in feite zijn dit mensen....... wat er gebeurd is, ik heb verteld in een heel kort 

stukje bij die andere lezingen, dat de mens van oorspronkelijkheid een buitengewoon liefdevol, 

scheppend wezen is. Dat zijn we nog steeds. We zitting in een enorm groot living hologram van 

liefde en kracht. En dat veld is uitgeschakeld geraakt. Frequentievelden om te ontvangen, om er 

mee in contact te zijn, raakte de mensheid van verstoten. En hoe kwam dat? Omdat er een invasie 

plaatsvond in ons bewustzijn waar al die frequenties uit opgebouwd zijn, dus al die heilige 

geometrische velden, triljarden over elkaar, die we niet meer konden waarnemen. Dus ons 

vermogen zakte in elkaar. En hoe komt dat?  Doordat wij een keuze hebben gemaakt iets te doen 

wat we beter niet hadden kunnen doen maar wat heeft geleid tot de ervaring waar we nu in zitten, 

die achteraf broodnodig is om vervolgens verstevigd terug te keren in een wereld waar we precies 

dat kunnen doen wat we wilden doen en waarvan we dachten dat het nodig was....?...... (veel 

lawaai) Ik ga het niet herhalen. 

 

We zijn opgebouwd uit 12 superrassen. Heb ik het daar vorige keer over gehad? (Ja)  Die 12 

superrassen, daar zitten ook Draconische, Dracorassen tussen. Wij zijn dus opgebouwd uit al die 

verschillende elementen, niet alleen …..?.... rassen maar ook niet miljarden rassen die daar ook aan 

gekoppeld zitten per hoofdras. 

Er is een fase geweest waarin de mensheid net als die 12 superrassen ook besloot om iets te gaan 

ontwikkelen, omdat de oorspronkelijke mens ontdekte, en dat is logisch, zoals wij nu het Goddelijke 
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hebben ontdekt buiten onszelf wat eigenlijk niet klopt, ontdekte de oorspronkelijke mens ook dat er 

een sferische realiteit is, een wereld, een veel grotere wereld die nog veel groter is dan waar wij 

daar zijn, die letterlijk, waar we al verbinding mee hebben, letterlijk te belichamen zou moeten 

kunnen zijn, zodat je ook zelfs dáár kunt komen. In bepaalde hoeken wordt dat de beyond 

genoemd, andere mensen noemen het Godsbewustzijn en we zien op een paar plaatjes een 

afgesplitst iets, maar we ontdekten ineens dat er iets in ons aanwezig is, opgebouwd uit die 12 

superrassen, wat een toegangsweg is tot een realiteit, die ons nooit werd verteld door onze ouders, 

maar precies de reden is waarom wij gecreëerd zijn. Wij zijn dus het sleutelvolk. 

Wij zijn een volk, om het maar eventjes zo te zeggen, speciaal gecreëerd, om tussen die 12 rassen 

met al die lagen, frequentievelden en superbeschavingen om daar een nieuw soort uit te 

ontwikkelen, die puur gebaseerd is op schepping, op liefde, om vanuit een sleutelvermogen, vanuit 

een heel groot gevoelsbewustzijn in een realiteit terecht te kunnen komen, die buitengewoon groots 

is en buitengewoon echt de kracht is van de essentie van alles wat is, dus echt het kwantumveld op 

zich met gigantische velden. 

En dat hebben wij ontdekt, dat wij daarvoor geschapen waren. 

Maar op het moment dat wij ontdekten, dat dat een toegangsmogelijkheid zou zijn, dat wij de 

sleutel zijn om daar te komen, besloten wij om eerst een soort verkenner groep te sturen. 

Dit klinkt allemaal een beetje technisch maar probeer het in je eigen vorm neer te zetten. Wat de 

mens deed, was net als die 12 rassen, een nieuw mens bouwen. Wij creëerden uit kunstmatige 

intelligentie, wel een lichaam zoals ons, een tweede oorspronkelijk ras en dat tweede 

oorspronkelijke ras werd niet bezield, maar  werd letterlijk door ons gekloond. Dat doen we op dit 

moment hier op de aarde ook, het loopt synchroon tegelijkertijd, wat zich hier op de aarde nu 

voltrekt is eigenlijk hetzelfde als wat daar in het groot is gebeurd, maar helemaal in het klein, dus 

wij zitten in hetzelfde gedrag als toen. 

 

Wat er gebeurd is, is dat het menselijk ras het soort wat wij gecreëerd hebben, in een situatie 

terecht kwam, omdat er geen ziel in zat, dat het niet kon navigeren op basis van de kracht van 

schepping, zoals wij dat wel kunnen vanuit een bepaald gevoel, gingen ze op zoek naar welke 

modus ze zouden moeten aannemen uit hun eigen database, uit al die bouwstenen, welke modus 

daarbij zou horen om te kunnen doen waarvoor dat ras zelf gecreëerd is. Dus de mens verviel, niet 

de oorspronkelijke mens maar de kloon, de nieuwe rassen van de oorspronkelijke mens, verviel in 

een onderzoek van: wie zijn wij? Wij wisten dat wel. 

Het gaat heel diep en het is echt belangrijk omdat alles wat op deze aarde gebeurt in relatie tot die 

gebeurtenis op je eigen basis helder wordt. En ook de pogingen die we kunnen verwachten op basis 

van wat er nu gebeurt, dat je die kunt voor zijn vanuit een gevoel, vanuit de scheppingskracht. En 

dit is ook wat er van ons gevraagd wordt om alles bespreekbaar te maken, zelfs de meest 

onwaarschijnlijke situaties. 

Want alles wat we ons kunnen voorstellen is er al. Doordat het er is kunnen wij het ons namelijk 

voorstellen. 

Dus de mensen die zich dat niet kunnen voorstellen hebben of geen voorstellingsvermogen of die 

komen niet uit deze realiteit. En dat meen ik serieus. Er zijn ook mensen op deze aarde die niet uit 

de oorspronkelijke wereld komen. 30% van de aardse bevolking hier komt uit de oorspronkelijke 

wereld en die andere 70% is gecreëerd uit die kunstmatige realiteit, uit de matrix. 

En het is aan ons om in een later stadium, vanuit de vonk van schepping, om die vonk ook over te 

brengen in 

dat raster van bewustzijn zodat die wezens ook bezield raken. 

 

Opmerking: Die hebben dus geen ziel? 

 

Nee. Die hebben wel een programma. Een ziel is ook een soort programma op basis van wat er 

allemaal gebeurd is, maar die hebben die ervaring niet. Alles draait om ervaring. Ons zielsbewustzijn 

navigeert ook op ervaring, op 100% toegankelijke ervaringen uit alle levens en histories, niet met 

schotten ertussen met karma en leerprocessen, allemaal onzin, is allemaal om ons te maskeren en 

die hebben dat dus niet. Die hebben die ervaring niet. Dus die zijn niet bezield met een historie.  En 

een historie en alle ervaringen zijn deeltjes van het Bronbewustzijn. Dus die zitten daar niet in. 

 

Opmerking: Als alles holografisch is dan zit dat daar toch ook allemaal in. 

 

Wat bedoel je? 
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Opmerking: Je zegt alles is een hologram en in een hologram zit toch van alles, dan zou toch 

iedereen al die ervaringen missen? 

 

Wat jij ervaart en wat ik ervaar speelt zich in hetzelfde hologram af, ja, maar wij zitten in een 

bepaalde afgescheidenheid van elkaar. Jij ervaart jouw gebeurtenissen en ik ervaar mijn 

gebeurtenissen. 

En in die realiteit is dat precies hetzelfde. Wat de bedoeling is dat in het kwantumveld waarin je met 

elkaar in verbinding bent, je elkaars informatie kunt delen, dat doen wij dus ook van origine, wij zijn 

aan het synchroniseren, dus alles is direct vrij beschikbaar, maar daar zijn bepaalde gevoelens voor 

nodig om dat te kunnen doen. Dat zijn die rastervelden. En die gevoelens, die in de mens zitten, die 

in een wezen zitten, die daarbij horen, die zitten bij die kloon van die oorspronkelijke mens niet. Dus 

die kan het niet ontvangen. 

 

Opmerking: Dus dat je iets hebt gecreëerd wat later tegen je gaat spelen. 

 

Dat is heel eenvoudig gereageerd maar dat is wel de essentie. 

 

Opmerking: En dan nemen we het nog kwalijk ook. 

 

Nou dat is ook het punt hè. Dat we daar dus van afstappen. Dan komen we dus uit het gevoel van 

kwalijk nemen en dan zeggen sommige mensen: “Dat heeft met vergeving te maken,” maar het 

heeft met het neutraliseren te maken van opgebouwde energieën die wij vaak nog hebben op basis 

van ervaringen in dit leven. En daarmee ervaren we allemaal tekorten en processen om een 

reactiepatroon te krijgen waar we eigenlijk niet op zitten te wachten, waardoor we een 

oordeelproces in onszelf meekrijgen door de ervaringen en probeer daar maar eens vanaf te komen. 

En daar is het thema incarnatie ook daadwerkelijk onderdeel van de archontische programma's. Dit 

zit heel mooi in elkaar geweven en wij waren nooit in staat om daar een beetje naar te kunnen 

kijken, dus we gaan er steeds meer naar kijken. 

 

Deze rassen, die zijn ontstaan uit die kloon van de mens. Wat er gebeurd is, is dat die 12 rassen die 

als hoofdrassen in de bouwstenen zitten van die kloon, op zoek gingen op basis van welke soort zou 

daar het sterkst in zijn om te reageren, en in het bewustzijnsveld een keuze is ontstaan (wat we op 

dit moment simpelweg niet kunnen bevatten omdat we het vermogen nu niet hebben) op het 

moment dat het ras van de Draco, eigenlijk de Dracorassen, dat die letterlijk naar boven kwamen. 

Dus dat is informatietechnologie hoe cellen informatie aan elkaar doorgeven, ook lichtcellen, en dat 

daar een vorm uit voortkomt. Dat is ook hoe wij er nu uitzien zoals wij denken wie wij zijn, op basis 

van een diepliggend proces. 

En wat gebeurde er? Die kloonrealiteit werden de Draconiërs. De Draconiërs hun ouders, de 

oorspronkelijke rassen die ook onze ouders zijn, één van die 12 rassen, die gekoppeld zitten aan die 

DNA, werden gehackt door die oorspronkelijke mens, die als Dracoras tevoorschijn kwam en heeft 

via een netwerk het Draconische ras, dus onze oorspronkelijke ouders, gehackt en daarmee is het 

hele oorspronkelijke Dracoras onder controle komen te staan van een kloon van de oorspronkelijke 

mens en daarmee is het Dracoras onder controle gekomen onder onze creatie. 

 

En nu zitten wij hier in Renkum in een kapel, vol verwachting en we constateren dat er een 

onderzoek nodig is, dat dat een mogelijkheid is, dat het zo is dat die bezoekers die deze matrix van 

controle hebben gecreëerd, onze eigen vindingen zijn. En dan denken we ook nog dat we er bang 

voor moeten zijn. 

Dit kan ik toch niet in deel 1 zeggen? 

Maar dit gaat zo diep, als je dit helemaal in een raamwerk gaat neerleggen dan kom je steeds terug 

bij jezelf. 

Het is niet voor niets dat er wordt gezegd: “Ja maar uiteindelijk hè (dat is ook vaak uit de spirituele 

groep) uiteindelijk hoef je nergens bang voor te zijn want je hebt het zelf gecreëerd.” En in feite is 

dat dus ook zo. 

Alleen het is een te kort door de bocht, want de diepliggende informatie en de gevoelens die daarbij 

horen, die komen niet aan bod. Dan blijft het een hele mentale, oppervlakkige, gevoelige opmerking 

die je zou kunnen beschouwen als een soort zoethoudertje van “Nou ja weet je hoeft er ook allemaal 

niet over na te denken joh, vergeef het gewoon en klaar is Kees.” En daar gaat wel wat meer achter 
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schuil. Daar gaat veel meer achter schuil en dat is ook de reden waarom buitenaardse rassen hier 

zijn. 

 

Deze wezens zijn uiteindelijk een menselijke kloon. Deze wezens, de Draco rassen, de Draconische 

groepen, die op dit moment gewoon simpelweg de grootste en de sterkste alliantie is geworden, kan 

alleen opgeheven worden als de mens in het proces komt, in de fase waarin wij zitten, dat wij het 

hologram, het programma, het bewustzijnsveld waarin wij nu leven, weer gaan belichamen, de 

verschillende touwtjes weer in handen mogen nemen, maar we zullen ook iets te doen hebben in 

deze realiteit. 

En op het moment, dat we dat gaan begrijpen hoe dat werkt, ik zal een simpel voorbeeld geven, 

deze rassen die de realiteit op dit moment achter deze fysieke werkelijkheid onder controle hebben, 

mensachtige reptiliaanse wezens, die sturen vanuit hun collectieve netwerk in het geometrische 

veld, waarvan de aarde een onderdeeltje is, sturen informaties door naar een frequentie bewustzijn, 

waar alle mensen in hun hoofd een reptielengedeelte hebben, en de meeste mensen staan onder 

controle van insertiegevoelens, die eigenlijk niet bij het verstand horen, maar binnenkomen op 

gevoelsbasis en vervolgens je gevoel updaten door middel van het vertellen van een verstandelijke 

informatie waardoor je denkt, dat datgene wat je denkt, de werkelijkheid is. 

Dus de aarde is te bevrijden en wel op een hele eenvoudige, maar dat is natuurlijk niet zo 1, 2, 3 

dat we het even vandaag zo doen, we zijn het dus ook al aan het doen hè, anders zouden we die 

poorten nooit geopend kunnen hebben in een paar maanden tijd dat die gevoelens binnenkomen, 

maar het heeft te maken met dit. 

 

Op de aarde zijn alle machtige plaatsen, alle machtige locaties, noem het op, het maakt niet uit, 

alles wat de modellen in stand houdt, zitten er mensen op die plekken en die mensen, niet allemaal, 

maar de meest machtige plekken worden belichaamd door mensen die werken vanuit de 

psychopathie, zoals die psychiater het heeft beschreven, vanuit de controle uit het 

reptielenbewustzijn. Uit die cortex. Die cortex belichaamt ons hele neurologische systeem. Is het 

nog te snappen? 

Als jij de enige bent, die het niet snapt, dan heb ik het heel goed gedaan (gelach). 

Op dit moment zitten we hier niet alleen en wordt er heel erg meegekeken en meegeluisterd gewoon 

uit allerlei lagen, omdat dit zo ontzettend nodig is, dat we dit én horen én onderzoeken, dat we het 

kunnen voelen in onszelf en dat we ook ergens op een gegeven moment een traantje durven te 

laten om een heel grote historie waar wij vandaan komen, waar we allemaal graag naar terug willen, 

wat ons thuis is hè, ons echte thuis, we hebben heimwee naar huis, we willen terug, we willen met 

elkaar gewoon weer zijn, we willen weer in die vrijheid, die warmte, die natuur zijn, we willen niet 

meer al die technologie om ons heen hebben, die ziekmakend is, we willen geen gif meer eten, we 

willen het niet meer.   

We willen gewoon terug, we willen vreugde en vrijheid en vandaag is de dag dat we die vrijheid met 

elkaar nog eens goed verankeren. Aan het eind van de dag gaan we daar ook echt een bekrachtiging 

in doen. 

Want het is tijd dat we dit met onszelf durven te verenigen. Blijf bij jezelf. 

Deze wezens staan aan het roer en door die bekrachtigingen te doen, brengen wij vanuit onze 

hartverbinding, vanuit ons gevoel en ons sacraal veld, daar ligt het grote geheim dat we vergeten 

zijn, brengen wij gevoelens terug in ons neurologisch systeem en wordt ons gevoel in ons brein 

losgekoppeld uit de invloeden van de reptielen en ook sturen we dat in ons hologram door in het 

hologram van de aarde. Dus wat ik indirect zeg en eigenlijk ook wel heel direct, door onszelf te 

bevrijden, bevrijden wij ook de controlemensen uit de greep van die reptiliaanse bewustzijnsvelden. 

En dat is waarom ik steeds weer zeg: Er is geen angst. Je kunt wel iets bespreken wat wij als 

zodanig ervaren, maar dat wil niet zeggen dat het zo is. 

Iemand die onder hypnose is en een glas melk drinkt en het is olie, zoals ik steeds zeg, die drinkt 

die olie op alsof het melk is. Dat is de illusie waar we in zitten, dat is een aanname van het 

neurologisch systeem. Ons neurologisch systeem neemt waarheden aan voor een werkelijkheid die 

er niet is. En dat doet het op basis van ingeplante gevoelens. Want de werkelijkheid is, dat angst het 

grootste krachtveld is, zwart is niet donker, zwart is het potentiële veld van alle kleuren net als het 

witte veld. 

We hebben zoveel misunderstandings gemaakt en werden geleid door de gevoelens dat God buiten 

ons is, want dat is niet zo. 

Ik wil ook iedereen met klem echt meegeven, onderzoek puur voor jezelf om te onderzoeken hoe 

vaak je er intrapt om het Goddelijke buiten jezelf te zoeken. Hoe vaak het kan gebeuren als je gaat 
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mediteren, dat je met je aandacht buiten jezelf gaat. Hoe vaak het kan zijn dat je iets wenst of dat 

je gaat bidden, dat je je energie weggeeft aan God. Want de werkelijkheid is, dat het enige 

Goddelijke is wie wij zijn in ons en vanuit dat stuk zijn wij direct in verbinding met die gigantische 

bubbel van energie, die wij kunnen zien als het Goddelijke. 

Alle andere programmeringen zijn ingebracht door die wezens hiervoor en worden uitgevoerd door 

de helpers en dat is in dit geval een god van de Anon en dat heeft alles te maken met piramides en 

inserties want alles draait om het zoeken van de kracht buiten jezelf. 

 

Door de systemen, die door ons zijn ingezet, want je kunt je voorstellen dat bij het uit elkaar vallen 

van ons vermogen hè, dus allemaal miljarden geometrische veldlijnen over elkaar heen, die zich dus 

gelijkertijd in het hele universum afspelen, elke laag is een ander universum met een andere 

beschaving, dus dat zou kunnen zijn dat in een ander bewustzijnsveld als we nu zouden kunnen 

schakelen in een andere frequentie, een veldlijn, dat wij ineens de maan zien als een prachtige 

mooie paarse planeet, die 28x groter is en waar prachtige, katachtige, mensachtige wezens wonen. 

Maar we zien het nu niet, want we zitten op deze frequentie. Onze hersenen zijn ingesteld op deze 

radiofrequentie en de rest zien we niet. 

Nou wat wij hebben gedaan, we hebben een realiteit gecreëerd in de val van het bewustzijn. In het 

uitschakelen van alle circuits hebben we als collectieve beschaving besloten met een ongekend 

pijnstuk waar wij doorheen gingen, hebben we besloten dat er een plek zou moeten zijn, waarin we 

veilig zijn. Want we wisten niet waartoe het leidde. Wij waren oorspronkelijke mensen maar deze 

ervaring kenden wij niet. 

Wij zijn opgebouwd uit eigen ervaringen, de ervaringen van al die superrassen en miljarden rassen 

zaten  ineens in dat lichaam. Onze ziel incarneerde, en onze ziel connecte en koppelde met al die 

informatie. En we werden daardoor ineens al die ervaringen. Dus daarom zeg ik altijd: “Je bent wat 

je ervaringen zijn.” 

Je hoeft niet perse iets te ervaren voordat je het bent. 

 

We hebben een realiteit gecreëerd, die wij dus nu zien als de hemel. En dat is een realiteit die er ook 

echt is. Het is een veilige realiteit, het is een ruimte waar mensen, die zich loskoppelen uit deze 

frequentie, terugkeren in een veel groter bewustzijnsfrequentie, een ruimte waar je gedijt in liefde 

en harmonie. 

Op het moment dat we nu zouden overlijden, allemaal gezamenlijk, dan zouden we elkaar direct in 

een flits ook daar weer tegenkomen, want we verschuiven niet naar een andere plek, we gaan naar 

een andere veldlijn en in dat moment, dat we daar zijn, komen we ook alle mensen tegen, die 

achtergebleven zijn en die hier nog aan het leven zijn. 

Het is mooi hè. Het is ook heel eerlijk hè kosmisch gezien, want de kosmos kent namelijk geen 

lijden. De kosmos kent geen verdriet, de kosmos kent geen verlies. Want alles is en blijft, dat hangt 

van de waarnemer/waarneemster af en bepaalt wat er is. 

Kijk en wij hebben geleerd, dat als je overlijdt, dat je dan uit je lichaam gaat terug naar de hemel en 

kun je van daaruit kiezen om opnieuw te incarneren en de volgende keer als een Arcturiaan, maar 

nu blijkt dat het een soort insertiemodel is waardoor we wel keuze hebben om naar die aarde te 

gaan in dat frequentie bewustzijnsveld, maar dan reizen we niet naar de aarde. In een speciale 

ruimte gaan wij daarvoor liggen en dan wordt er met hele grote ceremonieën, worden wij met heel 

veel liefde in slaap gebracht, waardoor veldlijnen uitgaan en vervolgens worden wij ons bewust van 

het feit, dat we geboren worden in een lichaam. 

Jaaa, je valt bijna van het balkon. (gelach) 

Snap je hoeveel energie er voor nodig is om dit allemaal te kunnen vertalen? En ik ben zo blij dat ik 

dat kan doen doordat jullie je energie hier dus ook neerzetten. Het menselijk lichaam kan het in de 

fase waarin we nu zitten, niet volhouden om elke dag te praten, elke dag te vertellen en elke dag 

met hetzelfde plezier, liefde en passie dat te kunnen delen, dus daar zijn jullie dus de 

medescheppers voor. 

 

Opmerking: Martijn wat je net zei over dat met heel veel liefde incarneren in een lichaam, ik neem 

aan dat dat dus een ander proces is, dan het incarnatieproces van de Greys en de Archontische 

krachten, waarbij je dus meer gedwongen wordt om in een lichaam te gaan om dus weer in karma 

te komen. 

 

Nee, dat zit in dat model. Dus wij hebben bij de val van het bewustzijn, dus bij het uitvallen van 

onze circuits, hebben wij een modus bereikt, hebben wij een besluit genomen en het wordt tijd dat 
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we dat op aarde ook weer gaan doen dat we gewoon wat zaken gaan besluiten, hebben we het 

besluit genomen om een frequentiebewustzijn vast te houden met het vermogen wat we toen op dat 

moment nog over hadden. Het is een heel groot subliem, scheppend, zuiver en sereen vermogen. En 

vanuit die realiteit kunnen we niet naar de 100% toe, dat lukt niet, maar we kunnen wel naar 

andere frequentievelden toe. En dat is één van die frequentievelden in onszelf om naar de realiteit te 

gaan waar wij de onderdrukkers tegenkomen, dat zijn dus die Reptilianen, die als een soort 

tentharing in het laagste frequentie bewustzijnsveld zijn vastgeklikt en wij weten dus dat wij in ons 

bewustzijn vastgezet zijn en daar moeten we dus ook naar toe, want anders kunnen we die haring 

er niet uittrekken om terug te keren in ons bewustzijn. Dus het zit in dat model. 

Dus in feite maken wij een keus op basis van een noodzaak, die we toch vrijwillig maken, we hebben 

ook heel veel tijden gekend dat wij als collectieve beschaving niet naar de aarde terugreisden, dat 

we gewoon besloten dat wij daar niet meer naartoe wilden. 

We hebben ook heel veel historielijnen in Galactische oorlogen en tijden van vrede meegemaakt, 

magnifiek mooi op de aarde in een ander veldbewustzijn, waarin wij gepoogd hebben om terug te 

keren in het bewustzijnsveld naar die 100%. Maar dat lukte niet, dat is 53x gebeurd en daar hebben 

we heel veel ondersteuning bij gehad van al die superrassen die hier nu zijn, onze ouders, onze 

vrienden, maar het is niet gelukt. En hoe kwam dat? Omdat we vastzitten in een veldbewustzijn en 

dat is de basis van hoe de geometrie is opgebouwd. Dus op het moment dat wij terug zouden keren 

in die 100% realiteit, wat niet geaccepteerd wordt door Schepperbron, zou de energie die hier 

helemaal onderin gelaagd zit, zou mee kunnen navigeren in die 100% realiteit. 

En dat gaat dan niet om de Archonten, want die zijn er al, het gaat om de Reptilianen, want die 

hebben een dubbele agenda. Ja, ik kan het helaas niet ingewikkelder maken. (gelach) 

 

Centraal in dit verhaal staat kracht, staat waarheid, want als wij deze wereld terug willen 

transformeren, als wij echt gewoon om ons heen kijken en we willen de samenleving op deze 

planeet, ik ben geen zwever, hoeveel verhalen ik hier ook over kan vertellen, ik ben hier 

fundamenteel een aards mens. 

Als wij echt deze samenleving terug willen brengen naar een menswaardige samenleving en we 

hebben daar misschien in het begin nog een stuk economische transitie nodig, dan kunnen we er 

niet omheen dat we het huis hier opnieuw dienen op te bouwen. En het betekent dan ook, dat we 

heel alert dienen te zijn, omdat we heel secuur moeten zijn in onze eigen keuzes. 

Het is 10 over 3, iets eerder dan gepland wil in de pauze erin doen omdat ik hierna echt de lezing ga 

beginnen 

(gelach) 

 

Pauze 

 

Ik spreek over de matrix in deze realiteit omdat ik daar doorheen wandel. Dus het is niet een 

verhaal van een film, maar de film is gebaseerd op ons werkelijk verhaal. En daar wandel ik 

gedurende mijn hele leven doorheen. Ik ga letterlijk uit dit bewustzijn weg en loop door die matrix, 

door een realiteit waar alles uit opgebouwd wordt, een krachtveld. En dat is een echt veld waar je 

gewoon doorheen kunt lopen, waar je door allerlei objecten, kleurvelden, kubussen, platforms, 

doorheen loopt, het is als een gigantische stad, een enorm grote stad wat is opgebouwd uit allemaal 

plateaus en frequenties en het is een hele kille ruimte maar wel een hele mooie ruimte. Dat is heel 

tegenstrijdig, kil is dus dat je ziet dat er geen bezieling is, geen warmte van de mens, maar je ziet 

wel als je er doorheen loopt, dat het opgebouwd is uit een deel van ons, dat is wel heel bijzonder. 

Dus het zijn allemaal gigantische lichtvelden en door daar doorheen te lopen merk je ook, dat die 

energie die daar dus aanwezig is, dat zijn de bouwstenen van deze realiteit, dat die voortdurend, in 

dit geval mij, detecteren. Dus overal waar ik doorheen loop, merk je dat de omgeving reageert. 

Wat ik eigenlijk wil zeggen is, dat door de aanwezigheid, door ergens aanwezig te zijn, we invloed 

hebben op de bouwstenen, voortdurend. En dat zie je op het moment dat je in die matrix komt, in 

het fundament van die realiteit. En dat is ook wat we hier doen. In deze realiteit doen we dat ook. 

Dus op het moment dat we langs elkaar lopen, krijg je opeens het gevoel “oh jee het gaat niet goed 

met die persoon.” 

Dan noemen wij dan telepathie, maar het is niet zo, dan vloeit er iets uit die informatie databank, 

dat noemen we de lichtvelden, die vloeit supersnel van het ene brein in het andere brein, of van het 

ene gevoelsbewustzijn in het andere gevoelsbewustzijn. Daar zijn verschillende richtingen van, dat 

heeft natuurlijk ook alles te maken met die matrix. 

Normaliter is het altijd zo geweest, dat wij zelf creëren, wij zijn aanwezig in een gigantisch groot 

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


 
 

Mareijke Giglio / René Gieltjes      Pagina 13 van 28             Webpage https://matrix-nl.freevar.com                                       

bewustzijnsveld, een groot lichaam, laten we het zo maar zeggen en dat lichaam bestaat gewoon uit 

een 100% waarneembare vorm. Het zijn allemaal laagjes over elkaar heen geplakt. Elke laag heeft 

een andere frequentie. Ons lichaam ziet dus nu alleen nog maar driedimensionale frequenties en 

daar is dus dit bewustzijnsveld, waar wij nu in zitten, daar zitten we dus ook echt in, is daar uit 

opgebouwd. 

Wat is nou de grap, dat is echt een beetje een grappige situatie als je dat durft te onderzoeken, wij 

zitten nu achterstevoren in het systeem. Op dit moment is het zo, dat, over realiteit gesproken hè, 

we informatie van buitenaf krijgen. Dus dat kan zijn een beeld, het kunnen geuren, geluid, je wordt 

aangeraakt, allemaal prikkels van buitenaf. Dus zeg maar bijvoorbeeld je oren. Er komt geluid in je 

oren. In je oren zitten trommelvliezen, dat zijn trillingen en die trillingen worden omgezet door 

kristaltechnologie in allerlei elektrische signaaltjes, die gaan naar de hersenen toe, onze hersenen 

geven daar met een heel ingewikkeld proces een betekenis aan en de betekenis die daar aan wordt 

gegeven, en daar komt het, wordt niet op dat moment samengesteld maar wordt geïnterpreteerd op 

basis van referentiepunten in het brein. 

Dus ik hoor jou iets zeggen en doordat mijn brein datgene eerst herkent wat jij al een keer eerder 

hebt gehoord of wat jij tegen me zegt en wat ik al een keer eerder heb gehoord, herkent mijn brein 

het niet op basis van wat het hoort, detecteert, maar herkent mijn brein dat op basis van een zoeker 

in de database, in het geheugenmodule, van wat is al eerder gezegd wat daar op lijkt. Dit is gewoon 

wetenschap, dit is ook aantoonbaar. 

Onze hersenen, een stap verder, wij krijgen een realiteit te zien, te horen, te voelen en te proeven 

op basis van referentiepunten, op basis van herinneringen in ons neurologisch systeem. 

 

Opmerking: Dus we luisteren niet. 

 

Nee, dat is helemaal niet waar. 

Nou is het zo, dat er een groep bezig is, die er voor zorgt, dat de signalen die er naar ons toekomen, 

dat daar een filter tussen zit, zodat datgene wat er echt is wat er naar ons toekomt, wordt omgezet 

in een ander signaal en zij hebben ervoor gezorgd door middel van een schil in het planetaire 

bewustzijn, dat we een referentie database hebben, herkenningspunten in ons dragen, die we 

helemaal niet zelf hebben ervaren. 

Dat zijn neurowetenschappers, die dit onderzoeken 

 

Opmerking: Dan zou je als baby al moeten beginnen want anders ….. 

 

Ja, dat doen ze ook. Daarom dat het hele programma van het leven hier op aarde, dat de eerste 

ervaringen die er dus plaats vinden, als eerste referentiepunt worden ingevoegd. 

 

Opmerking: Dan is er misbruik gemaakt van baby's dan. 

 

Ja, ja, dit is ook niet een hele eenvoudige dag. 

Besef wel dat de betekenis zoals wij die eraan geven, vaak een heel andere vorm is. Dus wat je zegt 

klopt, maar inhoudelijk betekent het dat het zich op een ander level afspeelt. 

Maar ze hebben bijvoorbeeld getest door middel van hersenscans en apparatuur, er gaan honderden 

plakkertjes op een hoofd, kunnen ze meten dat iets wat van buitenaf gezien wordt, dat dat beeld 

binnen in het brein er sneller is dan dat het beeld van buitenaf naar binnen komt. Dus wij reageren 

op de gevoelslaag. Er komt eerst een gevoel en dan wordt het referentiepunt opgeroepen die ons 

laat zien wat het is. 

Buitenaardse beschavingen maken zich daar best wel zorgen over. Dat de mens niet door heeft, dat 

ze voortdurend in een misleidende zintuiglijke waarneming verkeert. En dat is wat wij dan noemen 

de matrix hè. We zitten in een bewustzijnsveld waarin inserties lopen waardoor we een perceptuele 

interventie hebben, we hebben een waarneming waar iets doorheen loopt, dat het anders laat zijn 

dan dat in het werkelijkheid is. 

En daar reizen we ons hele leven doorheen en ik ben daar ook mensen in tegengekomen die daar in 

zijn blijven hangen. En dat zijn de synoniemen van de ronddolende zielen. 

Dat is het bewustzijn van iemand die uit deze matrix is gekomen, uit dit veld, en vervolgens in dat 

tussenveld, wat dus het vierdimensionale rijk is, dat is een kloon reality die uitgetrokken wordt uit 

het vijfdimensionale brein, dat is een soort computer simulatie, daar zijn die mensen in blijven 

steken om specifieke redenen. Dat is per persoon verschillend. 

Zo nemen we nu dus waar en nu ga ik het vertellen in mijn bewoordingen hoe dat binnenkomt als je 
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buiten de matrix bent. Dus ik ga op basis van mijn eigen ervaringen vertellen hoe de realiteit echt 

is, hoe die in mijn veld en bewustzijn binnenkomt. En dat is andersom. 

 

Dit fysieke lichaam, dat is wat we nu zien, omdat het brein alleen dat kan waarnemen. Ga je naar 

een ander bewustzijnsveld, dit zijn dus niet de bouwstenen van het lichaam maar het is die 

uitstulping, het grotere kwantumveld laat liggen waar[uit] het is opgebouwd dus die 99% die er dus 

is maar die we niet meer waarnemen, die gaat detecteren. Dus die gaat in interactie met het 

hologram waar dat veld in is en neemt alles waar in dat veld door er in te zijn. Dus alle 

frequentielijnen, die in dat veld aanwezig zijn, triljarden, lopen dwars door jouw eigen veld heen, dat 

gebeurt op dit moment ook, die informaties worden omgezet in dat veld, wordt door het veld 

opgepikt als een lichtei zeg maar, en die velden lopen door ons detectiesysteem heen. Ons 

detectiesysteem, dus onze zintuiglijke waarneming in de vorm van iets heel anders dan onze ogen, 

zien dat in het morfisch veld, het morfisch veld die luistert en voelt eigenlijk wat daar gebeurt en het 

hele bewustzijnsveld wat dat oppikt, transformeert dat en het volgende stapje hierna wat ik nog ga 

vertellen,  en transformeert dat in een taal wat via een energiepunt hier bij het sacraal chakra, dat is 

het tweede chakra, wordt het vertaald in ons morfisch veld en het gaat vervolgens door ons 

morfisch veld als een soort zenuwgestel hè, dat zijn de originele zenuwbanen, gaat het naar het 

metafysisch brein, dus dat is niet het fysieke brein, een veel groter brein want we zijn veel grotere 

wezens dan wat we er nu van zien, en vervolgens wordt het daar verwerkt in het brein. Dus de 

zuivere informatie is, datgene wat er dan wordt waargenomen en er ook werkelijk is en via een 

energetische processor wordt dat vertaald naar het brein en kun je zien wat je ziet. Kun je allemaal 

vragen over stellen. Niet doen, want ik ga even verder. (gelach) 

 

Het betekent dat in die grotere realiteit, de 100% realiteit, zitten wij nu nog steeds, alleen we zitten 

nu in het kleine circuit. Dus die rest doet het niet, denken we. Maar precies die rest, wat ik net 

beschreef, is ook hoe de realiteit gecreëerd wordt. Want wat doen die wezens? Die voegen dus een 

veld in die geometrie en vertalen dat in dat veld, in ons sacraal chakra, een ander beeld wordt in ons 

fysieke lichaam naar binnen gedrukt, dus het sacraal chakra dat is het centraal zenuwgestel van het 

energetisch lichaam, daar zit het vertaalprogramma op, we noemen dat dan ook de energie waar de 

seksualiteit in zit, seksualiteit is ook zwaar belast op deze aarde, is natuurlijk ook één van de grote 

dominerende krachten achter alles wat er is en wat misbruikt wordt tegen de mensheid. Denk aan 

satanische ordes, kinderen die dagelijks verdwijnen over de hele wereld, miljoenen kinderen per jaar 

die gewoon weg zijn, worden ontvoerd omdat die kinderen gewoon gedood worden vanwege het 

sacraal veld wat in dat energielichaam zit en worden in allerlei verschillende ordes ook echt geofferd 

via ceremonieën. 

Dat deden de oudere volkeren wereldwijd ook bij de tempels. Al die offers, die massa offers en die 

energie is nodig voor de archonten, die in dit veld de controle ophouden. 

Maar wat zien we dus, het energieveld hier in ons fysieke lichaam, die fysieke buik, dat is een heel 

belangrijk thema ook t.a.v. ziektes in het lichaam want die buik staat er heel centraal in, die vertaalt 

het programma naar het centraal zenuwgestel en het programma komt in ons brein en vervolgens 

zet het brein het om en zien we de realiteit. Dus waar onze werkelijke realiteit vandaan komt, wat 

we zien, komt uit een energieveld, niet uit deze fysieke realiteit. En dat ga ik niet herhalen. (gelach) 

Leuk hè? 

 

Weet je wat nou zo ontzettend mooi is, op het moment dat we denken dat we het niet snappen, dan 

zitten we het diepst. We kunnen het niet snappen omdat het gebeurt op basis van beelden en uitleg. 

Maar wat er gebeurt, is dat ik het ook met jullie deel in dat morfisch veld en of je het nou wilt of 

niet, de informatie is gewoon beschikbaar en die klikt gewoon binnen zoals de cellen in ons fysieke 

lichaam, die tegen elkaar aanzitten. Er zit een schil om die cellen heen, en de schillen van die cellen 

zitten tegen elkaar aan en al die cellen communiceren in ons lichaam met elkaar, dat is de 

lichaamsintelligentie. En precies die schil, die daar omheen zit, zit ook om ons hologrambewustzijn. 

En die schillen die daar omheen zitten dat zijn de informatie overdragers. 

Dat is niet voor niks dat bijvoorbeeld al die ernstige frequenties, zoals wifisignalen en allerlei 

speciale frequenties met hele scherpe naalden, dat zijn grote spikes die kun je meten, er zijn ook 

wetenschappers die dat gewoon kunnen bevestigen en mijn vader is één van die wetenschappers, 

want dat is zijn vakgebied, die gooit alles wat met wifi en telefoons heeft te maken, gooit hij zo 

ogenblikkelijk de tuin in, daar wordt hij helemaal lyrisch (?) van, omdat hij weet wat dat doet, en je 

ziet in die spikes, in die frequentie, dat de cellen van het menselijk lichaam, dat die kapot getikt 

worden. 
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Dus die schil om die cel, die de informatie doorgeeft en die informatie betekent ook gevoelens hè, 

alles gaat via die cellen, het neurologisch systeem geeft ook gevoelens door, worden door die spikes, 

door die naalden van die enorm krachtige pieken van zenders, worden kapot getrild waardoor onze 

cellen steeds minder in staat zijn informatie door te geven. Dus ons informatie dragend vermogen 

neemt af. 

 

Nou dat is dus waarom dat er aan de hand is. En op dit moment het sacraal veld hier heeft te maken 

met de verbinding met de aarde. Want wij zitten gelinkt aan de aarde en hebben de aarde 

ongelooflijk nodig omdat de aarde haar sacrale velden, waar vanmiddag over gesproken, nog steeds 

de voedingskracht zijn voor ons om terug te keren in een bewustzijn, dat we nu niet kunnen 

bevatten. En het mooie is, dat wij nu allemaal die celletjes zijn op dit moment, zijn we natuurlijk 

elke dag, waardoor de bereidwilligheid om deze informatie te delen ook al is het helemaal niet meer 

te snappen, komt dat gewoon binnen. En die processen komen gewoon binnen in onszelf op gang. 

 

Ik was in 2012 in een lastige situatie op dat moment. Ik woonde toen in een andere woning, we zijn 

een paar keer verhuisd, we hebben verschillende incidenten meegemaakt, dus we moesten huis 

hoppen hè. Ik was thuis in de huiskamer en plotseling, zo uit het niets leek het op dat moment, 

kwam er een soort trilling in mijn kamer, een vibratie, een soort groen vibratieveld, het trilde 

helemaal en ik kijk naar dat veld en dacht eerst nog dat het een zwerm met muggen was of zoiets, 

zo duidelijk was het zichtbaar. En terwijl ik er dus naartoe loop denk ik “wat is dat,” en ik ga er met 

mijn hand doorheen en op het moment dat ik dat deed, gebeurde het. Ik deed mijn hand er 

doorheen en ik werd zo in dat veld getrokken, plof. Ik was ogenblikkelijk uit deze realiteit weg. Ik 

kwam daar in een ceremoniële plek, waar 12 Annunaki wezens om me heen stonden om mij te 

offeren. Het was voorbereid. 

 

En ik voelde me zo onnozel en dom omdat ik er met mijn hand doorheen ging in dat moment, dat ik 

dus de slachtofferrol inging. In dat moment, in mijn gevoelsbewustzijn. En terwijl ik daar neergelegd 

werd tegen mijn zin in, realiseerde ik me “maar ik ben helemaal geen slachtoffer, hoe kan ik dit ooit 

denken”. Dus dat kwam uit een heel blij gevoel, zoals ik het nu ook uitspreek, een blij gevoel van ik 

ben helemaal geen slachtoffer, want dit is mijn energie. En in het moment dat ik dit dacht én voelde, 

stond ik weer op, ze hadden geen enkel vermogen om me op de grond te houden, ik stond op, ik 

keek die wezens aan en niet zo maar zo, want ze zijn heel groot, ze zijn toch wel gemiddeld 2 meter 

hoger dan wij. En dat alleen al is voor onze psychische begrippen overheersend. Er zitten natuurlijk 

allemaal redenen achter waarom wij klein gemaakt zijn. 

En ik kijk naar hen en zij kijken naar mij en in dat moment dat wij elkaar aankeken, merkte ik dat ik 

heel erg bestookt werd door negatieve krachten, echt behoorlijk negatieve krachten, en ik keek naar 

hen en toen dacht ik van “weet je wat ik ga doen, ik ga gewoon zitten, ik ga ze gewoon aankijken.”   

Ooit een keer toen ik 18 was ik naar een workshop gegaan, ga elkaar maar eens 3 dagen 

aankijken(gelach) 

En dat herinnerde ik me op dat moment. Ik ging zitten en ik ging die wezens aankijken. En die ogen 

die werden geel en die grote pupillen werden echt grote krokodillenogen en ze keken me aan, maar 

ze konden niks. 

Dus ik nodigde hen uit in mijn gevoel van “Ga ook zitten.” Nou dat gebeurde niet. Ze hebben me 

vast gegrepen, in een flits pakten ze me vast en ze drukten hun negatieve kracht in mijn energieveld 

en in dat moment werd ik dus letterlijk energetisch verkracht. Heel ernstig verkracht. 

Hier mag je niet over praten want dat is eng. Nee, het is belangrijk om over te spreken omdat het 

namelijk een illusie is, die gevoelens die worden opgeroepen. In dat moment dat het gebeurde zei ik 

tegen hen: “Jullie kunnen mij helemaal niet verkrachten.” En toen was het in een moment heel kort 

stilte, stopte dat beeld en er werd niks gevraagd maar ik voelde dat daar een moment was waarop 

ik moest reageren en ik zei tegen hen: 

“Jullie kunnen mij niet verkrachten omdat jullie niet weten hoe het is om als mens verkracht te 

worden. Dus je doet het niet goed.”(gelach). Dat is best humor! 

Het is wel serieus maar het heeft te maken met autoriteit. Dus wat ik deed in dat moment dat is een 

leerproces voor de hele mensheid en in dat proces zit ik ook gewoon, is dat in het moment waarin je 

het zwaarst heb, waar je totaal de controle kwijtraakt, waarbij je compleet overruled wordt door een 

situatie of een kracht, dat je in dat moment iets kunt constateren. Dat betekent dat je in dat 

moment helder bent met je hoofd en schoon bent in je gevoel. En dat is waar we ons op hebben 

voor te bereiden. 

In het moment dat ik dat deed, schrokken ze, ze lieten me los, ik keek om me heen naar die 
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opening, die kon ik niet vinden want ik wilde weer terug de kamer in en ik realiseerde me: dat hoeft 

helemaal niet. Ik kan gewoon die kamer weer in. 

En terwijl ik dat deed ging die bubbel uit. En dat zijn geen droomstaten, dit zijn gewoon hele 

realistische gebeurtenissen. Ik heb zulke dingen ook meegemaakt dat mensen daarbij staan. Het is 

niet alleen als ik alleen ben. 

 

En ik heb ook met mijn vrienden vroeger toen ik een jaar of 16/17 was, heb ik die ervaring ook 

gehad dat ze erbij stonden dat die Reptilianen kwamen. Dat zij naar hun ouders gingen wat er 

gebeurd was en dat die ouders zeiden: “We gaan verhuizen.” Die mensen gingen naar de kerk, dus 

dat was de duivel die daar binnen kwam. Martijn was misschien wel gelinkt aan de duivel. Nee, wij 

zitten allemaal gelinkt aan al die krachtvelden. Dit soort dingen zijn belangrijk. De mensheid zal tot 

op het bot getest worden. Nu denken wij: “Nou dat gebeurt helemaal niet,” en ik zeg ook niet dat 

het gebeurt, maar ik zeg wel dat alles mogelijk is op basis van hoe wij ermee omgaan. 

En die superbeschavingen, die ons bezoeken, die begrijpen heel goed dat we hier niet uit komen als 

wij ons niet voorbereiden op die grootsheid van onszelf. Want waarom zouden wij die wezens 

moeten verafschuwen? Waarom zouden wij dat doen? Dat hoeft toch helemaal niet? Ze hebben 

gewoon een andere evolutie. Op het moment dat jij in die positie je in je gevoel herinnert hoe groots 

jij bent, ook al kun je het niet voelen doordat je misschien nog in persoonlijke overtuigingen zit, 

maar je durft het gewoon aan te nemen: wacht even ik sta hier in deze situatie, maar ik ben dus wel 

één van die 12 rassen, ik ben een heel bijzonder mens, ik kan het me eventjes niet meer herinneren 

in deze situatie, maar ik moet wel een positie durven in te nemen. Daar gaat het om hè, terug 

innemen in het gevoel wat ons niet meer eigen is. En in dat moment dat we dat doen, in dát 

moment, wordt dat gezien door hen wat er in hun veld gebeurt. En dat schermt die frequentie waar 

zij inbreken, schermt dat af, dat wordt verbroken. 

Dus dat is wat we te doen hebben hier in deze realiteit.   

 

Ik heb een jaar of 3 geleden ook een hele mooie ervaring gehad. Ik zal het zo vertellen. 

Dit plaatje hoort erbij, die komt uit een andere lezing. Wat willen die interdimensionale buitenaardse 

groeperingen? Waarom vallen ze ons zo lastig? We weten het inmiddels natuurlijk wel, maar de 

vraag “waar zijn wij bang voor” is belangrijk, “waar zijn zij bang voor” en deze vraag is de deur op 

een opening zetten om vrienden te worden onder voorwaarden vanaf hun kant trouwens, maar in 

ieder geval om een ontmoeting te kunnen hebben met deze wezens, die net zo als de onderdrukkers 

waar zij weer mee te maken hebben, ook lijden doordat wij onze rol niet opeisen. Die 

grafiektekening pak ik er zo bij en dan wordt het ook duidelijk in welke positie zij zitten. In feite 

zitten zij gevangen in ons vermogen. 

 

Dat is in 2013 dat ik een wandeling aan het maken was met mijn welbekende Ribbel hondje en dat 

was toen 300 meter van het platteland en toen lekker door het platteland lopen 's avonds maar het 

was nog licht, een beetje zomerperiode. En ik loop lekker door dat landschap zo met die hond. Op 

een gegeven moment komt er een supersnel voertuig, echt een spaceship laten we het zo maar 

noemen, komt met een flits aanvliegen, en terwijl ik zo loop met de hond vliegt zo met een flits 

langs mij en ik kijk er naar en denk: “Die gaat snel,” in dat moment zie ik dat het draait heel snel 

voor mij langs, zo voor mijn hoofd langs boem en stil hangt ie, zo van: hallo in beeld?  Dat ik echt 

moest kijken hè, fysiek. 

En dat voertuig hangt stil en aan de zijkant van het voertuig komen allemaal lichten, prachtige 

mooie lichten, rose een beetje sterretjesachtig als bij oud en nieuw, maar dan veel groter, heel 

gevuld, het spetterde helemaal, rose, oranje, geel, heel mooi. En ik kijk er nog naar en ik denk: 

“Nou dat is bijzonder al die mooie kleuren.” Het zijn geen kleuren zoals wij het kennen, toch heel 

anders. 

En terwijl ik er naar kijk denk ik van ja wat moet ik nu? Ik heb die hond hier, wat is de bedoeling? Ik 

ga er gewoon naar kijken en misschien een seconde of 5/6, het duurt niet zo lang, gaat de zijkant 

van het voertuig open en het gaat heel snel. Het is niet zo dat je eerst een sleutel ergens in doet en 

dan de deur open, nee zo werkt het niet. Het is in een flits, in een flits is het open tsjoeee. 

Als ik het vanaf de bovenkant zou hebben gezien zou het er waarschijnlijk uitgezien hebben als een 

soort sikkel, net als een maan weet je wel zo'n sikkel, die draait aan de zijkant eruit alsof het een 

deel van de vloer was, nou ja dat is natuurlijk mijn idee want dat is het helemaal niet, het zijn geen 

massieve voertuigen zoals wij het kennen, flitst dat eruit en op die plaat zit er een hele grote soort 

mist omheen, gewoon grijze mist, en in die mist staan 4 hele mooie wezens met prachtig mooie, 

lange gewaden met hele mooie gouden lijnen erin, allemaal kleuren, en een soort wit/blauwig 
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gezicht met hele mooie donkere ogen en een hele mooie goudgele lijn hier doorheen. 

En ze kijken me aan, direct in het moment dat het gebeurt, dat was net een surprise moment, het 

ging echt zo snel en ik kijk naar hen en op het moment dat ik ze aankijk, word ik in mijn hart 

geraakt door de kracht van wie zij zijn, zo ongelooflijk hard geraakt in mijn hart, dat in het moment 

barst ik á la minute keihard in huilen uit. 

Dus mijn bewustzijnsveld, mijn geometrische lijn, waarin ik emoties voel, werd zó aangeraakt door 

hun blik en het was zo heftig, ik ging helemaal door het lint. Er was gelukkig, denk ik, weet ik niet,  

verder niemand in het platteland aanwezig. Maar huilen, huilen, tot in het diepste, gelijk alsof het 

grootste drama zich voltrekt in je leven, dat we iemand overlijdt en je kunt niet geloven dat je hem 

nooit meer gaat zien. 

Dan kun je huilen, dat gaat uuuhg, dat gaat zo diep en nou dat nog veel dieper. Ik kreeg een gevoel 

door me heen wat zo heftig was en terwijl ik er niet meer uit kon komen, ik zat  uuuh uuuh, dat 

lichaam dat ging helemaal zo en ik kijk nog naar Dribbel en die staat heel onnozel te kijken, ik zit zo 

diep in die emotie, het ging helemaal niet om het huilen, dat was het helemaal niet, dat was mijn 

brein, ik ging op zoek naar wat hoort erbij. 

Het ging om het gevoel, ik werd zo diep aangeraakt in mijn hart, letterlijk, dat die hele borstkas 

werd binnenin loeiheet alsof ik een emmer met 100 gr. water in mijn borstkas geduwd kreeg, en in 

het moment dat ik begreep, daarom vertel ik het dus voortdurend: updaten aan informatie, op het 

moment dat die heftige momenten gebeurden, besefte ik dat ik dus niet dat dramagevoel uit mijn 

hoofd toegang moest geven. 

Dus ik realiseerde mij, dit is liefde en liefde is geen drama. Dat zeg ik nu in deze woorden, maar op 

het moment denk je dat niet in woorden, maar je beseft het, tsjak het is er. 

En in het moment dat ik dat besefte, gebeurde het. Ze kwamen zo naar me toe (flitsend geluid) en 

ze stonden voor me en ze raakten me aan, ping, hier op deze plek, hier werd ik aangeraakt. Pijnig, 

en terwijl dat gebeurde, hoorde ik dus ook pijnig door me heen gaan, een hele diepe klank alsof zo'n 

xylofoon, maar dan 

veel mooier en groter, ja alles is altijd mooier en groter, ik kan er niks aan doen, het is nou eenmaal 

zo, en dat geluid ging door mijn hele cel resonantie heen en toen lieten ze iets uit mij ontstaan, wat 

ze niet inbrachten, en nogmaals echte E.T.'s die welwillend zijn, brengen niets in. Ze lieten iets uit 

mij ontstaan, uit dat gevoelsbewustzijn, ik ga het maar eventjes zo uitleggen, dat het leek alsof er 

iets gebeurde met mijn lichaam, dat ik net een halve millimeter naar rechts schoof. Dus mijn 

energieveld ging net een halve millimeter uit mijn lichaam. En daardoor ging mijn 

vermogenscapaciteit gigantisch omhoog. Door die klank. 

 

Dus degene die met klank healing bezig is, met bio resonantie en kristal, het is zo waardevol. En in 

dat moment dat dat gebeurde kreeg ik kippenvel, niet in het lichaam, maar helemaal in het veld er 

omheen. En ik 

werd in dat moment ogenblikkelijk aangesloten door dit kippenvel gevoel en het was zo'n gigantisch 

hoge trilling, zoals je wel eens met je haar overeind kan staan, dat je een trilling hebt van “oh wat 

mooi”, dat speelde zich in een veld 4, 5 meter om mij heen af en in dat moment dat dat gebeurde 

werd ik aangelijnd in een kwantumveld en kwam ik in de oorspronkelijke wereld terug, letterlijk. 

Dus de hele matrix, wat er is, viel weg. En ik keek er letterlijk naar als een domme droom. Maar zo 

dom is het niet want we hebben er wel mee te maken. Maar in dat moment kon ik zien van “ja het is 

niet echt, het is  wel echt, zolang we er inzitten is het dus een echte realiteit” maar er was zo'n 

diepliggend gevoel en inzicht van: ja wacht eens even we moeten dadelijk beginnen met opruimen, 

want het loopt helemaal uit de hand, het is gewoon een bibliotheek waar alle boeken schots en 

scheef gegooid zijn en we weigeren het om het op de plek te zetten waar het zou kunnen staan. 

En dat gevoel was zo heftig, ik kijk door die oorspronkelijke wereld naar die planeet, jongens nou ik 

heb toch wel een paar dingen op de aarde gezien, ik heb nog nooit een planeet gezien met zoveel 

kleur, met zoveel tonen en frequenties wat je én hoort en wat je in je veld voelt. 

Het is alsof, het is niet alsof het is zo, de planeet zingt. Hij zingt een geboortelied, echt. Het is alsof 

je letterlijk gewiegd wordt door die frequentie. Ik kan het eigenlijk niet anders zeggen dan zo. 

Mensen die mij nog uit de computertijd kennen, die zeggen van, ja het is mis. Dat zijn dan ook 

mensen die mij hier nooit over hebben horen praten. Ik ben er wel altijd open over geweest maar 

wel selectief van wie wel en wie niet. 

 

Maar dat zingen van die planeet, de frequenties, is niets anders dan het aangelijnd zitten in al die 

geometrische velden. En ik besefte dat. En ik ging met mijn vermogen door die velden heen vanuit 

mijn pijnappelklier in relatie tot mijn sacraal chakra en ik schoot door al die veldlijnen door steeds 
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een halve millimeter op te schuiven. En ik kwam in de Arcturiaanse realiteit terecht, een veld, 

beschavingen die zo immens, zo ver geëvolueerd zijn, die zo onvoorstelbaar … die kunnen dus een 

ruimteschip creëren uit een boom. Simpel door die boom te vragen of ze het celweefsel kunnen 

gebruiken om het tijdelijk te bezielen vanuit hun moment en daarna geven ze dat moment weer 

terug aan die boom. Zo waanzinnig eindigen deze lezingen. 

Werkelijk waar, dit is zo ontzettend mooi. Als andere buitenaardse wezens en rassen aan ons 

vertellen van, 

ja weet je wij hebben ons universum wat je ziet, zoals de Pleiaden dat ook aangeven, de Pleiadische 

constellatie wat wij op dit moment zien als we naar de hemel kijken, daarvan zeggen zei: “Dat is 

niet ons thuis.” Dit is een kloonrealiteit. Deze realiteit is niet de realiteit, dat is een ander veld dan 

waar zij vandaan komen. We zien wel die Pleiadische constellatie maar als wij daar met een 

technologie naartoe zouden vliegen, zouden we never en nooit niet bereiken, omdat het niet kan in 

deze realiteit, maar als we het wel zouden kunnen bereiken, zou het niet bij hen aankomen. 

Zij zeggen dan: “Wij zitten net een boventoon hoger of lager,” zo spreken zij, omdat het gaat om 

een frequentie afstemming. 

Nou die wereld is zo ongelooflijk mooi, ik heb gezien dat daar mensen zijn zoals wij, die nog steeds 

intact zijn, die wereld is niet verloren, die wereld is niet druk bezaaid, maar er zijn mensen die 

daarin wakker geworden zijn en daar zijn gebleven en die ook weer terug moeten hierheen, omdat 

het deel in de frequentie van zichzelf ook nog gevangen zit in het veld hier. Dus terwijl wij hier 

zitten, zitten we ook allemaal daar. 

Maar dat geldt voor iedereen. We zien het niet. 

 

Ik ben bezig met een soort fundraising idee of Crowd funding idee om geld bij elkaar te krijgen, dat 

moet ik nog lanceren hoor maar dat idee heb ik uitgewerkt, om een soort film te kunnen maken van 

een half uur echt door professionals, dus niet een film houtje/touwtje maar echt diepliggend 

gevoelsbewustzijn erin, waarin deze historie in een half uur tijd gefilmd wordt door echte 

professionals. Dat je diepliggende holografische gevoelsbewustzijnsvelden aangeraakt worden met 

geluid maar ook door het te zien. En met name dat daar ook essentiële punten in zitten waardoor 

die mensen die dat zien, ik ook, echt geraakt worden. 

Want we hebben beeld nodig om het te herkennen. Maar ik dwaal weer helemaal af. 

Waar zouden we het over hebben vandaag? 

 

Dit is van belang, deze heb ik er gewoon bij moeten doen. Het zat eigenlijk niet in dit deel maar het 

moet toch, omdat ik een aantal dagen lang achter elkaar gecommuniceerd heb met de wezens die 

achter de E.T. healings van origine zitten, waarvan zij ook duidelijk aangeven: wij healen jullie niet. 

Mijn hele jeugd heb ik vanaf mijn, ik ga het niet overdrijven, vanaf mijn tweede jaar dat kan ik me 

nog herinneren, misschien is het nog wel eerder begonnen maar vanaf mijn tweede jaar weet ik het, 

heb ik contact met wezens die soms deze hoogte hebben, dat is een kop groter dan ik, die vrij lang 

en dun zijn, hele mooie lange vingers, heel mooi menselijk gezicht, ook een neus maar dan in de 

vorm van een vrij lange, dunne ribbel met hele kleine gaatjes, hele mooie ogen, prachtige mooie 

wezens, een fantastische beschaving, heb ik heel veel jaren contact mee gehad, ze wezen mij op de 

afspraak die ik met ze heb gemaakt in een ander veld om hier het zelf herstellend genezend 

vermogen van de mens op een andere wijze aan de praat te krijgen en dat mochten zij 

ondersteunen op het moment dat wij begrijpen, dat wij het kunnen doen. Als een soort koppeling. 

En dat was best wel pittig want ik heb daar ook veel ontvoeringen in meegemaakt. 

Ontvoeringen die dus oké waren voor mij maar wel heel zwaar omdat ze een compleet andere taal 

spreken. 

Heel andere energieën gaan wel door je heen, andere gedachten, andere beelden en zij hoeven zich 

niet te beschermen dat wij dat zo oppikken, maar wij zitten in die situatie niet zij. Het is onze taak 

om daar op de manier mee om te gaan wat prettig voelt. 

 

Ik heb dat op een gegeven moment afgewimpeld, toen ik 12 jaar was heb ik daar een eind aan 

gemaakt. Ik heb afscheid van ze genomen. En ik was hartstikke blij. Ik vond het een behoorlijk 

pittige taak. Ik heb gewoon gezegd: “Ik doe het niet. Ik heb er alles aan gedaan.” Daarna werd ik 

geterroriseerd in mijn neurologisch systeem met dwanghandelingen, moest ik op een gegeven 

moment alles 16 keer gaan doen en dan moest ik 2x alles doen, bordje 5x neerzetten, 6x in de 

spiegel kijken. Het waren allemaal programma's die door mijn brein vertaald werden uit andere 

instructiesystemen. Toen ben ik daar mee aan de slag gegaan en toen ben ik er gelukkig vanaf 

gekomen. Ik begrijp heel goed wat dwangneurosen zijn, dwangneurosen zijn diepliggende 
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insertieprogramma's en ik heb daar afscheid genomen en voelde me heel bevrijd. 

Ik voelde in mij ook verdriet dat ik eigenlijk datgene niet waar maakte waar ik zo hard aan had 

gewerkt. Maar het voelde voor mij goed. Ik kon het gewoon niet meer verdragen, alle die 

programma's die door elkaar heen liepen. 

 

Enige jaren geleden, ik denk een jaar of 8 geleden, kwam ik in contact met mensen in Duitsland die 

werken met E.T. healing. En iemand in Noord-Frankrijk, aan de kant van het water, die ook vanuit 

E.T. healings werkte. En heb ik gehoord dat zij een kanaal zijn voor de instructies en het openbreken 

van de dichtgeslibde veld bewustzijnsfrequenties, dat die mensen daar tussenin zitten. Ik heb hele 

gesprekken gehad, ze noemden zichzelf niet echt E.T. healers, ik heb gesprekken gevoerd over wat 

ik daar zelf in heb meegemaakt en hoe zij ermee werken. En die mensen begrepen heel goed de 

hele grote realiteit, waar we het hier ook over hebben. 

Over de manipulaties en de grote goden die er zijn en het ondergeschiktheidsprotocol van de mens. 

De beïnvloedingen uit de duistere rijken. Zij begrepen dat. 

Die mensen die konden dus ook in hun momenten waarin zij faciliteren, konden die mensen dus ook 

schakelen vanuit hun eigen bewustzijn, konden dus herkennen wat er gebeurde.   

Nogmaals, als je je er niet bewust van bent wat er gebeurt, kun je er ook geen focus in brengen. 

Want onze hersenen werken op basis van verkeerde informatie, dat dus overschakelt, die de 

krachten in werking hebben door de mensheid in onwetendheid te houden, dan kun je het niet 

herkennen. Prachtig mooi systeem. 

 

Hier in Nederland is er ook een hype aan de gang. Een hype die E.T. healing wordt genoemd. En ik 

noem het bewust een hype om dat een hype gepaard gaat met forse bewegingen en iedereen doet 

eraan mee en dan kan het zo zijn, dat de essentie van waar het om gaat, verloren gaat. Dan is de 

hype een religie en krijg je dat de mens niet aan zichzelf werkt maar dat het Goddelijke buiten jezelf 

wordt gezocht en dat degene die de E.T. healing geeft, niets meer hoeft te doen want de E.T.'s doen 

de healing. 

En dat is wat ik vandaag hardop moet zeggen, en dat ga ik vanaf vandaag ook veel vaker zeggen en 

ik ben zelfs eigenlijk een beetje geprikkeld om daar wat lezingen over te gaan geven, een losse 

lezing om het bewustzijn van de mens terug te brengen naar de essentie, want ik was in contact 

met deze prachtige wezens, waarvan de vrouwen er exact zo uitzien als de mannen, heel leuk je 

kunt dat dus niet zien met je ogen maar je voelt het aan de energie, we kunnen er hetzelfde uitzien 

dat scheelt ook in de kledingindustrie (gelach). 

Ze waren zo verdrietig, maar niet verdrietig zoals wij dat doen, maar in een diep verkerend moment 

van conflict in zichzelf. Zij kunnen er dan niet bij komen bij hoe de gevoelens van een mens in 

elkaar zitten, zij proberen een soort vertaling te vinden in zichzelf door uit ons te lezen wat wij 

voelen, dat zetten zij om in hun manier van gevoel wat totaal anders is dan dat van ons. Bij hen zit 

er een soort insecticide detectiesysteem in, dat totaal afwijkt van het menselijke, maar zij lieten in 

het gevoel aan mij zien, dat ze in een soort conflict zitten in zichzelf, omdat ze niet kunnen begrijpen 

dat een opruiming van een geometrisch veld, waar wij dus onze persoonlijke ervaringen her 

programmeren, het loslaten van oude patronen, het uitnodigen van onvoorwaardelijkheid zonder 

keuzes hoeven te maken tussen goed en kwaad, dat wij als mens er massaal intrappen, dat daar 

een hype door kan ontstaan. 

En de energie, die achter die hype hangt, dat zijn dus de invasiekrachten, die zorgen ervoor dat een 

E.T. healing niet maximaal wordt gedaan vanuit de persoon zelf om het eigen zelf herstellend 

vermogen aan te zetten en dat dus de E.T.'s of de interdimensionale wezens als een instrument daar 

tussen zitten, maar dat de beschadigde kant en de onbereid willigheid van degene die het faciliteert, 

dat dat een ingang wordt voor de wezens uit de matrix om precies dat te doen wat nou niet de 

bedoeling is. 

 

Waar ik naartoe wil, is dat er een heel grote …. even kijken of deze nodig is, nee, wat belangrijk is, 

is dat wij 

beseffen dat er vermogenscircuits aangaan binnen ons, dus we gaan meer ervaren, meer zien en 

meer voelen en dat gebeurt op een hele subtiele manier. De controlelijnen die er doorheen lopen, die 

worden niet meer bestuurd door de Annunaki, maar we houden het zelf in stand. Dus met ons eigen 

gedrag zijn wij zelf de wachters van de gevangenis. Het deurtje staat op slot en wij staan er voor en 

zeggen van: “Oh de deur,”  terwijl die gewoon open kan, collectief. Dat is werkelijk wat er aan de 

hand is. We zien iets heel anders in het model omdat we allemaal maatschappelijke protocollen zien, 

daar kunnen we zo doorheen, werkelijk. 
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Maar wat er gebeurt nu, is dat er teams zijn uit de matrix, die bij healings, omdat degene die er 

tussen zit een andere rol is gaan vervullen dan datgene wat het basisidee is van wat er mag 

gebeuren, gaan faciliteren vanuit het veld, dat er krachten komen die precies die frequentie waar de 

mensheid juist uit gaat komen, bekrachtigen. 

Ik heb mensen gezien, ik ben aanwezig geweest bij echte operaties, interdimensionale operaties 

waar 6 mensachtige zoals wij, allemaal zijn ze een stuk groter, trouwens niet allemaal deze ook een 

stuk groter, wit/grijzige mensen, prachtige mensen, met heel speciale apparatuur, heb ik 

meegekeken hoe uit het lichaam, uit het bewustzijnsveld van de mens, klonen en implants worden 

verwijderd. Dat zijn holografische programma's, bolletjes, die meestal in de pijnappelklier om de 

pijnappelklier heen worden geplaatst. 

Dus de mensen moeten, moeten zich realiseren dat welke healing je waar ook doet, dat de healing 

dient plaats te vinden vanuit jouw toestemming, vanuit de principes van de oorspronkelijke Bron, 

dat het dient plaats te vinden vanuit jouw blauwdruk van jouw oorspronkelijk wezen en dat er geen 

interventie plaats vindt van andere beschavingen want de echte welwillenden werken niet met 

messen en halen dit er uit en maken het schoon en zetten het weer terug. Dat doen ze niet, zij 

initiëren [vanuit] bereidwilligheid een veld waardoor wij toegang krijgen tot ons eigen vermogen om 

te kunnen herstellen. 

Dit moest ik gewoon zeggen. En dit moet namelijk ook door mij hardop gezegd worden door wat ik 

heb meegemaakt. 

Ik heb daar een klein voorzetje over gedaan bij Earth Matters bij een uitzending en dat heb ik 

volgens mij..... dit is volgens mij veel pittiger dan wat ik toen heb gezegd, het veld kwam gelijk in 

beweging, want overal zitten conclusies aan vast. Zegt Martijn nu dat? Nee Martijn zegt niks, Martijn 

doet een oproep aan onszelf om wat we ook doen, om de opdracht aan onszelf te geven dat het 

vanuit ons vermogen plaatsvindt. 

Want de tijd dat we het buiten onszelf zoeken in welke vorm dan ook, i s  v o o r b i j. 

(handgeklap). 

Daar hoort dit ook eigenlijk bij, dit plaatje. De mensheid een vorm van bewustzijn, dat is wat de 

intenties zijn van de E.T.’s, de mensheid een vorm van bewustzijn aan te dragen zo, als een 

geschenk, en in te planten in het raster van de 3D geometrie. Dus wat ze doen, ze komen met ons 

in contact, brengen vanuit een heel diepliggend gevoelsbewustzijn brengen ze ons een plant, niet 

een zaadje, maar ze zetten dus gelijk een plant neer, de zaadjes die nog uit moeten komen duurt 

wat lang, dus zij brengen gelijk planten, die zetten ze in onze geometrie neer, zodat het gelijk 

zichtbaar is, zodat we het snappen. 

Brengen van eigen autoriteit en besef van zaken dat zij niet tussenbeide komen in deze matrix. Dat 

is één van de allerbelangrijkste boodschappen, want ze komen niet in deze matrix in het grote 

groepsgeheel. 

Wat ze doen is individueel of in kleine groepjes komen ze wel eens tevoorschijn, prima, als ze zich in 

groter getale laten zien, laten ze zich niet als wezens zien maar gebruiken ze hun voertuigen, maar 

ze blijven buiten de lagen van de controle van de matrix. 

In heel veel pogingen eerder zijn er heel veel allianties geweest die in het menselijk bewustzijn zijn 

binnen gekomen, die zijn hier ook echt geland, fysieke toestellen landden, ze zijn uitgestapt en 

hebben daar alles gedaan wat wij ook doen, gewoon als mensen en als wezens hier gelopen, maar 

ze konden er niet uit komen. 

Dat is voor hen schokkend geweest. Op dit moment zijn er nog steeds wezens die hier op aarde 

gestorven zijn en niet uit deze matrix komen, uit andere realiteiten, zijn hier gestorven, hun zielen 

zijn vanaf hier naar die hemel toe gegaan, die wij ooit hebben besloten en tussen ons zitten dus ook 

mensen, ook hier en over de hele wereld, die niet eens de oorspronkelijke mensen zijn, maar die 

hier zijn gekomen vanuit helpen en dankbaarheid om de mensheid te ondersteunen, maar niet 

wetende hoe het zou aflopen, en zitten nu ook in deze matrix. 

Dus dit gaat zo groot en dat is waarom een grote alliantie hier is om de mensheid wakker te maken, 

dat niet alleen wij in deze realiteit zitten, maar dat heel veel andere, liefdevolle wezens ook in die 

realiteit zitten. En die gaat pas open op het moment dat wij in staat zijn om het Reptiliaanse 

bewustzijn te doorschijnen en beginnen te erkennen van het feit dat het er überhaupt is. 

We hebben nu ook met elkaar in grote manifestaties waaraan we gaan werken en ik heb dat gisteren 

ook gezegd bij de educatie dat het de bedoeling is, en ik kan dat niet bedenken want dat is gewoon 

een gezamenlijk iets, maar er is 3 maanden geleden iets ontstaan waardoor er mensen zijn die een 

heel groot stuk grond ergens in de Veluwe hebben, een prachtig mooi gebied, en daar kun je met 

500/600 mensen echt bij elkaar komen in de natuur, dat we daar een anker uitleggen naar de aarde 

met elkaar, niet in een ceremonie, maar in een daadkrachtige manifestatie vanuit onszelf, waar we 
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allemaal onszelf blijven, waar we niet de polonaise achter elkaar gaan doen, maar allemaal als 

zelfstandige, soevereine wezens, de kracht van zoals het werkt en daar kunnen zijn, opdrachten, 

manifestaties in het veld neerzetten vanuit de oorsprong. En dan wordt het al direct gedragen door 

die natuur, de natuurwezens pikken het direct op en staan letterlijk te popelen om het uit te dragen. 

Dat is wat voor mij ook als Martijn zijnde, als een enorm cadeau voelt. En dan hoeven we niet eens 

te beseffen hoe alles precies zit. Het gaat om vertrouwen. We zijn zo beschadigd in ons vertrouwen. 

En ook deze informatie, die ik naar voren breng, die roept zoveel vragen op, zoveel afwegingen. 

Denk je dat ik niet zit te denken over alles? Natuurlijk, ondanks alles wat ik meemaak, zit ik ook in 

een bibliotheek te zoeken en te kijken. Maar ik volg maar één ding en dat is mijn echte gevoel van 

soevereiniteit. En daar roep ik iedereen in op om soeverein te worden en vanuit dat stuk samen te 

werken. 

 

Toestemming tot indicatie, dat is belangrijk. Dit is de nieuwe volmacht. In februari 2014 is er een 

enorme alliantie bij de aarde gekomen, een enorme groep Arcturianen met enorme voertuigen die er 

totaal niet uitzien zoals wij het kunnen bevatten, maar je zou kunnen zeggen …..... ja zo kan ik het 

omschrijven, ik denk er nooit over na, het is altijd het moment waarin ik het ga beschrijven, deze 

kleine kerstbal ja, de vorm van een kerstbal en dat de buitenkant van die kerstbal niet een rode 

kleur is maar bestaat uit allerlei glinsteringen, dat je er dus doorheen kunt kijken. Zo zien die 

voertuigen van de Sirianen en Arcturianen eruit, dat zijn de moederschepen. En dat is niet eens de 

vorm, maar dat is de vorm van de geometrie waarin ze al die energielijnen opslaan, waaruit al die 

voertuigen ontstaan. 

In februari 2014 is er een mega alliantie gekomen en die heeft de aarde bevrijd op basis van de 

bereidwilligheid om naar angstcomplexen te kijken op de aarde, dat je ze in andere dimensies 

bereikt, dus hier komt het ook nog aan, om de aarde los te koppelen uit het instructiemodel van de 

Reptilianen. Er is gewoon echt slag geleverd. 

Zonder dat we het weten is het echt een gevecht geweest, waar het door de Sirianen en Arcturianen 

niet als een gevecht is ervaren, want ze zijn gewoon aangevallen op een ongelooflijke manier. Het 

enige wat ze gedaan hebben de Sirianen en Arcturianen is het bewustzijnsveld, wat wij met elkaar 

hebben neergezet in de afgelopen jaren, wereldwijd, daar hebben ze in kunnen klikken, dat is een 

deel van het oorspronkelijk ras, waardoor de Sirianen en Arcturianen eigenlijk alleen maar de hand 

zo hoefden te houden, net als in de film van de Matrix, dat de aanvallen gewoon wegvielen. En 

daarbij, doordat er geen reactie is geweest naar die Reptiliaanse strijdkrachten, was op een gegeven 

moment de voeding weg, want het zijn parasitaire levensvormen, die energie uit het frequentieveld 

van de ander halen. 

En omdat de frequentie niet meer vechten was, maar dienstbaar zijn op basis van onze frequentie 

die we weer hadden ingeladen, kon die slag door de Reptilianen niet gewonnen worden en was het 

ook alleen hun slag. 

En de voeding achter het geometrisch veld van de aarde, van de onderdrukker, is daarmee komen te 

vervallen. Vanaf februari 2014 is de aarde daarin, in dat gedeelte, compleet vrij. 

Maar .. op de aarde zijn heel veel wezens, die de aarde hier onder controle hebben en zijn hier ook 

echt aanwezig, dus het machtsspel speelt zich nu echt op de aarde af en niet meer buiten de matrix. 

Dus de matrix wordt gebruikt vanwege onze onnozelheid, naïviteit en incompetentie tot op de dag 

van vandaag als collectieve beschaving om dat (Martijn knipt met vingers) te doen hè, de 

daadkracht, wordt benut door die krachten om in die schil hun agenda uit te rollen. Buitenaards 

contact is werkelijkheid. 

 

Wij hebben toestemming gekregen tot duplicatie. Duplicatie is een heel belangrijke kracht van de 

mens.   

Jij vroeg voor de pauze iets over een hologram. Ja, als het een hologram is waarom zijn ze dan zo 

onnozel, waarom kunnen ze dan niet zus of zo met die kloon van de mens hè. Ik weet niet meer 

precies wat je zei, maar ergens zweeft dat nog door me heen. Ik heb het ook even opgeschreven 

terwijl ik een heerlijk bekertje met allemaal super zoete lekkere dingen opat. 

Als we spreken over het woord hologram, het is een veld en een veld is een realiteit. We zitten met 

elkaar in deze realiteit, deze hele realiteit en bouwstenen alles wat we zien is een hologram, het is 

een bewustzijnsveld, het is een frequentie, een radio frequentie. 

Ik heb hier opgeschreven, hologrammen zijn velden en doordat het een veld is wat niet alleen hier 

op de aarde is maar door het hele universum strekt, zijn het ook complete universa, dus het veld 

van het aardse bewustzijn nu, is niet alleen de aarde maar is dus het hele veldbewustzijn dat door 

het universum loopt. Nu kun je het ook gelijkstellen aan een district, aan een vermogen district. 
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Deze zijn te invaseren, deze frequenties, die zijn binnen te vallen.    

Je kunt het binnenin een frequentie overnemen, de inhoud. Misschien een leuke metafoor, je doet in 

de auto de radiozender aan, je hebt 89.2 aan, je luistert er naar en alles wat daar uitkomt is muziek 

en geluid. Dat is wat zich in dat hologram, in dat bewustzijnsveld afspeelt. Die realiteit komt tot mij, 

ik luister er naar. 

Als ik in dat hologram zou willen kijken, in die frequentie, in dat universum, dan zou ik dus de studio 

in moeten gaan en zie ik dan die mensen zitten, die dat maken. 

 

Dat zijn de uitvoerders van het hologram dat uitgezonden wordt. Dat is dus wat er ook gebeurd is 

met onze realiteit. Wij zenden frequenties uit, allemaal verschillende bewustzijnsvelden, daar zijn 

ook krachten in gegaan, erin gegaan en hebben diegenen die de frequenties uitzenden geïnvaseerd. 

En dat stuk, om het te kunnen binnendringen, geeft aan dat het model, dus die frequentiewereld, 

die realiteit, dat universum, dat dat een realiteit is en dat het een op zichzelf staand object is als je 

het zo zou kunnen noemen, waarin zich iets afspeelt, het is schepping. En wij, de oorspronkelijke 

mens, hebben het vermogen om alles wat we zien in energie wat wij belichamen, om dat te 

dupliceren. Kopiëren, zonder dat je daar beeldrechten voor hoeft te betalen. Dus wij hebben het 

vermogen om in al die gigantische database van al die 

heilige geometrische velden wat op zich elke keer een universum apart is, hebben wij het vermogen 

om het hele veld wat zich uitdrukt in een holografisch geometrisch bewustzijn, dat kunnen wij met 

de kracht van wie wij zij, de force of creation, omdat wij dat zijn, kunnen we het invoelen en kunnen 

we die velden door kopiëren in andere bewustzijnsvelden. 

Nou verder dan dit ga ik het niet uitleggen, wat ik ermee bedoel is dit. Aan ons is een toestemming 

gegeven, wat nooit voorzien was en dat is sinds korte tijd, dat de mensheid een nieuwe koers mag 

varen. 

Spiritueel gezien een radicaal andere koers. Niet alleen in de samenleving in de natuur, maar wat 

het volgende is. Het is namelijk niet meer de enige route om hier deze realiteit op te lossen, de 

machten als het ware weg te laten vloeien door ons vermogen van liefde te brengen en door dat 

bespreekbaar te maken en vervolgens dan naar de oorspronkelijke wereld te gaan, naar die 100%, 

het is ook toegestaan dat wij ons duplicatie of wel  kopieerrechten en mogelijkheden, dat wij die 

gaan gebruiken in deze realiteit. 

Ik zeg, dat er toestemming is gegeven vanuit een hele grote Bronwereld om onze oorspronkelijke 

wereld niet op te zoeken, om hier uit te mogen. 

En dan, verschijnt die realiteit hier en dan is het helemaal niet van belang waar wij naartoe reizen 

want dan is die realiteit hier. En die mogelijkheid daar wordt er op dit moment zwaar om gevochten.   

Want dat betekent, dat die wezens die in de controle zitten, op het moment dat wij het vermogen 

hebben om deze realiteit hier weer samen te voegen, al die frequenties bij elkaar te brengen in deze 

wereld waardoor deze wereld de oorspronkelijke wereld letterlijk wordt, dat al die beschavingen, die 

hierin zitten, daar niet in mee kunnen gaan.   

Dus die vraag van: “Hoe kunnen wij dat oplossen?”  heeft veel meer te maken met dan alleen maar 

het zeggen van: “Nou weet je, onvoorwaardelijke liefde en vergeving.” Nee, op het moment als wij 

nu naar buiten lopen en er komt een prachtig mooie vierkante kubus uit de lucht met 6000 prachtig 

mooie Reptiliaanse wezens erin, die ons vragen: “Wil je alsjeblieft met ons in contact gaan en 

alsjeblieft voelen wie wij werkelijk zijn, want wij willen healing, wij willen namelijk bevrijd worden 

door jullie en wij kunnen er niet uit en wij hebben dingen gedaan door [vanwege] de controle laag, 

maar wij hebben jullie nodig om eruit te komen.” 

Dan is het aan ons om dat dus te doen terwijl wij zelf nog niet eens vrij zijn. 

Het gaat om keuzes maken, er komen heel veel keuzes aan. De aarde komt echt onder vuur te 

liggen. Het klinkt heel heftig, maar we gaan een hele onrustige tijd in. De krachten die nu bezig zijn 

zullen héél héél veel onrust gaan brengen voor de maatschappij. 

En het is aan ons om in dat moment van die onrust te durven zenden wie wij zijn. 

 

Opmerking: Ik heb lang geleden een droom gehad dat er heel veel chaos was op de aarde, ik zag 

allemaal mensen op schijven staan en omhoog gaan en dat is me altijd bijgebleven, zo helder. Onder 

dwang werd je opgehaald, voor mij heel herkenbaar, is dat dan een soort angst? 

 

Nee, dwang is een programma. Als je in dwangneuroses verkeert, dat zijn programmaatjes. Het is 

een voortdurend dupliceren van programma's. En onze mind kan er niets mee dus we gaan 

handelingen uitvoeren, dwangneuroses. Maar achter een dwangneurose, oh ik dacht dat ik een 

spook zag maar het was geen spook, het was iemand anders (gelach), daag. 
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Achter een dwangneurose, alles wat wij doen komt uit ons zenuwgestel, het zijn onbegrepen 

prikkels, het is een onbegrepen data informatiebank. Die informatie komt uit ons sacraal veld via 

hier in ons centraal zenuwgestel, die komt hier binnen. Op het moment dat je een neurose hebt, een 

dwangneurose hebt of wat dan ook, dan vertaalt het brein het naar een instructie in een opdracht. 

Je gaat die instructie, die opdracht invullen, meestal worden daar zware schuldprotocollen door het 

brein aan vastgekoppeld dat als je geen uiting geeft aan die dwangneurose dan kan het zo zijn dat 

je brein beelden gaat produceren als je dat nu niet gaat doen dan gebeurt er morgen een heel erg 

ongeluk. Dat is ons brein wat reageert op diep getraumatiseerde ervaringen en op het moment dat 

je je trauma's en pijnpunten in je leven durft te belichten en je gaat helemaal open en vrij, dan gaan 

al die dwangneuroses ook weg. Want een dwangneurose is zoeken in de database en dan ga je 

ontdekken dat achter de dwangneuroses, dus achter de zenuwpakketjes, de neuronen die de 

informatie doorgeven, dat daar hele grote database aan veel grotere informatie ligt, die te maken 

heeft met jouw oorspronkelijkheid.   

 

Opmerking: Ik heb ook een keer wat meegemaakt, ik zat in een heel diepe meditatie, ik zat met 

een conflict in mijn leven en die had 2 polariteiten, macht en onmacht, en op het moment dat ik in 

die realisatie ging toen liep ik als Klu Klux Klan door de bossen met 2 mensen naast mij en we 

gingen achter een neger aan. Ik voelde me oppermachtig en ik had een zwaard in mijn handen en ik 

dacht: “die gaan we pakken.” Ik was helemaal geladen vanuit macht. 

Dus op het moment dat we die neger inhaalden en zien dat zijn voeten helemaal bebloed waren en 

dat die veel angst op zijn gezicht had en op het moment dat hij zegt: “Nee nee niet doen,” schiet ik 

uit die Klu Klux Klan en schiet ik dus in die neger en direct zit ik dus helemaal aan de andere kant 

van mijn bewustzijnsveld. Ik hoorde hier niet thuis, ben afgewezen, al die dingen. Op dat moment 

zie ik dus hoe ik mijn eigen handen afhak. En op dat moment kon ik dat dus verbinden 

als …......?.......... 

 

Dus zowel aan de ene kant de ervaring als aan de andere kant de ervaring, door de beide kanten te 

belichamen kom je in het neutrale veld terecht. Dankjewel. Dat is ook het neutrale veld waar 

buitenaardsen ons ook voortdurend op wijzen van, ga naar het neutrale veld, daar waar het neutrale 

veld is, is geen goed of geen kwaad. Beide niet. 

Daar is alleen maar kracht, en de kracht de essentie van het leven is daar aanwezig. Dat is zo 

belangrijk. 

 

Nou elke laag, van die velden waaruit we zijn opgebouwd, heeft andere geometrische vormen en ik 

zal het gaan afronden. Die velden we zitten met 5 jaar, die 5de dimensie waar we op dit moment 

zijn het vermogensdistrict, wij zijn oorspronkelijk opgebouwd uit alle frequenties die er zijn, dat zijn 

er triljarden, op het moment dat wij uit deze insertie gaan, uit dit ingevoegde bewustzijn, dan 

komen wij direct terug in het vijfdimensionaal lichaam. Dat is echt de laagste frequentie waar een 

levend wezen kan bestaan. Alles wat daar onder zit in getallen uitgedrukt, dat is niet meer op basis 

van vrijwilligheid maar dan is het op basis van een kunstmatige ingreep waardoor de mens een 

realiteit ervaart, die ingevoegd wordt. Dus dan heb je niet meer met vanuit eigen creatie en kracht 

te maken. 

De vijfde dimensie, de vijfdimensionale wezens die wij zijn, daar heeft de invasie plaatsgevonden 

door Annunaki wezens, die hebben het planetaire bewustzijn gekraakt en het menselijke bewustzijn, 

wat over is gebleven, als het ware in het hologram geduwd. 

Dus we zitten met ons hoofd, dat heb je zonet beeldend uitgedrukt, allemaal in een holografische 

realiteit en die realiteit die komt binnen en dat is wat we zien en we zien ook gezamenlijk 

tegelijkertijd die realiteit omdat wij bezielde wezens zijn én bezielende wezens zijn.....?..........., en 

hebben we er ook mee te maken, sterker nog die realiteit is dus ook een legitieme realiteit 

geworden omdat wij onze ervaringen erin hebben. 

 

Die vijfde dimensie waar het hologram zich in afspeelt, is opgedeeld in 8 veldlagen, in 8 

verschillende circuits en elk circuit, dus is één schil in het hologram opgedeeld in 8 lagen, en 8 lagen 

die zijn geconnect aan onze hoofdchakra's. En elke laag heeft een ander geometrisch patroon, dus 

elke frequentie, je kunt dus contact krijgen met buitenaardsen via deze chakra's want er zitten 

allemaal veldfrequenties in, daarom is het ook belangrijk om te begrijpen hoe je ook werkt met Reiki 

hè, hopla gooi het er maar op met symbolen. Daar speelt veel meer achter. Reiki is niet 

kwaadaardig, Reiki is ook niet goedaardig. Wat goedaardig is, is wie wij zijn. We hebben niet een 

protocol nodig want dan drijven we weg uit ons gevoel en gaan we naar het denken. Op het moment 
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dat je beseft, ik heb gisteren een mooi gesprek gehad met Reiki masters, op het moment dat je 

beseft dat symbolen in feite, heb ik weer de woorden Frankrijk aanslag Frankrijk, op het moment 

dat symbolen en glyfs bewustzijnsvelden uitnodigen en dat die glyfs ook nog worden geplaatst boem 

met symbolen in het lichaam en je weet niet eens wat het is, zou je achteraf kunnen zeggen: nou 

dan doe ik dat gewoon niet meer ik breng gewoon mijn oorspronkelijk menselijk vermogen over, ik 

leg lekker mijn handen bij die persoon neer en ga werken vanuit de waarachtigheid en geef de 

opdracht aan dit prachtig mooie mens, dat in dat mens de frequenties waar de mens uit opgebouwd 

is, worden aangeroepen met toestemming van die cliënt. Dat is een andere vorm van werken. Ik 

geef het nu maar even een vorm. Dan komt er niets van buitenaf, dan zitten er ook geen filters 

tussen en je werkt rechtstreeks en dat heeft kracht en dat is wie wij zijn. 

De geometrische vorm per district waar je aan werkt kun je jezelf ook mee healen, je kunt jezelf 

versterken beter gezegd, je gaat je weer versterken door daar vanuit je eigen kracht mee te werken 

en er zijn operationele bezetters per schil van die 8 lagen, van wezens die meewerken in een 

constructie van de Annunaki dynastie om de mensheid in bezetting te houden. Van die 8 lagen zijn 7 

lagen helemaal vrij, die echt duizenden jaren bezet zijn geweest, de achtste laag is de laag van het 

hartbewustzijn, de kleur 8 van de warmte, dat is de laag waar de laatste controle laag nog loopt en 

dat is deze realiteit die wij hier waarnemen, dat is het hoofd fundamentele bestanddeel van die 8 

lagen. We hebben het hier te doen. 

Het zijn allemaal getallen, het universum kent geen getallen. Het zijn allemaal vormen en zoals ik 

het uitleg komt het dichtbij zoals ik het waarneem. 

Als jullie het gaan waarnemen kan het zijn dat je het anders waarneemt, maar het is een 

referentiepunt wat ik meegeef dat de opdracht ook kosmisch gedragen wordt maar het moet ook 

direct weer door de versnipperaar van, het ligt nu voor je en je kunt het op je eigen wijze invullen. 

Wat ik je hier vertel is dat we héél dicht, dichter dan ooit, bij bevrijding staan en dat de krachten in 

dit model 

alles uit de kast halen om het tegenovergestelde te laten zien. Want nooit dan ooit eerder tevoren 

zullen in het tijdstip waar de mens nu zit, de zwaarden en de degens gekruist worden. Nog nooit zal 

het zo zijn geweest als wat we nu ….?...... En dat is niet de voorspelling van negatieve kracht, maar 

dat is een vaststelling van de bevrijders, want bevrijding gaat altijd gepaard met grote schokken en 

trilling. 

Wie wil er wat vragen, zeggen? 

 

Opmerking: De symboliek van de symbolen die daar op dat plaatje stonden... 

 

Hier? Dit is een zijkant tekening, dit zijn eigenlijk kleurvlekjes, het is niet concreet en gedetailleerd, 

het is een illustratie. 

Als wij weer in ons vermogen komen als vijfdimensionale wezens, dan kunnen wij in de veldlijnen 

kijken van de mens maar zelfs ook in de veldlijnen kijken van onszelf. Er zijn vast mensen hier die 

wel eens diepgaande dromen hebben gehad, die wij dan als zodanig ervaren, maar één van die 8 

lagen zijn, dat je in het lichaam kon kijken van jezelf of van een ander, of dat je de adem kon zien of 

dat je de inhoud kon zien. Er zijn vast mensen die dat hebben meegemaakt. En dat is een deel van 

het vermogen, dat is dus frequentie, röntgen, dat is ook een lichtfrequentie, wat gewoon vertaald 

kan worden door ons metafysisch brein. 

Alles draait om vertaling. Degene die de macht heeft over het collectieve netwerk of over het 

collectieve bewustzijnsveld, heeft de macht over de hele beschaving. 

Degenen die nog vragen hebben kunnen die direct stellen dan wil ik daarna nog een opdracht 

meegeven vanuit onze kracht met de vrijheid te bekrachtigen en heel fijn naar huis mee te nemen. 

Wie wil wat vragen stellen? 

 

Opmerking: Je had het erover dat het 53x mis was gegaan en dat het nu de 54ste keer is en toen 

had je het ook over vertrouwen dat dat de sleutel zou zijn om ….?.... Kun je daar nog iets over 

zeggen? 

 

Ja, kijk wij denken op dit moment in een taal die niet onze eigen taal is, alles wordt met woorden, 

letters, getallen etc. uitgedrukt en het is zo vervuilend. Echt er komt een moment dat jullie lachen 

en gieren over mijn verhaal, dat ik dit allemaal zo heb moeten vertalen en het er totaal anders 

uitziet, veel groter, veel mooier en interessanter, want dat is wie we zijn. 

Met die getallen, het is 53x eerder ondernomen als collectieve beschaving op de aarde in 

samenwerking met andere beschavingen om deze controle laag, om die op te heffen, daar doorheen 
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te komen. In al die pogingen was de uitkomst telkens de terugkeer in de oorspronkelijke wereld. 

Maar dat we in de oorspronkelijke wereld niet onze volledige vermogens hadden. En dat kwam 

omdat we het laatste stukje, in het laagste frequentieveld, in het laagste circuit van vermogen als 

het ware, niet hebben opgeruimd in onszelf. En dat zit in ons hè. Dus naar binnen toe. En daardoor 

zijn wij in ons vertrouwen kwijtgeraakt, collectief maar ook als individueel wezen. En dat wezen wat 

hier nu op de stoel zit en dat hier staat, hebben daar dus allemaal mee te maken, een stukje 

diepliggend vertrouwen wat weg is geslagen, aangetast is geraakt, en dat vertrouwen is door de 

controle laag van de Annunaki nog eens een keertje extra goed neergezet door hier een leven 

cadeau te krijgen met alle inserties van tekorten, problemen, uitdagingen, zoektocht naar jezelf met 

allemaal afleidingen en ook behoorlijke traumaatjes en trauma's. 

Dus ons vertrouwen, om daar weer bij te komen, om dat oorspronkelijke vertrouwen weer te 

kunnen voelen in onszelf, zullen we dus ook hier het vertrouwen in onszelf maar in ons dagelijks 

leven, naar het tankstation gaan al die praktische zaken, die er gewoon bij horen, dat we daar ook 

onze gevoelens in dat moment durven te onderzoeken. Want, en ik moet het gewoon zeggen, in 

mijn hele onderzoek naar het gedragspatroon van de mens, kom ik telkens tot de conclusie dat de 

mens voortdurend de neiging heeft om A te zeggen en B te doen. En dat is ook helemaal niet 

vreemd, want er is heel veel gebeurd, maar dat is wel precies het stukje waardoor we er niet 

doorheen komen. 

Dus we zullen dienen te doen, wat ons gevoel ons vertelt. En dan gaat de hele familie zeggen: “Ben 

je gek?” 

En dan zeg je: “Nee, jij wel.” (gelach) 

 

Opmerking: moeilijk verstaanbaar ….... hoe kom je hier dan uit, jij hebt het me nu verteld maar 

mijn buurman weet het niet 

 

Dat klopt, je prikt hier gelijk de essentie aan, je zou de vraag kunnen stellen: “Waarom zitten we 

hier met elkaar? Heeft het wel zin?” even praktisch gezien. Ja, het heeft ongelooflijk veel zin. Juist in 

het moment dat we als het ware worden overschaduwd door de tegenovergestelde realiteit is het 

juist van immens belang, ook al is het soms gevoelig, het vraagt heel veel energie hè, om daar 

gewoon überhaupt mee bezig te zijn, want er gebeurt wat. Het is belangrijk en waarom? Dan komen 

we op het verhaal terug van de duplicatie modus, het overbrengen van informatie. Wij zijn herstel 

en reparatie kitjes hè vanuit ons sacraal veld, wij brengen energie in de vorm van wetenschap en 

informatie met een diepliggend gevoel brengen we terug in het planetaire bewustzijn. Dus jij wilt 

straks naar buiten en dan lijkt het alsof jij daar alleen loopt, maar elke tocht die jij aflegt laat een 

lichtstreep achter. En die informatie, net als een geur die achter blijft als kleine moleculen, die zitten 

ook in het lichtveld. En het is van essentieel belang om te beseffen dat het er ongelooflijk toe doet 

om die mededrager te zijn van die Kracht. 

En dat is wat we zijn vergeten en dan gaat ons verstand vertellen, ja hoe kan ik mijn buurman 

bereiken maar daar hoef je geen drukte over te maken, die woont vlak naast je en die bereik je dus 

vast wel. 

En het antwoord kan vaak zijn, dat de radio hard aan gaat of die persoon gaat iets doen waardoor je 

denkt “goh”. Energetisch wordt erop gereageerd. 

En wat we dan hebben te doen is niet te reageren vanuit ergernis en geïrriteerdheid en boosheid, 

maar in wezen gewoon die energie even bedanken van “oké je hebt mij gezien en gehoord, er is 

reactie, er is beweging. 

Daarom kan ik ook dit werk doen, omdat ik dus ook voortdurend merk dat een reactie, ook als 

iemand mijn hoofd eraf wil halen, omdat ik iets naars zeg voor die persoon over een graancirkel in 

haar/zijn beleving, dat ik op dat moment weet “ja het is logisch, maar het is wel beweging” het gaat 

om beweging, voortdurend. En dat is nou de reactie op jouw vraag. 

Ik ga eerst dit vakje af en dan doe ik dat vakje. 

 

Opmerking: Ik was heel geïrriteerd toen je vertelde over de klankwereld waar je inkomt (Martijn: 

dat waren de …?.... rassen die die frequentie van die klank brachten) ja toen kwam je ook bij de 

geometrische wereld terecht. En ik weet dat zuivere klanken relateren aan dat geometrische 

patroon. Zijn die geometrische patronen of zijn de geometrische figuren frequenties? 

 

Ja, als ik communiceer met Arcturiaanse beschavingen dan vinden de contacten gewoon openlijk 

plaats, maar het communiceren [vindt plaats] met kleurvelden. Net als dat je over je ogen strijkt en 

drukt weet je wel, dan kun je hele mooie velden met kleuren zien, die bestaan in mijn brein, die kan 
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ik gewoon ook bekijken ook terwijl ik mijn ogen open heb. Ik doe mijn ogen dan dicht omdat ik het 

makkelijker kan zien en aan weerszijden van die informatie mijn neurologische systeem vanuit het 

sacrale chakra naar het brein brengen, [dan] ga ik geometrische velden zien en aan de hand van die 

geometrische velden krijg ik gevoelens binnen. 

En dan ineens wordt dat veld, eerst is het een plat veld, dan wordt een hologram en zit ik midden in 

het hologram en op het moment dat ik in het hologram zit, gaan die geometrische velden beelden in 

mijn brein neerzetten op basis van mijn gevoel, dus net andersom, dus dat is de oorspronkelijkheid, 

en op dat moment zie ik allemaal kleuren en hoor ik geluiden. Het is maar net waar je met je 

aandacht naartoe wilt gaan. En dan is er een moment van afstemming, meestal duurt dat zo'n halve 

minuut tot een minuut en dan is die vertaalslag gemaakt en dan is er gewoon contact dat je 

rechtstreeks met elkaar kunt communiceren. Voor mij is het dan gewoon in het Nederlands. Dat is 

het natuurlijk niet maar mijn brein vertaalt het om naar een andere taal. 

Als je spreekt over klankschaal, het universum is één grote muziek bibliotheek. En er wordt wel 

muziek gemaakt, ik heb bij de Siriaanse mensen muziek gehoord, joehh, joej, joeh. Alleen daarom 

zou je nooit meer naar de aarde toe willen. Zó ontzettend mooi. 

Ik kan me echt voorstellen dat in bepaalde religies wordt geschreven over het paradijs. Want wij zijn 

niet de stichters van het paradijs, wij zijn de hoeders van het paradijs. En het woord paradijs, wat er 

gewoon is, is eigenlijk besmet geraakt. Daarom spreek ik ook echt over de oorspronkelijke mens en 

de oorspronkelijke wereld om vrij te zijn van al die invloeden en de kracht van woorden en letters. 

 

Opmerking: Van één kant zeg je dat de buitenaardsen hier zijn en aan de andere kant zeg je, dat 

ze hier niet komen omdat het te gevaarlijk is. 

 

Wat ik zeg is dat de buitenaardsen niet in grote massa's voor mensen verschijnen. Wat ze wel doen 

is één op één of in kleinere groepjes. Dat doen ze wel. Maar dan laten ze zich zien op basis van 

projectie vanuit ons veld. 

Dus ze komen niet met het voertuig helemaal van die sterren hierheen vliegen, wat ze doen is, dat 

ze invliegen op het morfisch veld van de planeet, komen dus in ons netwerk, ons brein reageert op 

dat netwerk, ze zijn dan onzichtbaar, ze landen in dat frequentiebewustzijnsveld en haken in op 

bijvoorbeeld jouw of op mijn persoonlijke energetische frequentie. En daar zitten ze op aangelijnd. 

Dat verklaart ook dat er iets kan gebeuren, dan kunnen 30 mensen een voertuig zien landen en de 

rest van de mensen ziet het niet. 

Dus er is een veldlijn van die mensen bij elkaar. Dus ze zijn er dan wel maar niet op de manier zoals 

wij denken dat ufo's hier verschijnen. 

 

Het is veel te gevaarlijk ja, nu je het woord gevaar opnoemt, dat klopt (n.a.v. opmerking in publiek) 

dat moet ik ook nog zeggen anders krijg ik straks het gevoel dat heb ik niet heb gezegd maar het 

hoort er echt bij. 

 

Het moet hardop gezegd worden dat 4 astrale velden van de mensheid compleet onder controle 

staan van de Draconiërs. Dus het astrale veld wat wij zien waar wij altijd in hebben gewerkt, valt 

onder de insertielijn van de Draconische en Reptiliaanse wezens, daar hoeven we niet in de astrale 

velden te werken, we kunnen gewoon werken in die velden waar we nu zitten. Op het moment dat 

je elkaar behandelt in de energie, zet je je focus gewoon op het lichaam van de persoon, dat is het 

instrument waar die persoon op dat moment in zit, nu hier, en in dat veld wordt er gewerkt. 

En vanuit die cel informatie wordt het doorgegeven naar de andere lichtvelden, dus andersom. We 

hebben nu te maken met die stenen en niet met het veld er omheen van die stenen. Dus als je die 

steen als mens ziet, dan ga je eerst die steen pakken, die ga je oppoetsen en dan pas …. dus je gaat 

eerst aan die steen werken voordat je daar omheen werkt. En het astrale veld is het vijfde schil van 

de 8, waarvan er 7 vrij zijn en het astrale veld niet meer gedomineerd wordt door die kracht, maar 

hij is nog steeds gelieerd aan die achtste veldlijn waar wij in zitten, dus het is absoluut een totale 

new age controle van de mens om te willen werken in een veld waar de goden en de krachten van ja 

alles wat buiten ons is, de controle in stand houdt. 

Dus we worden letterlijk opgeroepen, letterlijk, om te werken in dit veld hier vanuit kracht en liefde 

en niet 

iets doen wat oncontroleerbaar lijkt, behalve ons gevoel. 

 

Opmerking: Astraal reizen, zeg je, dat moet je eigenlijk niet doen. 
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Nou het is maar net wat iemand onder astraal reizen verstaat. 

 

Opmerking: Als je 's nachts reist dan kom je toch ook in dat soort velden. 

 

Maar dat is niet een astrale reis. Er zitten verschillen in. Daarom is het ook belangrijk dat ik bij de 

reizen die ik maak, dat dat reizen zijn die met het volledige bewustzijn toegankelijk zijn. Dus de reis 

over Aleppo, daar vertel ik letterlijk bewust ook, dat het niet een reis is in droomstaat, maar dat het 

een fysieke reis is. 

Ja dat kan niet, want je lichaam zat hier. Ja dat kan wel want wij zijn duplicators. Wij kunnen veel 

meer dan wij denken. Dus we moeten heel erg bij onszelf blijven, willen we echt kunnen begrijpen 

waar het verschil ligt. En dat is niet in één keer aan te wijzen als een zoektocht, dat is een 

verkenningsmissie voor jezelf. 

En ik ben dan niet degene die kan zeggen hoe het bij jullie is, ik kan het alleen maar ter sprake 

brengen en dan ga je het voor jezelf uitzoeken. 

Dit vak is nu aan de beurt. Ja? 

Opmerking: Je zei net iets over per chakra leg je contact met buitenaardsen of zoiets en toen rolde 

je al weer door, dan ben je al weer verder.  Maar hoe zit dat dan? 

 

Dat is een lezing op zich. Uitgaande van het feit dat de aarde bestaat uit miljarden frequenties, dus 

miljarden vermogens ook hè, want je kunt met elk bewustzijnsveld, elk universum kunnen wij 

contact leggen van origine en zelfs tegelijkertijd met al die velden, het is echt magnifiek. 

Er heeft iets plaatsgevonden waardoor er dus een laatste frequentie overblijft wat bestaat uit 5 

vermogenscircuits en dat zijn vermogenscircuits waar de …..?.......[buitenaards ras] ook volledig in 

opereren, bijvoorbeeld nou het hoort niet echt in deze lezing …..... dus het laatste model, het 

vijfdimensionale vermogenscircuit, daar loopt de controle laag in en worden wij in de 

veronderstelling gebracht, want het is een zinsbegoocheling, het is een hypnotische sessie die we als 

werkelijkheid ervaren, worden die 5 bewustzijnsvelden uit elkaar getrokken, waardoor er 8 lagen 

van realiteiten ontstaan. En elke realiteit heeft een frequentie, een geometrisch patroon, dat kun je 

dus zien als een sleutel en die zit gekoppeld aan specifieke plekken in ons bewustzijnsveld. Dus dat 

zijn de chakra's. 

Dus het is niet zozeer dat wij communiceren via onze chakra's met wezens die uit de oorspronkelijke 

wereld komen, nee, wij werken op onze chakra's meestal, bijna altijd, werken en communiceren wij 

met bewustzijnsvelden die uit die inserties zijn, die onder controle staan van de Annunaki. Nou een 

grotere misleiding kun je je niet voorstellen. En ik begrijp best dat veel mensen anti fan zijn, want 

het is niet leuk, want je hoort het tegenovergestelde van waar je heel lang mee bezig bent geweest 

en ik blijf daar steeds op reageren door te zeggen “we leren niets af, we kunnen mogelijk iets 

bijleren en het is aan ons, en wij zijn die wezens die het kunnen, om daar op onze eigen wijze een 

nieuwe route in te vinden. 

En er zijn in Nederland duizenden mensen bezig op basis van dit soort prachtige gesprekken met 

elkaar om te onderzoeken van “hoe zouden we het dan anders kunnen doen?” En het enige wat ik 

daar aan kan meegeven is gewoon, verbind je altijd en geef altijd de opdracht dat je werkt vanuit de 

Bronwereld en niet vanuit de insertielagen. Dat is gewoon een instructie die je meegeeft. 

Zo ongeveer, zullen we het afronden? 

 

Het voelt heel goed om vandaag met elkaar een besluit te nemen en laten we dat nou eens gewoon 

doen vanuit onszelf. Laten we gewoon een besluit durven nemen ongeacht wat we zien, ongeacht 

wat we te horen en te voelen krijgen, wat er ook naar binnen komt, dat er in wezen maar één ding 

echt belangrijk is en dat is, dat we onszelf weer gaan zien als machtige, mooie, liefdevolle wezens. 

En dan het woord “macht” te durven zien in relatie tot onze vermogens als dienstbaar. 

Want je hebt ook macht nodig om vervolgens iets te kunnen doen dat “dienstbaar” is. Het is dan 

vertaald “invloed” en het is vertaald “autoriteit”, “kracht”,  the force of creation. 

Laten we zeggen dat we eens een besluit nemen vandaag, dat we hier in Renkum met elkaar vanuit 

jouw kracht, en daar hoef je niet aan mee te doen, mag je puur vanuit jezelf doen, je hoeft helemaal 

niet te verbinden met ons als groep, maar vanuit jezelf, dat we het besluit nemen hier als 

oorspronkelijke mensen of oorspronkelijke wezens van een andere dimensie, dat maakt niets uit. 

Laten we besluiten dat vandaag de dag is, dat we hier in dit veld hier in Renkum de opdracht geven 

omdat het mag en omdat het kan, omdat wij legitieme houders zijn van deze realiteit, de opdracht 

mogen geven aan de Bronwereld, en daar komt het: dat mogen wij doen omdat het een certificaat is 

van goedkeuring en vergunning dat wij die rol innemen en dat is een andere rol van het Goddelijke, 
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dat wij de opdracht geven, dat de vrijheid van waaruit wij altijd hebben gewerkt, weer teruggezet 

wordt in dit hologram. En dat het aan ons met elkaar is om verantwoordelijkheid te dragen om alles 

zichtbaar te laten zijn. 

En laten wij daarbij ook een andere opdracht geven. Dat we besluiten in het hier en nu dat alle 

inserties en alle manipulaties en alle pijnstukken en alle pogingen om de mens in misleiding te 

brengen, worden geannuleerd simpelweg door het besluit dat wij zelf bepalen als scriptschrijvers 

wat voor de aarde noodzakelijk is om te ervaren in dit veld en wat noodzakelijk is voor onszelf als 

vrije wezens, keuzes te kunnen maken om de aarde en onszelf terug te brengen naar de 

oorspronkelijke realiteit. En dat deze misleidingen geannuleerd en opgeheven worden en 

teruggezonden worden naar de Bronwereld, zonder oordeel, met respect en dat we daarvoor in de 

plaats zetten het programma vanuit gevoel, wij brengen terug onze zeggenschap en onze kracht van 

creatie, de liefde en de harmonie vanuit de Bronwereld in verbinding en relatie met onze ziel 

verbinding en de planeet aarde om vrijheid hier te bekrachtigen. 

En dat wij nooit, nooit meer de gevoelens van angst in ons systeem zullen ervaren. 

 

Dank jullie wel voor je aanwezigheid. Er is daadkracht nodig om tot een actie te komen. Het voelt 

soms heel nieuw en het is heel oeroud. 

 

Ik was 9 jaar en toen had ik een gevoel bij het geven van een opdracht aan de Bronwereld, ging er 

een gevoel door me heen van, dat kan helemaal niet want de Bronwereld is veel groter dan ik. 

En ik ben helemaal niet goddelijk opgevoed, niets en toch zat ie erin. 

Dus ik ben gaan kijken, van wat is dat eigenlijk? Oh dat is een misvatting van het Goddelijke buiten 

mijzelf. 

Daar, daar, daar en de buren die het over God hebben, een trappetje naar de hemel, alles met 

uitbeeldingen, alles buiten onszelf. 

Het is dit, dat de buitenaardsen, onze vrienden en vriendinnen, echt meegeven: Sta op, herinner 

jezelf, sta letterlijk op in het moment waarin je voelt dat je Kracht dient te vertalen naar buiten, ga 

staan hè. Staan is een veel grotere kracht dan zitten. In Spanje staan alle caissières staande achter 

de kassa. 

Dat is een beleid, heb ik gevraagd. Waarom? Omdat ze dan meer autoriteit hebben in het 

afhandelen van de geldtransactie. Hier in Nederland zitten ze vaak. Staand, zittend, alles heeft een 

krachtveld en ik weet nog heel goed, dat ik dat moeilijk vond. Buitenaardsen geven ons duidelijk 

mee, dat het van belang is dat we opdrachten en instructies vanuit gevoel en liefde, herstel van het 

oorspronkelijk erfgoed, dat we dat durven te doen met een opdracht. Omdat het ons legitieme 

erfgoed is om een opdracht te geven vanuit het gevoel, in dit geval vertaald met ons hoofd, als 

vergunning van erkenning dat de Bronwereld klaar staat om onze instructies en onze wens en scripts 

ten uitvoer te brengen. Zo wordt er naar gekeken. 

Nou ik wil jullie heel hartelijk danken. Deze lezing is totaal iets anders, ik vind het ook geen lezing, 

voelt niet zo. Het voelt voor mij als een hele warme samenkomst, als een beleving met elkaar. 

Ik wil jullie meegeven, als je iets wil loslaten laat je het los en als je het mee wilt nemen neem je 

het mee. Nooit meer na een meditatie zeggen: “Kom terug in het hier en nu,” want daar wil je juist 

uit.   
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