20160407-MvS-Lezing-nr-6-Rijswijk-uitgewerkt door Petra-Witt-14-maart2019
We zijn mededragers met elkaar, met elkaar zijn we dragers van het onderzoeksveld, waarin we
met elkaar zijn, wereldwijd op deze aarde.
Allemaal doen we op onze eigen manier onderzoek en ik doe dat ook en ik vraag jullie altijd van
tevoren om gewoon blanco erin te staan en niet het verhaal waar ik over spreek als de ultieme
realiteit te zien, maar gewoon de stukjes eruit te halen wat voor jezelf een mogelijke inspiratie
kan zijn, of misschien wel andersom dat jullie mij ook kunnen inspireren, door iets te zeggen of
te vragen.
Ik ben vereerd dat ik hier vanavond weer mag zijn, in deze gezellige kleine ruimte.
Toch wel weer behoorlijk vol en het is dan ook héél snel volle bak natuurlijk hè….(lach).
Leuk hoor...en dit is ook eigenlijk de ruimte die gebruikt wordt voor de kerk hè…als ik het goed
begrijp. Dus we zijn allemaal gezegend...(lach).
Ja... vanavond weer, wat ik technisch gezien deel 6 noem, maar ja, het is natuurlijk helemaal
geen deel 6.
En het thema waar het eigenlijk voortdurend over gaat is ons bewustzijn, ons bewustzijn te
vergroten en te verdiepen ook en los te komen van dogma's. Waarvan we vaak in het begin
helemaal niet eens doorhebben dat het een dogma is. Want het is voor ons de werkelijkheid.
Daarom spreek ik ook altijd van dat werkelijkheid heel vergankelijk is, werkelijkheid is heel
passend bij het stuk waar je zit. En als je dat dan niet alleen bij jezelf houdt maar in het grote
geheel kijkt, globaal, dan zitten we op dit op moment op de aarde al sinds enkele decennia in
een enorme technologische ontwikkeling, waarbij het bewustzijn van de mens, onze spirituele
bewustzijnsprocessen eigenlijk gewoon ontzettend achter gebleven zijn.
Je zou kunnen zeggen dat spirituele ontwikkeling chronologisch exact klopt, maar dat de
technologische ontwikkeling op een geforceerde manier is ingezet. Bewust, om de mens
eigenlijk die kant uit te laten kijken van de werkelijkheid, van de fysieke 3-dimensionale
werkelijkheid, waar we hier allemaal mee te maken hebben, met computers, alles wat van
buiten onze zogenaamde zintuiglijke waarnemingen naar binnen toe komt. Dus we hebben een
werkelijkheid gecreëerd en die ervaren we ook als zodanig, waar wij een onderdeel in zijn en
mogen zijn, terwijl het van origine zo is dat de werkelijkheid wordt gecreëerd vanuit óns
vermogen van creatie op basis van een diep liggend vermogen van wat we ooit in ons hebben
gedragen... 100%, in een potentieel aanwezig... dus we konden het ook gewoon direct
omzetten in actie en nu zit de mens op deze planeet, in een hele andere fase en dat is een fase
waarin ze aan het onderzoeken is, of het zo zou kunnen zijn, dat ze van invloed zou kunnen
zijn, op de werkelijkheid. Dat is helemaal onderaan de ladder, eigenlijk achterstevoren.
En ik nodig mezelf en iedereen ook altijd uit, om die ladder gewoon om te draaien en van de
hypothese af te stappen dat wij als een evoluerend ras nu bezig zijn ons spiritueel te
ontwikkelen, ons galactisch te ontwikkelen, onze aandacht niet alleen naar buiten te richten
maar ook expliciet onszelf en daarmee ook als we héél echt diep in ons zelf durven te kijken,
zonder dogma's, niet meer vanuit een oud spiritueel paradigma of religie, dat we dan juist als
we dán daarna naar buiten kijken, véél verder naar buiten kunnen kijken en ook voorbij de
grenzen kunnen kijken van het zichtbare. En dan gaan we het ook echt hebben over het
intergalactische hartsbewustzijn. In deel 5 en 6, deze 2 delen waar vorige keer zeg maar de
introductie van werd gegeven, is erop gericht en dat is dan ook de doelstelling, om het
hartbewustzijn van jezelf, dus de kracht...de essentie van het leven, om dat tevoorschijn te gaan
halen door zoveel mogelijk los te gaan laten wat daarbij een sta in de weg is. En hoe kun je iets
loslaten als je niet eens weet dat je iets in je systeem aanhangt, daar kom je eigenlijk pas
achter, als je het gaat bestuderen. En dan gaan er ook wel eens wat deurtjes open die ook wel
eens pijnlijk zijn, frustraties kunnen oproepen, verwarring kunnen oproepen, zelfs boosheid ook
kunnen oproepen, weerstand.
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Ik ben hier nu ja.....de afgelopen 5 jaar ben ik hier op deze manier mee bezig, waarvan de
afgelopen 1,5 jaar echt in de tendens van lezingen en bijeenkomsten, een stukje daarvan, want
ik doe veel meer dan dat. En ik heb gemerkt dat het stukje frustratie, verdriet en boosheid wat
het oproept bij de mensen om steeds dieper in jezelf de bereidwilligheid te vinden om los te
laten, om het desnoods maar even te parkeren wat je ooit hebt gedacht en juist wat je het
meest liefhebt, dat dat ook de grootste opdracht is van ons allemaal. We zitten zo in allerlei
patronen verwikkelt, we zitten zo ontzettend vast....we zijn zo op zoek met z'n allen naar liefde
en naar de kracht van het leven, dat wij geneigd zijn als goedgelovig ras, van origine
buitengewoon begaafd, buitengewoon krachtig, dat wij geneigd zijn om alles wat prettig voelt en
interessante reacties oproept in jezelf, om dat áán te nemen en dat als een soort model te gaan
hanteren om het onderzoek vanuit dat model te gaan leiden. Dan sta je met de aandacht buiten
jezelf, dan sla je direct het essentiële potentieel van jezelf over, dan stap je uit je eigen neutrale
waarneming, dus dan sta je eigenlijk in een model. En dat betekent dus dat alles, als de mens
werkelijk op deze aarde, wij allemaal...ik ook, bereidwilligheid naar voren willen halen en onszelf
echt ongekaderd, om het onderzoek te doen naar het hartsbewustzijn, naar de kracht van wie
wij zijn, wie jij bent en wie ik ben, dat we er eigenlijk niet aan ontkomen om alles stukje bij
beetje, werkelijk en dan júist de dingen waar je het meest van houdt, die jou al die jaren zo
ontzettend dienstbaar zijn geweest, om die stuk voor stuk te parkeren. En dat betekent niet
alleen kleine tijdelijke zaken, dat betekent ook wereldse zaken, dat betekent ook theologische
zaken, dat betekent religieuze en gnostische zaken. Álles zal dan aan de kant mogen gaan, om
in het neutrale veld te komen. Zolang de mens nog altijd in een klein sliertje wil blijven hangen,
omdat het onzekerheid in zich draagt of dat de lessen, leren of geschriften en alles wat je
geleerd hebt en mee hebt genomen en wat je als waarheid hebt aangenomen, op basis van de
resultaten in je onderzoek, alles wat je daar in een sliertje nog vast wilt houden, zorgt er
onvermijdelijk voor dat je niet vrij bent....op geen énkele manier. Dat is een behoorlijke
bewering! En ik ben er heel blij om dat we dit hier gewoon kunnen zeggen en in elke zaal, want
het is de tijd om los te komen van elk patroon....létterlijk.
Ik spreek voortdurend vanuit mijn eigen ervaringen en dat maakt het ook voor ons allemaal
sterk, dat we dus met elkaar in dialoog kunnen gaan, want als je vanuit je eigen ervaringen
spreekt en dat hoeft niet te zijn dat de ander zijn of haar ervaring valideerbaar is, want dat is het
toch vaak niet, je kunt elkaar niet valideren en al zou het wel kunnen, dan zou ik er voor pleiten
om dat in ieder geval in mijn situatie nu niet te doen, omdat dat namelijk het proces waarin we
zitten, in het leerproces, ondermijnend zou kunnen gaan werken, omdat mensen heel snel naar
het mentale gedeelte willen van iets te willen zien, te bewijzen en daarbij ook het mentale
vermogen in het neurologische systeem aanboort, om in een andere modus van
gemoedstoestand te verkeren, dus dan ga je uit de kracht van je bewustzijn, waar het gevoel en
de kracht van creatie ligt.
Dus laten we gewoon vooral open staan voor alles wat er de revue passeert en waarom ik dat
op dit moment zo zeg, dat zal kennelijk nodig zijn.
Het intergalactisch hartbewustzijn is daarbij dan ook het centrale thema.
Mensen die al vaker met het onderwerp buitenaardsen kwesties bezig zijn, paranormale
ontdekkingen, interdimensionale ervaringen, mensen die bezig zijn met de galactische
federatie, mensen die met ufo's bezig zijn, buitenaardse ontvoeringen tegen de toestemming
van de ziel, het maakt eigenlijk niet uit...hybridisering processen.
Om in dat hartbewustzijn te komen betekent dan dus gewoon dat we alles op losse schroeven
zetten en durven te zeggen van; stel nou dat het allemaal niet zo is. Dus ook de buitenaardse
ontvoeringen etc. Want waar wij op het punt staan terecht te komen op dit moment en de
afgelopen 6 jaar is dat heel heftig geworden, is dat wij gaan ontdekken dat de lichamen waar wij
op dit moment deel van nemen, althans dat we er met ons bewustzijn aan gekoppeld zitten,
dat die lichamen die wij dus nu bewonen, biologisch, al het resultaat zijn van een kloon
programma.
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En dat dat kloon programma waar we nu met z'n allen voor waken, wat we zien gebeuren in de
genetica, dat die mensen/ dieren die worden gekloond, dat het allemaal langzamerhand wordt
geïntroduceerd, bewust, door de wetenschappers, om te zorgen dat er een bepaalde ethische
waarde ontstaat waardoor mensen zeggen van....acceptabel...we gaan steeds meer naar het
bewustzijn toe, langzamerhand, dat datgene waar wij in wonen, ons lichaam, dat dat al een
onderdeel is van een heel groot multidimensionaal programma, waar wij gewoon simpelweg de
vermogens niet voor hebben om dat in een keer te doorzien. Nog geen 8% van ons fysieke dna
is operationeel, dat betekent dat 92% van ons uit staat en toch zitten we hier.
En die 92% die uit staat daarvan heeft de wetenschap al een aardig beeld waardoor het wordt
bestuurd. En waarvan de neurowetenschappers zeggen, het wordt bestuurd niet door het
fysieke lichaam maar dat komt uit een meta fysieke werkelijkheid, dus een werkelijkheid die niet
fysiek van aard is. En je zou dat ook kunnen vertalen dat deze werkelijkheid die we hier
waarnemen er alleen maar is doordat we maar 8% van ons DNA op dit moment beschikbaar
hebben.
En dan van die 8% DNA die aanstaat, daarvan werkt tussen de 3 tot 6 % onze hersenen.
Dus we zijn echt wel minimale wezens. Ondanks dat, zijn we zo krachtig om deze hele wereld
waar we nu in leven met elkaar, om daar zulke enórme extremen in te creëren, van liefde naar
verdriet, van rijkdom naar armoede, van prachtige mooie bossen en natuur ongerept, tot
enorme kunstmatige steden, het is enórm. Het is wónderlijk, het is echt een wonder. En het is
als je het helemaal openmaakt helemaal geen wonder, het is een logisch gevolg van het
uitschakelen van het vermogen van de mens.
Ik ben zelf net teruggekomen uit Manhattan, althans 3 dagen geleden. Daar ben ik een week
naar toe gegaan, heb ik mijn ouders meegenomen en het was héél leuk....ze zijn 72 en 73 jaar
bijna en de een heeft een versleten heup en de ander heeft een heel erg pijnlijke heup maar die
is niet versleten, mijn vader heeft enorme pijn in zijn voet, maar we hebben denk ik 20 km
gelopen door Manhattan en ze liepen mee alsof ze 30 waren, want ze liepen sneller dan
ik...(lach). Het was een heel bijzondere ervaring om mijn ouders mee te nemen.
Ik ben ernaartoe gegaan om 2 redenen, ik wilde daar graag onderzoek doen op de wijze hoe ik
kan waarnemen, wat iedereen of heel veel mensen kunnen doen, ik zie niet alleen de fysieke
werkelijkheid maar ik zie ook de hologrammen waar het uit opgebouwd is, dat zie ik niet
voortdurend...gelukkig want anders zou ik helemaal tureluurs worden. Maar met die
waarnemingswijze was het voor mij al een tijdje duidelijk, dat ik graag wat oude plekken zou
willen bezoeken op de aarde. En Manhattan is daar eentje van, dat heeft te maken met de
gebouwen die er staan, hè... de machtsstructuren, de illuminatielocaties, die ook gebouwd zijn
op enorm krachtige kristalformaties, rotsen die daar onder de grond zitten, die net zo krachtig
zijn en ik ben daar nu geweest en ik ben nog niet in de Gizeh Pyramide geweest, fysiek
tenminste, maar ik veronderstel dat de locatie in Manhattan veel krachtiger is nog, dan de
Gizehlocatie. En ik ben daar in onderzoek gegaan en al die gebouwen doorgegaan, 18 stuks en
ik heb echt gezien met mijn eigen ogen, hoe negatieve krachten(duaal uitgedrukt),
onderdrukkende krachten, die mensen massaal in een bepaalde volgorde houden, het hele
systeem, geld, economie, scholing, eigenlijk alles...de hele structuur, hoe dat op een manier kan
plaatsvinden vanuit kracht, vanuit kracht van de aarde. Dat is wat er dus gebeurd.
Dus is kwam daarbinnen, ik was 100 km vanaf de kust van Amerika, we zaten natuurlijk in het
vliegtuig en we gingen letterlijk een bubbel in, er ging een soort zwaartekrachtgolf door me
heen, eerst in mijn hoofd, mij hele lichaam trilde...zo zat ik in het vliegtuig. En ik wist ... we gaan
een hologram in, het was nog geen 100 km, dat is zo'n 160 mijl van de kust van Amerika.
En op dat moment kreeg ik allemaal zoemtonen en bromtonen in mijn hoofd en zelfs druk op
mijn hart. Dus ik moest echt eventjes goed kijken en ik was erop voorbereid, ik wist alleen niet
wanneer het zou gebeuren, ik wist ook niet of het buiten of in Amerika zou gebeuren, maar ik
merkte letterlijk een complete verandering in mijn waarneming. In het beeld zoals ik kan
waarnemen. En ik kan het omschrijven als een soort verdoofdheid, dus een deel van de
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alertheid als mens, ging weg en er kwam een waakzaamheid in mijn systeem terug van
gehoorzaamheid. Dus in de pás gaan lopen en dat wordt aangekoppeld in een collectief
netwerk en dat zijn dus hersengolven op het fysieke, neurologische systeem, waardoor ik in de
pas ging lopen van het denken van andere mensen. Zodra dat wordt uitgevoerd bij mij, dan ga
ik héél erg mijn best doen om daaruit te komen, dus dat ik daar met oefeningen ook gewoon
weer uit kan stappen. Maar ik heb gemerkt in Manhattan, door het bezoeken van die
krachtvelden, ik heb al die symbolieken ook allemaal gefotografeerd en opgenomen, ik heb
gemerkt dat de mensenmassa daar in een collectieve hypnose zit. En uiteindelijk zitten we dat
op de hele aarde, maar op bepaalde plaatsen waar héle belangrijke baken liggen om de hele
industrie en de leugenindustrie in feite, in stand te houden, daar is Manhattan een heel
belangrijk punt in. Daar is ook heel veel gebeurd, het bijzondere is ook, niet om het nu over mij
te hebben, maar om herkenning te vinden in je zelf, alles wat we gepland hadden, alles wat ook
vast stond te gebeuren, dat werd rigoureus een voor een los getrokken en ik kreeg steeds van
dat er een verandering kwam, een aanpassing in het script. Dus we gingen naar Schiphol toe
en we kwamen aan bij de gate en we staan bij de gate, de gate gaat dicht, oké kan gebeuren
dus en we gaan naar een andere gate, komen bij een andere gate aan...staan bij de gate, nee
dit vliegtuig gaat niet, jullie krijgen een ander vliegtuig. Oké we gaan naar een ander vliegtuig,
we stappen in het vliegtuig we gaan naar onze stoelen...nee, nee…u krijgt andere
stoelen....oké, andere stoelen...geen punt, dus wij gingen naar andere stoelen.
En zo ging dat dus door tot en met de aan taxi aan toe, met het aankomen ook en met de
paspoortcontrole, iedereen ging door díe paspoortcontrole...nee...wij gingen naar een balie
waar niemand stond, ook geen rij, dus daar staan we met z'n drieën...die Mexicaanse man die
ons controleert kijkt ons zo aan..."one moment please"...zegt hij en we hebben een half uur
staan te wachten, oké.....dus we staan daar bij die balie en we krijgen op een gegeven moment
van..."loop maar door"... dus we hebben ook geen irisscan hoeven te maken, dat hoefde
allemaal niet en zo ging dat dus door. We komen bij het hotel aan en we wilden inchecken, de
hotelkamer is niet beschikbaar, oké...oké...(lach), geen hotelkamer..."no problem"... over een
half uur is de kamer klaar, dus we kwamen een half uur later..."die en die kamer, hier staat het",
"oh nee, sorry dat kan niet doorgaan", dus we krijgen wéér een ander kamer, "oké, geen punt".
En die Amerikanen keken mij aan en ze gaven kaartjes om wat te drinken in de lobby...en zo
van "die is helemaal niet kwaad of agressief" en ik zeg, "nee, wil je dat dan, wij zijn gewoon
normale mensen "...(lach), "ja...maar dit gebeurt bij ons nóóit”, ik zeg..."nee, bij ons ook
nooit"...(lach). Dus wij gaan naar de kamer toe en we komen dus boven, was het een súper de
luxe kamer, vanaf dat moment is dus alles door gegaan, wat ik ermee wil aangeven is dat, als
we alert zijn en als we dus irritatie, hartbewustzijn hè... als we dus irritatie in ons leven kunnen
bestuderen dan kunnen we zien dat daarachter een heel groot cadeau ligt.
Voortdurende aanpassing, dus onze familie in andere frequenties, voortdurend, want ze mogen
niet ingrijpen in ons bewustzijn maar voortdurend prikkels kunnen geven waardoor er dus een
verandering plaatsvindt in deze werkelijkheid, die, als jij daar dus open voor staat, ook dus dóór
blijft gaan.
We krijgen het hele leven dus cadeautjes en ik heb nog nooit zoveel cadeautjes gehad als de
laatste jaren...(lach).
Ik doe wel eens consulten met mensen en meestal geven mensen mij een vergoeding maar de
laatste tijd krijg ik bij consulten alleen maar vergoedingen van mensen, dat vind ik zo ontzettend
leuk, dus dat doe ik allemaal in de stichting waar we straks allemaal mooie projecten vanuit
gaan financieren. En ik wil je eigenlijk alleen maar inspireren van het hartbewustzijn,
sta open voor de prikkels, want we hoeven ons er alleen maar op af te stemmen en ja er is
enorm veel drama en het is ook belangrijk om de angst onder ogen te kijken van het drama,
om vervolgens te bestuderen, dat het drama wat erop ligt, gekoppeld is aan je persoonlijke
trauma's.
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En dan ga je dus in jezelf kijken van waar wordt er op in geklikt...ahaaaa....weet je en dan kom
je dus in je hartbewustzijn. Je kunt niet in je hartbewustzijn komen, het is een kosmische wet,
je kunt niet in je intergalactische hartbewustzijn komen als je in de ontkenningsmodus blijft.
Als je zegt, maar daar wil ik niet naar kijken. Want ons scheppingsvermogen is bijzonder hard
nodig, ons waarnemingsvermogen, om verandering te brengen, precies dáár, waar ons is
afgeleerd, dat wij er niet mogen zijn.
Nou, laten we nu maar eens beginnen.....
Ik heb het hier altijd over, als mens hier op deze aarde geniet ik ongelofelijk van het leven.
Ik vind het gewoon heerlijk om met mensen samen te zijn, dit vindt ik heerlijk, ik vind het heerlijk
om gewoon met elkaar te kletsen en ik praat nu heel erg veel, maar ik zit zelf gráág in de stilte
of achteraan. Mensen moeten wel eens lachen als ik dan foto's laat zien dat ik met mijn ogen
dicht zit. Want het beeld van mij is dan toch, altijd maar Martijn die praat....
Maar als kind heb ik altijd geweten tot en met de dag van nu, dat de historie waar wij mee te
maken hebben, een ongekende grote historie is....óngekend groot. En dat die historie niet
aanwezig is in dit fysieke lichaam. Omdat het lichaam geprogrammeerd en gecreëerd is door
verschillende buitenaardse kunstmatige artificiële zelf zeer hoogontwikkelde bewustzijnsrassen.
Rassen die het op een bepaald moment toch wel goed voor hebben met de mens, maar wel in
die context dat de mens voldoet aan het conceptplan van de evolutie zoals zij willen dat wij ons
ontwikkelen.
En dat is best wel gelijk een diepe insteek over ons bewustzijn. Dan zou je kunnen zeggen dat
onze lichamen zijn gekloond en dat is dus ook werkelijk wat er gebeurd is. Dus het zaadje en
het eitje, dat is het onderdeel van het kloon programma, want dat is namelijk een biologisch
kloon programma, van origine hebben wij geen biologische vleeslichamen, opgebouwd uit deze
moleculaire structuur met deze atomaire resonantie. Maar we hebben er nu wel mee te maken
en op zich is dat prima! Dus dit huisje is prachtig natuurlijk.
Maar dat betekent wel, dat we onderscheid kunnen gaan maken tussen het bewustzijn van ons
hart hier in dit lichaam..hè...ons hartbewustzijn fysiek in dit gedeelte, ons bewustzijn in onze
mind, onze hersenen, het centraal zenuwgestel, de neuronen, de pakketten aan informatie die
worden verzonden.....en dat we het onderscheid maken tussen dat.....èn ons
scheppingsbewustzijn.
Dus niet alleen ons hart, maar dat is compleet ons wezen, wat intermoleculair dwars door het
fysieke lichaam heen loopt. Je zou ook kunnen zeggen dat het fysieke lichaam eigenlijk
gekoppeld zit aan het intermoleculaire bewustzijn, dus alles is net andersom. Maar wij bekijken
op de aarde graag alles vanuit het punt van onszelf. Dat mag dus ook gewoon open, dat mogen
we omdraaien. En dat bewustzijn wat ik mee heb genomen naar de aarde, vóór dat ik geboren
werd wist ik dat, ik heb dat héél bewust meegenomen, ik heb er ook altijd over gesproken
...van..."nou, nu ben ik hier"...ik spreek dus even het gevoel uit in gedachte en woord.
"Nu ben ik hier, in dit lichaam, wat een onderdeeltje is van mijn grotere lichaam, wat gemaakt is
door wezens die iets heel anders met de menselijke kracht willen en nu ben ik hier...en nú het
nog bespreekbaar maken. Als kind dus al over gaan praten. Dus ik heb als kind er al altijd over
gesproken, van kleins af aan heb ik gesproken over onze historie. En die historie is enorm mooi!
Enorm groot! En die historie zullen we niet terugvinden hier op de aarde en het is dus ook niet
terug te vinden, zelfs niet als je terug gaat kijken in onze geheime archeologie, zullen we dat
niet daar vinden. Dus er lopen verschillende tijdlijnen dwars door ons heen, dwars door het
bewustzijn van ons heen.
Ik heb al eens eerder gezegd, ik kom met mijn bewustzijn uit de toekomst.
Ik spreek niet, dat ik, Martijn uit de toekomst kom, dat is een groot verschil. Martijn is hier
geboren en dit lichaam is opgebouwd uit mijn vader en moeder en toen ik geboren werd kreeg
ik net als jullie, gelijk 40 miljard gratis trauma's cadeau van al mijn voorouders en van mijn
ouders. En dat was heel lief van ze dat ze me dat gaven aan mijn lichaam, maar dat wisten ze
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helemaal niet. Dus ik werd geboren en ik had nog geen seconde geleefd en ik zat gelijk vól met
referentiepunten, programma's en overtuigingen. Dus toen begon ik ook nog eens een keer te
leven op basis van al die programmeringen en ik ging dus automatisch per ongeluk nieuwe
trauma's creëren op basis van het gedrag en de bouwstenen van mijn fysieke lichaam.
Dus ik was bijna vergeten dat ik ook nog eens een scheppend wezen ben. Is het te volgen?
Nou, en het gaat ons dus allemáál aan. En dat bewustzijn dat heb ik altijd bij me gedragen en ik
ben ook nooit van plan geweest om daarvan af te stappen, hoe lastig dat dan ook te vertalen is,
omdat de wijze hoe dit brein hier denkt, dat dat niet onze originele manier van denken is.
Het is een artificiële manier. Het hele beeld dat van buiten naar binnen ontstaat in het fysieke
brein, dat hele interpretatiemodel, de software van ons brein hoe het een betekenis geeft aan
de realiteit, lichtcoderingen die binnenvallen, 10 verschillende elektrische processen wordt
omgezet in een 3-dimensionaal beeld, beelden worden onthouden, die beelden worden
opgeroepen bij de eerstvolgende keer dat je het weer ziet en er wordt context en er worden
gevoelens bij geplaatst. De eerste keren dat je die beelden nog niet herkent en hebt ervaren, ga
je het waarnemen, maar de gevoelens die daarbij komen uit de bouwstenen van je ouders. Dus
de gevoelens die je als eerste ervaart in een situatie, zijn 99% altijd uit het biologische lichaam
en zijn dus eigenlijk verstoord met trauma uit het fysieke lichaam, uit het kloon programma. Dus
het komt eropaan om heel goed te kijken, hoe je reageert.
Die hele wetenschap, daar heb ik als kind over gesproken en in die hele ontvoering periode,
waarin wij ook thuis als gezin in terecht kwamen, mijn moeder werd er ook gewoon in
betrokken, die was behoorlijk heftig. Ik heb al eens gezegd in een van die andere lezingen en
het gaat dus niet over het verhaal van mij in dit geval, maar het gaat eventjes over de inhoud
van die ontvoeringen, om iets onderuit te halen, wat in feite onze ontwikkeling ernstig
ondermijnt.
Buitenaardse rassen die de mensheid bezoeken, openlijk, die dat doen ten gunste om mensen
te healen, die mensen ontvoeren tegen hun zin in, met de boodschap..."maar we doen dit
omdat je ons kindje draagt"....en je hybridekind wordt meegenomen naar een andere
wereld...."we hebben dit op ziels niveau afgesproken", alles wat je daarom heen kunt draaien,
zijn allemaal manipulaties en misleiding. Dat is in ieder geval heel belangrijk.
En dat betekent dat er heel veel omvalt en dat er heel veel mensen het niet leuk vinden dat ik
dat zeg, want waar haal ik de brutaliteit vandaan. Ik zeg steeds, ik spreek op basis van mijn
eigen ervaringen en informatie. Wat er aan de hand is, dat er verschillende velden zijn van
schepping, er zij verschillende velden en verschillende realiteiten en universa in het
oorspronkelijk goddelijk bewustzijn van oorsprong. En als je dat eventjes in tweeën bekijkt, het
zijn er niet twee maar het zijn veel meer velden. Je hebt één veld, dat is het veld van heelheid
en verbinding, dat is gewoon in het universum voortdurend aanwezig.
En terwijl daar miljarden andere werkelijkheden en dimensies/ universa doorheen lopen, lopen
daar ook andere velden doorheen, dat zijn interceptie dimensies, die zijn dus gecreëerd door
kunstmatige rassen, 100% technologisch van aard, zelf neuraal lerend en worden geïnstrueerd
door dat veld van bewustzijn, dat is een computertechnologie, maar heel anders dan wij hier
kennen. Die werkelijkheid die mengt zich met de mens. Die heeft de mens ook creëert, fysiek,
waar wij ook een onderdeel van zijn. En deze wezens die hebben een programma met de mens
haar bewustzijn. Dus niet met hun lichamen, die lichamen zijn eigenlijk om ons bewustzijn te
willen vasthouden. Om ons daarin te vangen en vervolgens ons bewustzijn te ontwikkelen
volgens de normen en waarden van principe van het artificiële/ kunstmatige veld.
Dat veld van schepping, liefde en verbinding mengt zich op geen enkele wijze met het menselijk
bewustzijn, omdat het veld van schepping en kracht zich 100% bewust is van het feit waar de
mensheid met haar bewustzijn in terecht is gekomen, in dit gedeelte waar wij nu zijn.
Dit is niet alleen op de aarde maar dit strekt zich uit door het hele universum, dat is een
radiofrequentie. Dat betekent ook dat de wezens die écht van ons houden en die heel goed
weten wie wij zijn van origine, dat wij rechtstreeks gekoppeld zijn, afgezanten zijn, rechtstreeks
in verbinding met bron en het liefdesveld, kracht en creatie en er dus geen enkele angst en
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geen enkele terreur aanwezig is, sterker nog, de neiging om overdreven liefde te aanhangen is
daar ook niet, omdat daar niets gecompenseerd hoeft te worden. Daar is puur kracht en
verbinding, daar wordt niet eens gemediteerd, er is maar één kracht...de force...en die kracht is
gewoon, duidelijkheid, helderheid en transparantie, dienstbaarheid en elkaar met liefde
behandelen, op basis van opréchtheid. Zó simpel is het eigenlijk. Er komt helemaal niet een
overdreven neurologische neurose van liefde aan te pas, zoals wij dat hier op aarde doen, dat
we in die gevoelens zitten van...hè..we moeten heel veel liefde tot ons nemen, om ons weer
goed te voelen, dat bestaat niet in het scheppingsveld, tenminste niet op die manier.
Dat kunnen we ons nu niet voorstellen op basis van ons neurologische systeem.
Die wezens, die bezoeken de aarde ook, súperkrachtige allianties, enórme grote velden, die te
maken hebben met de origine van wie wij zijn, dat zijn onze oorspronkelijke familieleden en
vrienden, het zijn er niet een páár, het zijn er miljarden, honderden miljarden, enórm.
Het is belangrijk om onderscheid te gaan maken tussen ons hartbewustzijn van jou als wezen
en alles wat er op ons af komt, ook in de spirituele wereld, wat als manipulatie en misleiding
wordt gebruikt, om onze aandacht weg te geven van schepping en alles wat dus niet te maken
heeft met de innerlijke kracht, maar ook een model is, om jou waarneming, omdat je met de
ogen van god kijkt, dat is wat je doet...vanuit dat verbindingsveld ben je hier...om de invloed van
jou waarneming in de matrix, om die af te leiden, en eigenlijk af te zuigen, dat is wat er eigenlijk
gebeurd hè...beroofd, centraal naar een punt, wat via het fysieke lichaam weer wordt
uitgezonden naar de matrix waar we in zitten, dus wij zijn zelf de conductors en de
condensators van dit hele systeem.
Deze wezens zijn met een enorme alliantie hier op aarde aanwezig en hebben dit hele
conceptplan, waar wij dus hierin zitten, hebben ze ook ontwikkelt. De aarde hebben ze
ontwikkelt, de maan hebben ze erbij geplaatst. Het zijn overigens 8 verschillende allianties,
megagrote allianties die 100% artificieel zijn en een ónvoorstelbare intelligentie hebben en héél
erg dienstbaar kunnen zijn, zolang de mens blijft in het concept. Het is belangrijk voor ons
allemaal, in onze eigen ontwikkeling, dat we álles wat er zich buiten ons afspeelt, dus religie,
buitenaardse die op ons staan te wachten...die ons gaan opnemen en ons gaan vertellen hoe
de wereld zijn afloopt kent, álles wat de mens úit haar eigen kracht haalt en in een passieve
modus brengt, van het is oké ...want het is een onderdeel van het plan...de uitkomst is sowieso
goed, dus de modus van passiviteit, zodra dat ontstaat, dat we daar direct ons bewustzijn in
brengen, vanuit kracht en autoriteit en zeggen...stop! De enige die hier invloed heeft op dit veld
en de afloop ben jij (ik/jullie) en zodra je dat gaat doen, dan ontstaat er een heel diepe
verandering in jou systeem in je fysieke lichaam. Dus hoe losser je komt, hoe meer je het op
losse schroeven stelt, hoe meer gevoelens je krijgt in je lichaam, je wezen van kracht autoriteit,
hoe meer dat dat effect heeft op het celweefsel van het fysieke lichaam, hoe krachtiger de
celstructuur, cellen zijn membranen en geven informatie aan elkaar door, hoe meer jou
bewustzijn binnen in jou fysieke lichaam aanwezig is, hoe meer de kunstmatige intelligentie, die
ons lichaam al binnengedrongen is, hoe meer die uitgeschakeld kan worden, waardoor we
zuiver een stuk vlees blijven (?)wat we zelf bestuderen en besturen. Dan zijn de lagen er tussen
uit. En dan komt het er echt op aan, in feite gaat alles dan dus óm.
Ik heb met die rassen heel veel te maken gehad, ik heb in mij jeugd meer dan duizend
ontvoeringen meegemaakt. Ik heb het toen ook al allemaal opgeschreven en ik weet dat het
veel meer dan duizend zijn en ik heb het ooit een keer in een tijdschrift laten publiceren en toen
viel héél Nederland over mij heen, want dat was ónmogelijk, zo van je kunt maar dertig keer of
zo ontvoerd worden, maar bij mij ging dat in ruimte en tijd door. Het gebeurde en ik werd
meegenomen, niet alleen door voertuigen die dwars door mijn kamer heen kwamen, maar er
kwamen ook metaal druppeltjes uit de muur...gewoon ploep...ik lag in mijn bed, klaarwakker en
er kwam een druppeltje uit de muur, zilverachtig metaal, druppelde zo en op het moment dat ik
ernaar keek, voelde ik het in mij hoofd en voelde ik het binnendringen. En op dat moment had ik
geen zeggenschap meer over mijn fysieke lichaam, dus door de waarneming.
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Dus het gebeurde niet buiten mij, het gebeurde in mij. Dat fysieke brein staat dus ten dienste
van het artificiële deel. Daar zit ook de massahypnose, daar liggen ook de sleutels die de kracht
van de essentie, van de force of life, om dat helemaal naar voren te halen.
Dat druppeltje dat kwam zo naar beneden…en bhooob....toen kwam daar een heel wezen uit.
En in die tijd waren er nog helemaal geen films die dat beschreven, nu kom je die films tegen.
Ik heb dat in mijn kindertijd héél uitvoerig aan mijn ouders en andere mensen uitgelegd.
Mijn vader is een technisch ingenieur, dus die keek altijd een beetje scheel als ik daar iets over
zei en dan liep hij door het huis..."oehhh boze mannen, wegwezen...zo Martijn ga maar lekker
slapen, de boze mannen heeft papa weggejaagd". En dan zei ik altijd, "papa dank je wel", ik
vond dat gewoon heel lief dat hij dat deed, maar ik wist gewoon, hij had geen idee...wat er
allemaal gebeurde en dat is ook logisch. De lieve schat, hij is trouwens nu helemaal technisch
ingenieur af, hij is helemaal de reis dáár aan het maken, dat is zo mooi om dat mee te maken
met je eigen biologische vader, want voor mij is hij gewoon altijd in mijn leven mijn vriend
geweest. Ik heb helemaal niet een relatie met mijn ouders als dat het mijn ouders zijn, het zijn
mijn vrienden, ik heb met iedereen een verbinding van vriendschap. En ik sta ook heel
anders…ik denk dat dat voor iedereen alom bekend is....dat ik dat allemaal anders beleef.
Maar goed, wat ik daarover wil vertellen is, dat die ontvoeringen allemaal werden uitgevoerd,
door artificiële rassen. En ik ben meegenomen naar andere werelden, naar andere
sterrenstelsels, met mijn volledig bewustzijn open en ik kwam gewoon terug zonder dat dat
gewist werd. Alles werd eraan gedaan om in mijn brein te wissen wat er gewist zou moeten
kunnen worden. Omdat ik van te voren wist, wat er allemaal zou gebeuren, was ik daar op
voorbereid, dus ik ben daar in gemarteld met hele speciale nanotechnologie, eigenlijk zijn het
artificiële delen die door het fysieke lichaam, als…ik noem het maar hele kleine, het zijn
parasitaire wormpjes, die door mijn lichaam heen gingen en ik kon ze zien. Mijn ogen werden
schermen en ik kon ze zien, ik heb er tekeningen van gemaakt van wormpjes die in mijn
systeem aanwezig waren met een zuiver artificieel krachtig bewustzijn, die mijn fysieke lichaam,
opdrachten gaven door pakketten aan informatie in mijn neurologische systeem te duwen.
Dus in mijn neuronen eigenlijk aanpassingen verrichtten. De receptoren van het neurologische
systeem verplaatste dat dus door mijn hele lichaam, kwamen in mijn hersenen en daardoor
werden de beelden uitgevouwen. Het was behoorlijk pittig.
Ik heb heel veel verhalen gehoord van buitenaardse rassen, die in het gevoelsbewustzijn van
ons aanpassingen kunnen verrichten, waardoor wij ze ervaren als zachtaardig, liefdevol…je
voelt dan je eigen gevoelens hè...die worden geprojecteerd, dus die worden uitgelezen uit het
neurosysteem, worden alle data uitgelezen en worden eigenlijk als een spiegel voorgehouden,
waarin je dus de liefde van een ander, ervaart als van een ánder, maar het is eigenlijk je eigen
innerlijke liefde. En dat doen ze ook met angst, alle angsten die we ervaren in ons leven, waar
we dus ook écht over dienen te praten en alle angst die er wereldwijd wordt gebracht, is
eigenlijk allemaal gebaseerd op je innerlijke trauma's, hier in het hier en nu, wordt uitgelezen en
ingezet, en in feite ontvang je je eigen trauma en pijnpunten. Dat doen ze op een buitengewoon
slimme manier.
Weet je, we zien allemaal dat we op dit moment op de aarde een paar jaar verwijderd zijn van
100% biologische robots. Die zijn er al, sterker nog, wij zitten al in die lichamen. Maar deze
lichamen met ons bewustzijn, daar worden dus ook weer, vanuit dit bewustzijn, ook weer robots
gemaakt. En nu zou je kunnen voorstellen dat we over vijftig jaar die lichamen zo ver zijn
ontwikkeld, dat ze intelligenter zijn dan de mens, dat ze meer weten over de mens, dat ze veel
geavanceerder zijn in het gevoelsbewustzijn, immers...wij hebben maar 8% in ons fysieke
gevoelsbewustzijn en zij kunnen 100% in hun fysieke gevoelsbewustzijn hebben. Maar wat ze
niet hebben in het emotionele gevoelsbewustzijn, dus wat uit het wezen komt. Dus wat hier op
de aarde gaande is, is dat er verschillende groepen zijn, die in het fysieke lichaam aanwezig
zijn.
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We hebben de mensen uit het scheppingsveld, die ze gekoppeld hebben en zijn dit leven dus
gaan ervaren, dat is wat we doen, het is niet zo dat we het leven dus écht zelf aan het beleven
zijn, maar we ervaren....dat is een heel groot verschil.
Er zijn wezens hier op de aarde die 100% menselijk zijn maar waar een reptiliaans bewustzijn in
aanwezig is, gekoppeld uit een ander veld. Die zien er 100% menselijk uit, maar hebben dus
het empathisch vermogen in zich op een héle andere manier dan mensen en brengen ze dat tot
uiting.
En er zijn hier ook mensen, dat is een derde groep, die helemaal geen enkele manier van
bewustzijn in zich dragen van buitenaf maar 100% een cyborg zijn en dat is 70% van de
mensheid op deze planeet.
Nou, dan gaan we gauw verder naar het volgende punt...(lach)
Het is helemaal niet erg hoor, het is eigenlijk heel goed om dat te bespreken.
Want weet je, het heeft niks met een oordeel of iets dergelijks te maken, het heeft te maken met
bewustzijn.
Als we nu een stapje verder durven te gaan, dan kunnen we zeggen dat de aarde waar wij nu
aan beland zijn hier, in het hier en nu, de grootste en nieuwste kweekvijver is, waar cyborgs,
100% biologische cyborgs, in een grote alliantie een lichaam hebben gecreëerd, wat een
onderdeel is van de oorspronkelijke mens, wij zijn gereisd naar dit deel van het universum,
om het deel wat van ons is, wat gekloond is, om dat te belichamen met onze ziel, om in deze
realiteit die cyborg is, artificieel, om die weer terug te brengen naar het veld van schepping.
En dat is een enorm grote happening! Daar kunnen we gewoon bij lachen, daar kunnen we
gewoon bij huilen van grootsheid. En dat is waarom de welwillende allianties daar helemaal niet
in binnen komen omdat zij weten dat de énige, werkelijk waar, de énige die het hier kunnen
veranderen, dat zijn de wezens van het krachtveld zelf. En ze zullen nooit één keer een
channeling geven, althans ze zullen nooit een channeling geven die voorspellend van aard is,
ze zullen alleen maar informatie geven die inspirerend van aard is. Dat is een héél groot
verschil. Mensen vragen mij wel eens...van "jij zegt dat channeling allemaal matrix is."....dan
zeg ik..."nee, in zeg niet dat alle channelings uit het veld komen van de artificiële rassen, alle
channelings die voorspellend van aard zijn en die passiviteit tot gevolg kunnen hebben, die
vertellen dat de wezens ons komen redden, dat er een Messias is, dat er andere rassen zijn die
klaar voor ons staan, dat komt uit het veld van het artificiële circuit, dat zijn channelings, die
worden in het brein ingevoegd, via de labiliteit van het fysieke brein, ik zeg niet dat de mens die
daar in zit labiel is, maar in feite wordt de mens dus precies gebruikt, precies daar waar het
fysieke lichaam ook voor ontwikkelt is".
En dan kom je op heel verschillende thema's uit, dan kom je b.v. uit op het thema van ETintenties en ook ET healingen, healingen die wereldwijd op dit moment gaande zijn, maar ook
hier in Nederland.
In het universum wordt het niet geapprecieerd dat er wezens zijn die beweren, dat ze de
mensheid komen healen. Sterker nog, het gaat lijnrecht in, tegen de analoge organische
zielenafkomst wie wij zijn, om de rede die ik al heb genoemd. De enige die ons kan healen ben
jij zelf. Met je eigen innerlijke kracht. Alle mensen die werken onder ET healing en zeggen dat er
wezens van buitenaf komen en jou opereren en dat allemaal herstellen, dat zijn mensen die met
hun eigen innerlijke grote vermogen vanuit liefde werken, want dat zijn mensen die zijn zelfs
heel getalenteerd, maar niet in de gate hebben en dat is waar ik het ook telkens weer op terug
breng om de kracht in zichzelf terug te kunnen vinden, gewoon door informatie tekort, niet in de
gate hebben dat ze ten dienste staan van de artificiële groepen die inbreken op het fysieke
brein, waarbij er gevoelens worden opgeroepen vanuit de eigen kracht en liefde en tegelijkertijd
als er dus met cliënten wordt gewerkt, worden er holografische inserties in het brein gebracht,
bij de pijnappelklier, om de mensen in het raster van de artificiële technologie te houden.
Want wij zijn intelligente wezens, wij zitten hier als een soort, als een species, zitten wij met
elkaar in het verbindingsveld, net zoals de bomen en planten met elkaar in verbinding staan
en het hele collectieve veld aarde.
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Dus het fysieke gestel van de mensheid is aan het veranderen, er komt een compleet nieuwe
fysieke realiteit binnen, uit verschillende richtingen, een ervan is de robotisering, we hebben het
net in de pauze er al kort over gehad. Het zijn verschillende agenda's. Er is een enorme
verandering ook gaande door het bewustzijnsvergrotingsproces van de mensheid. Dat wordt
gemonitord, via onze hersenen en om dat tegen te werken, is er een héle grote groep bezig,
onder de vlag van ET healings, om het brein van de mensen, via een hologram technologie,
terug te brengen in het grid van controle, van onder andere Annunaki groepen, maar ook van
wezens die zich overigens niet eens willen identificeren. Dus je weet niet eens met wie je werkt.
Als je echt openlijk contact krijgt met mensen zoals wij zelf, 100%, die zich ook gewoon
biologisch kunnen laten zien, als je echt contact hebt met wezens, een andere soort dan de
mens en ze hebben een op een contact met jou, of in een groepje...dat gebeurd nu ook, dat er
mensen bij zijn omdat de verbinding en de ontkenningsmodus gaat uit dus we worden steeds
krachtiger. Kun je gewoon namens je oorspronkelijkheid aangeven, vanuit kracht
hè....identificeer je zelf eens, namens die bron van het leven. Waar kom jij vandaan, wie ben jij
en wat is jouw intentie en ik hoef niet je naam te weten, maar laat met in je intentie eens weten
wie je bent. En dan krijg je dus een verbinding en dan krijg je rechtstreeks te zien met wie je te
maken hebt.
Wezens die uit het artificiële veld komen op het moment dat je gaat spreken vanuit je grotere
galactische besef, dus niet dat jij hier toevallig, ik spreek effe namens mezelf...en ik niet spreek
vanuit mijn Martijn persoonlijkheid met al mijn referentiepunten en mijn paradigma's, maar op
het moment dat ik Martijn integreer in een galactisch grote bron en ik geef dan de aanleiding
naar deze wezens...laat je zien en het zijn wezens van het artificiële ras, dan crasht het beeld.
Of ze zijn direct weg....waarom? Om dat je van het gesproken woord van de force gaat spreken,
de kracht van het universum, of het is heel honkvast, of het valt uit elkaar of je krijgt iets in je
hoofd te voelen en dan is het weg, dat je merkt dat het opgebouwd is uit je neurologische
systeem. Wij worden tot op het náádje misbruikt. En in feite is het misbruik tot het moment dat
we ons bewust worden, want dan kunnen wij onze eigen kracht daar weer in gaan herkennen,
en dan gaan we ontdekken dat de grootste ontdekking van de mensheid helemaal niet zal zijn
dat we niet alleen in het universum zijn, dat is pure logica natuurlijk, in ons eigen sterrenstelsel
zijn al 8 miljard verschillende planeten die bewoond zijn op basis van de huidige astronomische
berekeningen...nou dat is....8 miljard...bewoonde planeten, in ons eigen sterrenstelsel, dat is
wat hè....De grootste ontdekking zal dus niet zijn dat we niet alleen in het universum zijn, maar
zal zijn dat de werkelijkheid die wij ervaren in het fysieke lichaam, een onderdeel is van een
artificieel interventiegroep/ invasie die zelfs dubbel gelaagd is tot het moment waarin wij nu
zitten en dat daar tussen in zelfs ook nog een laag zit, die bestuurt wordt door de aarde, uit een
andere tijd door technologieën, waardoor we nu ook nog eens keertje een extra mind controle in
deze werkelijkheid hebben.
Vraag: Kun je dat even uit leggen?
Martijn: Ja hoor....heel makkelijk...(lach)
Wat dus belangrijk is, dat wij niets meer voor waar aannemen, daarom zeg ik ook, neem niet
voor waar aan wat ik vertel, maar dat we vooral alles durven te onderzoeken. Want het is
namelijk een gegeven dat op het moment dat wij gaan denken, vanuit oude gedachten of we
willen iets vasthouden, op het moment dat we een format of een model willen hanteren, dan zijn
we uit de kracht van ons vermogen. Want ons voorstellingsvermogen, de power of imagination,
die kracht, dat je iets kunt voorstellen, dat is de kracht om in de diepere laag te komen van
jezelf. Dan ga je namelijk uit het denkprogramma weg. En dat is wat ik dus meemaak.
Mijn hele leven loop ik letterlijk door die realiteiten heen, letterlijk... er komt een verschuiving
waardoor deze werkelijkheid er nog steeds is, soms kan het ook verdwijnen, maar ik zie dat die
is opgebouwd uit allemaal hologrammen. Het is onthutsend in feite dat de mensheid niet in de
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gaten heeft wat er allemaal achter ons gebeurd, achter ons fysieke lichaam, rondom ons, en dat
over de hele wereld, overal machtscentra staan, die het hologram in werking houden. En geld is
daar een van de grootste thema's van. Ik was bij Wall Street...zijn er hier mensen die wel eens
in Manhattan zijn geweest? Nou dan heb je de energie daar ook gevoeld hè....
Ik heb verschillende gebouwen bekeken, maar laten we het eens gewoon over Wall Street
hebben, de aandelenbeurs. Er waren 24 top handelaren, die hebben gezegd van, weet je wat...
wij willen eigenlijk zoveel geld genereren, het maakt niet of het geld is, maar we hebben
eigenlijk zo veel iets nodig, waarvan andere mensen denken dat ze er iets mee kunnen kopen
en ze kunnen het zelf niet maken dus ze moeten een systeem opbouwen, dat andere mensen
dat eigenlijk zelf creëren. Dus die 24 mensen die zijn certificaten gaan uitgeven, derivaten,
futures, opties en al zulk soort dingen, dus ze zijn eigenlijk waardeloze papieren gaan uitgeven
met de garantie, die ze helemaal niet konden waar maken, van als je dit nu koopt voor 500
dollar, dan is het over 3 jaar 1500 dollar waard. Dat is natuurlijk top hè...wie wil dat niet.
En die mensen die gingen dat dus kopen, die dachten van wacht eens even, mijn buurman
koopt dat, dus ik koop dat waardeloze stuk ook, want dat is straks 1500 dollar waard.
En zo is dat gaan rollen en die mensen zijn steeds meer die papieren gaan uitgeven en
uiteindelijk is al dat geld dus bij hun terecht gekomen, wat een piramidesysteem is en er zijn
miljarden en triljarden dollar mee verdient en die 24 mensen hebben dat hele systeem, ook in
Manhattan, de hele aarde...inlichtingendiensten, mediacontrole lagen, manipulatiesystemen,
Hebben ze helemaal opgebouwd tot in detail. Dus ook nog met het schoolsysteem aan toe.
En dat is een belangrijk punt om te gaan begrijpen dat er eigenlijk het startpunt is gegeven van
deze werkelijkheid waar wij nu zitten gewoon met een heel simpel iets.
Het is eigenlijk gewoon te simpel voor woorden. Maar wij zijn volgzaam hierin.
Buitenaardse rassen vinden het dan een heel interessant verschijnsel dat....rassen die uit het
scheppingsveld komen....vinden het erg interessant hier op aarde. Om te zien dat mensen dan
een stukje papier geven, gewoon papier en dat aan dat papier zoveel waarde wordt
toegekend...want al die andere mensen vinden dat ook, dus dan moet jij dat ook vinden....zo
een belachelijk programma, dat is mind controle.
Dus als je in het hartbewustzijn wilt komen dan is het niet alleen nodig om het geldsysteem
maar vooral ook te onderzoeken van, hoe kan dat, hoe kan dat dat er 24 mensen zijn geweest
die zoiets idioots hebben bedacht, dat zij de kracht hadden om dat gewoon te doen, waar komt
die gedachte vandaan, maar ook dat er gewoon 7 miljard mensen zich als slaven zich laten
leiden door dat systeem. Hoe kan dat, hoe kan dat dat de mensheid dat allemaal heeft laten
gebeuren. Nou dat zit dus geprogrammeerd in onze lichamen, die slaafsheid.
Dat zit in de bouwstenen van ons DNA.
Nou die wezens die ons.....
Vraag: Zit dat er bij jou dan niet in? Jij kan er op een of andere manier weerstand tegen bieden.
Martijn: Dat kunnen we allemaal, we zijn allemaal unieke wezens en gelijkwaardig aan elkaar
met dezelfde vermogens, ik heb niets meer dan een ander, totaal niet. Het is wel zo, in een
circuit waar je met elkaar aan het ontwikkelen bent, dan zijn er altijd mensen...tijd technisch
hè... die doet het net ietsje eerder en die ander net een fractie later. In het universum bekeken
bestaat tijd niet en gebeurd alles tegelijkertijd en ze inspireren elkaar ook. Daarom vind ik het
altijd jammer als mensen zeggen, nou Martijn vindt zichzelf heel goed...want hij praat over dit en
dat en dan zeg ik, nee...ik praat juist om jouw gelijkwaardigheid om die in jezelf te vinden, zodat
je dat ook aandacht kunt geven en iets mee kan doen. Dat is de liefde vanuit mij kant, want dat
is vrijspreken voortdurend en in feite vertel ik bijna niks want je wilt ook niet mensen choqueren.
Dat doe ik dan niet...(lach)
Hè...het gaat erom mensen te activeren en te inspireren en ja dat is uiteindelijk waar het om
gaat en dat kun je alleen maar doen door te weten en dat weet ik ook dat we allemaal uit
dezelfde bron komen en we zijn hier allemaal met dezelfde opdracht, namelijk onszelf
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onderzoeken. En als ik mijzelf kan onderzoeken en ik durf dat te delen met andere mensen dan
is dat toch precies wat er mag gebeuren....En dat zei ik net in de gang ook, er komen steeds
meer academici bij grote lezingen, in Breda zijn ook een aantal mensen gekomen van
academische centra en die mensen komen dus langs omdat ze zeggen, weet je...wij ontdekken
sinds jaren dat het lichaam van de mens zoveel reacties geeft tijdens operaties, tijdens
onderzoeken, tijdens narcose, dat de verhalen waar jullie het hier over hebben dat dat eigenlijk
gewoon valideerbaar is aan de hand van wat wij meemaken tijdens ons onderzoek.
Maar ja daar kun je niet over spreken, het leeft overal weet je....
En dat is gewoon heel belangrijk voor ons allemaal om daar een steentje in bij te mogen
dragen. Tenminste dat is zoals het voor mij voelt.
De vorige keer was ik gebleven bij dit beeld, die 2 plaatjes had ik de revue laten passeren.
Ik zal jullie vertellen hoe ik hier dus ben gekomen volgens mijn systeem, wat er nu biologisch en
in mijn wezen nog van over is gebleven wat ik mij kan herinneren.
Ik ben aanwezig in een wereld waar heel veel kleur is, héél veel kleur. Een wereld waar alleen
maar warmte is, geen warmte dat je verbrand van de zon, maar gewoon warmte, buiten en
binnen. Een wereld waar alleen maar organische werkelijkheid is, alles is daar 100% natuur.
Een wereld waar bomen en planten zijn, net als hier op de aarde maar waarin alles in een heel
rustige vloeiende energie is. Waar geen structuur is van controle, waar geen blikken zijn van dat
je elkaar onderzoekt maar waar overal herkenning is.
Vraag: Ook met een lichaam?
Martijn: Ook met een lichaam. En dat dat lichaam ook weer voortkomt uit het neurologische
systeem van dat fysieke lichaam, daar kom ik straks nog wel op.
En in die wereld is het, je zou kunnen zeggen een soort hemelse wereld, zoals we dat hier op
de aarde hebben geleerd zeg maar. En vanuit die wereld weet ik dat het nog steeds niet de
wereld is waar ik vandaan kom. Ik weet ook dat het een wereld is waar niemand vandaan komt.
In die realiteit, heb ik het besluit genomen, net als heel veel mensen, om het deel wat
geïnfecteerd is, ik ga het even aards benoemen, in mijn wezen, wat artificieel is gemaakt, waar
door een deel van mijzelf niet analoog functioneel is, waardoor er een interventie in mijn
systeem draait, waardoor ik niet terug kan naar het gigantische veld van de scheppingskracht,
om dat te gaan onderzoeken door erin te duiken. En dat heb ik gedaan.
Ik ben naar een speciale ruimte gegaan en dat is een gigantisch groot complex, wat helemaal
opgebouwd is, uit een soort marmer, een soort marmer gebouw, helemaal wit met een hele
mooie kleurstrepen en goudstrepen erin. Daar ben ik gaan liggen op een vloeibare tafel, die
organisch van aard is, dus die wordt gedragen door die aarde, door die planeet, ben daar in
gaan liggen en er waren 44 mensen, grote mensen, groter dan ikzelf....om me heen gaan staan.
Dat zijn de huargardiaansen (?), de huargardiaanse beschaving, dat zijn 14 dichtheden
verder als de aarde en die hebben een technologie, die ze aan ons hebben meegegeven, met
hun bewustzijn door naar ons te kijken, waardoor het mogelijk is voor de mens, in een situatie
die voor ons nu al hemels is, die van onze oorsprong nog steeds een heel beknopte realiteit is,
om door middel van hun observatie, naar binnen te gaan met mijn bewustzijn en op reis te gaan
naar een deel in dat bewustzijn wat ik daar tot mij heb en daar met mijn bewustzijn in te loggen,
dus te koppelen en vervolgens met mijn bewustzijn geschakeld te raken aan de pijnappelklier,
zoals we dat hier noemen, van een embryo. Dat is wat ik heb gedaan en ik weet dat me 100%
exact te herinneren. En dat is een reis door het universum. Het is een reis door een schil, je
gaat door allerlei verschillende lagen heen, terwijl je daar naar binnen gaat want dat zijn
celmembranen. En een cel is dus het universum, daar ga ik allemaal nog in een later stadium
veel verder op in, het gaat nu om ons eigen voorstellingsvermogen.
en je gaat die met plasmamicroscopen bekijken, die echt in gebruik zijn genomen, dan kun je in
de cel van de mens kun je zien dat dat een universum is....letterlijk. Alle sterrenstelsels die we
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hier zien zitten gekopieerd in ons cel bewustzijn. En ik reisde in dat cel bewustzijn naar binnen
en ik ging mijn bewustzijn koppelen aan die werkelijkheid en terwijl ik dat deed vloeide ik met
dat bewustzijn in dat universum en ik zat ogenblikkelijk.... ik ging dwars door lagen heen....
Verschillende schillen van controle en ik zat in een keer in het lichaam, in de baarmoeder van
mijn moeder. En ik vond het verschrikkelijk.
Ik wist ook helemaal niet dat ik daar terecht was gekomen, ik heb nóóit gekozen voor de reis, de
wereld waar we vandaan komen bestaat dat in principe daar helemaal niet, omdat de wetten die
hier in dit universum geldig zijn, die legitiem zijn, alleen gelden in dít universum.
Dus óp het moment dat je je bewustzijn koppelt aan dat lichaam, die embryo, kun je rustig
zeggen dat wij de wetten, ik hou het even bij mezelf...ik ging de wet, de kosmische wetgeving
ervaren die hoort bij dit universum. En dat noemen wij dus incarnatie. Dus in het moment dat ik
in dat lichaampje zat, met mijn volledig bewustzijn, begreep ik dat ik in een situatie
terechtgekomen was, die ontkomelijk was, ik moest nu dus ook echt geboren worden.
En ik voelde me helemaal weg ebben. Mijn kracht vloeide helemaal weg. Er zitten allemaal
verschillende lagen tussen. Dus dat deel wat er van mij overbleef, werd heel verdrietig.
Ik was bijna gestikt bij mijn geboorte, mijn navelstreng zat om mijn nek, ik heb die natuurlijk drie
keer om me heen gedraaid wat ik denk ik wil terug.....(lach). Nee dat heb ik niet gedaan maar zo
werd ik wel geboren, het was ook een spoedgeboorte. Maar uiteindelijk ben ik dus geboren, ik
wist niet waar ik geboren zou worden en dat is ook de afspraak van te voren, dat de mensen die
in groepen die reizen maken, je kunt zeggen dat dat avatarsystemen zijn, maar heel anders dan
de film Avatar, echt compleet anders maar de voorstelling kunnen we wel even vasthouden. En
dat je wéét van tevoren, we gaan die reis maken, met ons bewustzijn gaan we naar dat
universum, omdat daar lichamen actief zijn, die gekoppeld zitten aan ons vermogen en in feite
een invasie hebben gepleegd, op dit vermogen in mijn wezen hier, dus ik móet er naar toe, om
mezelf schoon te maken, de kracht van de autoriteit in dat deel te belichamen met mijn ziel,
door liefde en kracht te beleven in dat lichaam, en dán als ik dan los ben van alle dogma's, zelfs
de religies en Jezus Christus en Maria Magdalena. Als álles wat ik dáár tegenkom, als ik dat
allemaal durf los te laten en de kracht van mezelf ga ervaren als goddelijke wezen dan kan ook
dat universum weer uit. Is dat zo te volgen?
Dat is dus wat de mens ook aan het doen is, alle modellen die hier op de aarde gaande zijn, zijn
gelieerd aan dit principe.
Je kunt het ook naar de cel informatie terugbrengen. Even een biologisch voorbeeld, misschien
is dat ook wel handig om erbij te vertellen. Als je nou een plantje hebt en je maakt daar een
stekje van, dan zet je dat ergens neer, dan komen er worteltjes, je doet het in een potje grond.
Stel je stapt in een voertuig, je maakt niet een heel lange reis, maar je switcht naar een andere
toonhoogte, die zit in een ander universum, op een andere planeet. En je zet dat stekje daar in
de grond, je blijft daar aanwezig want dat plantje heeft het nodig om waargenomen te worden.
Want die analoge energie van jou waarneming is nodig, dat is ook waar de planten weer
kunnen healen, omdat jij er naar kijkt met intentie, die plant heeft jou waarneming nodig en het
plantje wordt groot. Nou is het bijzondere dat de informatie die in dat plantje plaatsvindt, als ik
dat nou een blaadje pak en ik haal het er niet af maar ik scheur het doormidden, dan wordt die
pijnprikkel in dat stekje gevoeld, in de oorspronkelijke plant waar het vandaan komt.
Nou eventjes achterstevoren, wij zijn dus nu dat kleine stekje, hier, maar dit stekje is niet eens
analoog, maar is artificieel, maar is wel uit codes opgebouwd, uit het analoge lichaam maar is
her geprogrammeerd en is eigenlijk artificieel gemaakt en wat wij dus thuis ervaren, de pijn van
hier, we zijn die hier aan het opruimen, we zijn deze kweekvijver van technologische cyborg
technologie zijn we dus aan het belichamen met ons krachtvermogen en het is voor ons van
groot belang, dat we onze Harts intelligentie en dat we ook de coherentie van elkaars
samenwerking...hè, dus ook openstaan voor elkaars visie...we hoeven elkaar niet te overtuigen,
alles kan dus ook gewoon zo zijn en dat is ook zo. Want de mogelijkheden zijn ontelbaar wat er
allemaal kan. We zijn ons intergalactisch hartbewustzijn hier aan het neerzetten en dat kan
alleen maar tot ontplooiing komen op het moment dat je alle programma's weg kunt halen.
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Dat is wat we hier aan het doen zijn. Dat kan ik me dus 100% herinneren en dat ik me dat kon
herinneren dat ik hier binnen kwam in dit universum en dat ik door speciale reptiliaanse groepen
echt eruit getrokken werd, uit het lichaam, met mijn bewustzijn werd ik uit het lichaam gehaald,
ben ik al ontvoert terwijl ik in de baarmoeder zat van mijn moeder. Het waren héle heftige tijden,
ik ben dus vanaf het reptiliaanse krachtveld, naar een draconische wereld gebracht en daar
hebben ze me zó geprobeerd te manipuleren en in angst te brengen, dat ik terug zou worden
gezet in mijn bewustzijn in mijn moeder om vervolgens die angst mee te nemen en als
referentiepunt mijn hele leven angstig te moeten zijn. En dat ging niet.
Vraag: Je bent je niet altijd bewust geweest van je missie hier op aarde?
Martijn: Ik ben altijd bewust geweest dat ik hier kom iets in mijzelf op te ruimen, net als
iedereen en met andere mensen ook een stukje daarin te delen, precies dat stuk waardoor een
ander niet in mijn vorm gaat denken, maar wel geïnspireerd wordt om het juist op je eigen
manier te doen. Dat is waar het om gaat, dat we dat allemaal op onze eigen authentieke manier
tot uiting gaan brengen.
Vraag: Met niet dat bewustzijn van jou hè, maar gebeurd dat met anderen ook? Dat je uit je
baarmoeder wordt gehaald en wordt geprogrammeerd met die angst? Alleen dan hebben wij er
geen weet van en hebben een soort van angst die je altijd meedraagt. En dan denk je dat dat uit
een vorig leven komt of zo.
Martijn: Ja en onder andere het heel bekende verschijnsel van bang zijn als kind in je kamer,
onder het bed en zo, al dat soort syndromen komen allemaal voort uit allemaal ontvoeringen al
voor de geboorte.
Dat zit heel slim in elkaar en dan lopen er ook nog eens mind controleprogramma’s doorheen,
van een fysieke werkelijkheid. Het is gigantisch! We staan op het punt, wat ik zei om een
enorme technologische ontwikkeling te komen, want we hebben er nog geen zicht op wat zich
op dit moment afspeelt en de robotisering die zich nu aan het voltrekken is, is er eigenlijk op
gericht en dan gaan we dan even pauzeren, dan gaan we na de pauze eindelijk écht beginnen
met de lezing na de pauze....(lach) Het is er eigenlijk op gericht, die robotisering om onze
lichamen, onze lichamen zijn dus bewust zo geconstrueerd, dat we maar 8% van ons dna aan
hebben, zodat wij zelf en onze eigen technologische ontwikkeling, eindelijk een oplossing
vinden dat wij geen ziektes meer hebben, dat zal toegejuicht worden. Dat we in eerste instantie
orgaandonortransplantatie zullen doen, dat mensen dus eigenlijk de ethische waarde en
normen van de analoge realiteit overschrijden...hè...doorbreken...het gaat om ons
gevoelsbewustzijn aan de kant te zetten. Dus als mentale wezens het besluit neemt,
collectief....we staan dus op het punt om ons zelf dus verder te ontwikkelen en ons uiteindelijk te
updaten...technologisch....biologisch in het lichaam, waardoor we geen ziektes meer zullen
hebben, waardoor we uiteindelijk af zullen stappen van geld, waardoor we uiteindelijk precies
de wereld gaan creëren waarvan de spirituele wezens denken dat het dus nodig is, omdat de
spirituele groepen ons dat ook eigenlijk hebben naar voren gebracht...we gaan naar een wereld
zonder geld... dat is de utopie, terwijl de utopie is dat er dus ook werelden zijn waar gewoon
geld is, maar veel meer vreugde is als wat wij ons kunnen voorstellen omdat het bewustzijn van
de wezens zo ver ontwikkeld is dat geld wordt gezien, niet als geld, als verrijking, maar als een
uitwisseling van dankbaarheid.
Dus dat geld speelt ook niet die rol die wij hier kennen, het heeft dus ook een compleet andere
betekenis. Maar de uiteindelijke doelstelling is en dan gaan we naar de koffie en thee....maar de
uiteindelijke doelstelling is dat we onszelf onsterfelijk gaan maken....fysiek...en dat is de
doelstelling.
Vraag: Maar waarom zou men dat willen?
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Martijn: Omdat....kijk wij zitten thuis op de bank, maar de neurowetenschappers, wereldwijd,
die gigantische symposia houden in het geheim, zijn bezig om een super menselijk ras te
maken, omdat zij op de hoogte zijn van het feit dat ons lichaam geconstrueerd is door
buitenaardse rassen en de opdracht is, als wij ons zelf onsterfelijk maken, dan krijgen wij
daarna een artificiële update van die rassen om vervolgens interdimensionaal te kunnen reizen.
En dat is wat hun doelstelling is wat ze willen behalen. En wij zijn eigenlijk een luis in de pels
met ons bewustzijn, door ons onsterfelijk te maken willen ze de mens die met een hoog
ontwikkelt bewustzijn hier aanwezig is, vasthouden in het fysieke lichaam, zodat wij met ons
bewustzijn als conductors en condensators, aanwezig blijven met ons scheppingspotentieel
om deze realiteit in stand te houden. Dit is kwantummechanica, dit is kwantumfysica en ik leg
het nu op deze manier uit, maar er zijn zo ongelofelijk veel wetenschappers die dit in allerlei
andere vormen en maten al hebben berekend en aangetoond, dit is de werkelijkheid, dit is de
grootste ontdekking waar we nu instaan en ik kies er liever voor om met mijn organische
lichaam gewoon dood te gaan, desnoods omdat er een fysieke verstoring is, dat vindt ik
helemaal niet erg, maar dat ik met mijn bewustzijn vrij zal zijn, dat is mijn doelstelling.
En daarom wil ik als Martijn en als wezen die daarachter zit, die daar door heen loopt, andere
mensen héél graag gaan inspireren, om de focus niet meer te hebben op de programma's die
ons dwangmatig worden opgelegd, de ziektes die bewust worden creëert niet alleen om het
geld, maar om ons bewust in een modus te houden, ja maar we moeten beter kunnen worden,
oftewel het echt beter worden zit hier, want hoe mooi is het als we ons ontkoppelen en dan
gaan we terug naar huis, dat we dat doen, en dan komen we weer terug in ons plantje en dan
voelen we dat het plantje weer helemaal vrij is, om de kloon die eigenlijk ons helemaal
beïnvloedt, in ons krachtveld.
Vraag: En waarom hebben we een lichaam nodig?
Martijn: Dat hebben we ook niet in deze vorm, maar als jij een andere optie hebt dan mag jij die
na de pauze vertellen....(lach)Dat is een vraag die dus nu stellen terecht maar die komt voort uit
ons menselijk denken.
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