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20160603-MvS-Jeroen-Ghuijs-in-Conclaaf-Centrum-Sundancer-Zwijndrecht-
Youtube-30sep2020 

3 juni 2016 Centrum Sundancer Zwijndrecht  
 

Jeroen < - > Martijn  
Intro –  
Jeroen: wie ben jij? 

Martijn: ik ben een fysiek mens (lacht), daar begin ik maar mee, net als ieder mens hier 
op deze Aarde, 42 jaar hier aanwezig, ik ben een vader van een zoon van bijna 14 jaar, 23 

jaar leef ik samen met mijn partner Ellen en ik ben een mens met een deel van het 
geheugen intact van de wereld waar we vandaan komen als mensheid, ik ben mij daarvan 
gedurende mijn leven bewust en ik heb dat weten te vermengen met de ervaringen, ook 

met de prachtige mooie gewone en ook bijzondere ervaringen hier op Aarde als mens, dus 
ja wie ben ik, ik ben net als ieder mens bron van ervaringen bij elkaar opgeteld en de 

uiteindelijke doelstelling van mij is om hier zoveel mogelijk over te dialogen met andere 
mensen niet omdat zo nodig belicht moet worden wat ik vertel maar meer om naar elkaar 
te gaan luisteren en elkaar te gaan horen en elkaar te gaan zien en vooral ook om elkaar te 

gaan voelen, dat is wie ik ben ..  
Jeroen: een andere vraag: jij zegt dat je uit de toekomst komt, ik begrijp een 

beetje uit het beeld dat het grote herinneringen zijn onder andere maar hoe was 
het leven voor het mis dreigde te gaan waarom je hier naar toe kwam .. 
Martijn: ik ben een tijdreiziger net als ieder mens laat ik dat voorop stellen, niet zozeer 

met dit lichaam, dat begrijp je natuurlijk wel en toch zijn er een hoop mensen die daar een 
ander gedachte bij hebben, ik ben hier gekomen net als alle mensen op deze wereld die 

met een doelstelling komen waar we het zo waarschijnlijk nog over gaan hebben, uit een 
andere tijd met het bewustzijn gekoppeld aan dit programma hier, een 

simulatieprogramma wat door scheppers gecreëerd is om hier het mens-zijn terug te 
brengen, en uit die wereld kom ik hier naartoe en dat is een wereld die lineair, het klopt 
niet wat ik nu zeg maar zo beeld ik het wel uit, lineair t.o.v. het nu-moment waar we 

zitten, in 2016, wat meer dan een half miljoen jaar uit de Aardse tijd is vanuit het hier 
bekeken en de vraag hoe het komt dat ik hier ben en wat ik hier doe: niets meer dan wat 

andere mensen doen: het mens-zijn terugbrengen en zoveel mogelijk inzichten verwerven 
met elkaar door te kijken wat speelt zich in het huidige nu af hier op deze Aarde en dat is 
nogal wat zich hier afspeelt en vooral wat niet besproken wordt en wat buiten het beeld 

wordt gehouden .. 
Jeroen: ja dat is duidelijk, wat probeer jij in deze tijd voor ons, want 500 miljoen 

jaar, dat is niet niks, daar zit nogal een stukje tussen, kosmisch gezien misschien 
niet maar in ervaring en ontwikkeling zou dat wat mij betreft denk ik toch heel 
anders moeten zijn als waar we nu zitten en eigenlijk een vraag die ik erbij wil 

stellen: wat probeer je ons in deze tijd te laten voorkomen dat er hier gebeurt .. 
Martijn: nou vooral is mijn persoonlijke bijdrage als wezen via Martijn beslist niet om iets 

te voorkomen want dan zou het erop lijken dat er een doelstelling is om te voorkomen dat 
iets plaatsvindt waardoor datgene zich in de toekomst heeft afgespeeld, het is eigenlijk 
heel eenvoudig, de mens zit vol met allerlei programma’s, gedachten, aannames, 

referentiepunten en vooral heel veel modellen, maatschappelijk gezien op deze planeet, 
waar de mensheid hier op deze planeet leeft, en dat is goed, maar dat is een onderdeel van 

een veel groter model en over dat veel grotere model wil ik het graag hebben door ook te 
spreken over wat hier op de Aarde ons allemaal gebeurt dus langzamerhand openpellen 
van een veel grotere werkelijkheid .. 

(Vraag: kan het geluid niet harder? Martijn: kunnen ze het in de toekomst niet horen? 
(gelach)) (Buigt naar voren) Is het zo beter? Nou dat hebben we in de toekomst niet nodig 

(lacht) 
Jeroen: ik heb verschillende Crowd Powers gekeken, niet allemaal achter elkaar 
maar ik heb er wel een hoop gezien, ik ga een beetje van achter naar voren want 
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dat is het meest recent maar de machine die eigenlijk energie-vrij is die zou bij 
jullie ter plaatse gedemonstreerd worden maar dat hing af van het bewustzijn dat 

je daar op afstuurde, nou denk ik van oké als je een energie-vrije machine hebt 
dan lijkt me dat niet handig om dat bewustzijns-gestuurd te doen want dan denk 

ik dat het voor heel weinig mensen weggelegd is en als het wel mogelijk is dan is 
volgens mij heel die machine niet nodig, of zie ik dat verkeerd? 
Martijn: nee dat zie je goed .. (gelach) 

Jeroen: want ja ik bedoel ik heb ook m’n ervaringen, ik heb in de toekomst en in 
het verleden telekinetische dingen gezien en dan denk ik van ja daar komt 

helemaal geen gereedschap meer aan te pas, het wordt gewoon verplaatst, is dat 
een deel waar wij naar toe gaan of denk je dat ze dat hier voor elkaar krijgen of 
moet er eerst een soort van bewustzijn komen (weer gedoe en gelach om de 

verstaanbaarheid in de zaal) maar goed, dat bewustzijn, we hebben natuurlijk 
met een hele grote groep mensen die ??? dat bewustzijn, ik wil daar niemand in 

schofferen, integendeel, maar ook een heel groot gedeelte die niet weet waar het 
over gaat, kijk, we hebben net jouw lezingen gevolgd, trainingen, maar wat 
gebeurt er eigenlijk rondom ons, als ik in de wereld rondkijk, dan zie ik toch echt 

heel veel mensen die heel vreemd staan te kijken op hoe wij eventueel denken ..  
Martijn: ja dat is logisch dat die mensen daar heel anders naar kijken, mag ik nog 

reageren op je vorige vraag over dat bewustzijnsapparaat? Het klopt dat dat apparaat wat 
een apparaat wordt genoemd maar uiteindelijk zijn dat duizenden één technologieën die 
gebruikt kunnen worden om vrije energie te genereren of energie eigenlijk op te pakken uit 

het veld waar alle energie is, oneindige energie, wij zijn oneindige energie; jij stelde de 
hypothetische vraag van: zou het dan zijn dat het werkt op bewustzijn dat dat dan maar 

voor een heel klein groepje mensen operationeel is of te gebruiken is ..  
Jeroen: ja, in eerste instantie wel .. 

Martijn: ja in eerste instantie is dat natuurlijk ook zo  en ik denk dat het ook maar goed is 
dat die vrije-energie-generatoren de afgelopen 50 jaar in ieder geval niet in het publieke 
domein zijn gekomen, niet op de manier hoe het nu is gebeurd, dat is iets anders, er is een 

bewuste reden waarom dat niet is gepubliceerd, het is ook bewust dat Tesla zich heeft 
teruggetrokken, Tesla is later beroofd, maar uiteindelijk heeft hij zelf de keuze gemaakt 

omdat ie contact kreeg met de designers van deze wereld, dat heeft ie gekregen met deze 
wezens en dat zijn mensachtigen, hebben hem duidelijk laten zien wat er gebeurt als de 
mensheid in de huidige staat toen, en dat loopt eigenlijk nog tot en met nu, beschikking 

zou krijgen over technologie waarmee de wereld feitelijk zou kunnen worden vernietigd en 
dus Tesla heeft zichzelf teruggetrokken, die heeft dat project zelf opgezegd en vervolgens 

is dat project in handen gekomen op een hele illegale wijze bij de groepen die natuurlijk die 
technologie voor zichzelf hebben ontwikkeld maar uiteindelijk draait het om bewustzijn, 
alles draait om bewustzijn, hè dus dat is de keuze: zijn we cyborgs of zijn we mensen en 

dan mensen in de vorm van zijn wij bewuste wezens die verbinding met de Kracht van het 
Leven, dus het heelheidsbewustzijnswezen, zijn we ons bewust dat we daar een onderdeel 

van zijn, nou voor de mensen die zich dat niet zijn die hebben een andere keuze gemaakt 
en dan heb je ook een iets andere werking van hoe het bewustzijn interacteert met het 
geheel, wil niet zeggen dat die mensen minder bewust zijn want ze kunnen zich wel veel 

bewuster zijn van bepaalde elementen waarvan andere mensen die zichzelf heel bewust 
vinden dat niet zijn, dat kom ik dagelijks tegen .. 

Jeroen: dat klopt, daar ben ik wel heel erg van overtuigd ook; op het moment dat 
je zegt, je hebt het soms over cyborgs en je hebt het over artificiële, maar 
uiteindelijk komt het er op neer wat jij zegt dat het zich alleen in ons hoofd 

afspeelt, of zie ik dat verkeerd? 
Martijn: nou het speelt zich niet zozeer in ons hoofd af, maar wat zeg ik volgens jou? Even 

een check dat we elkaar goed begrijpen .. 
Jeroen: dat op het moment dat jij met cyborgs en andere buitenaardse wezens en 
zelfs Aardse wezens, dat als je daar contact mee hebt dat dat eigenlijk niet is wat 
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je ziet, het speelt zich allemaal in jou hoofd af .. 
Martijn: ja het gaat om het interpreteren van de realiteit, daar gaat het om, de 

interpretatiemodule van het huidige brein van de Aardse soort op deze planeet, 
functioneert bizar slecht, het hapert aan alle kanten en dat komt doordat er dus lijnen door 

het neurologisch systeem heenlopen waardoor de visuele cortex, eigenlijk de 
interpretatiemodule van het brein, niet goed functioneert, dat betekent dat er in het 
menselijk brein invoegingen lopen, referentiepunten zijn aangebracht waardoor wij 

herkennen dat iets is wat het is wat het in wezen niet is dus wij krijgen een module, wij 
krijgen een modulair beeld binnen en vervolgens wordt dat een beeld en dat beeld ontstaat 

in ons hoofd en wij denken dat het buiten ons aanwezig is dus de vraag is natuurlijk van is 
datgene buiten aanwezig werkelijk ja of nee en dan zeg ik van ja, vanuit het hier en nu 
bekeken wel want wat is werkelijk, mensen vragen mij wel eens: wat is nu de 

werkelijkheid: de werkelijkheid in het hele universele veld, in het hele scheppingsveld 
wordt gezien als datgene wat je ervaart, dus mijn droom is werkelijk, op het moment dat ik 

wakker wordt ’s nachts en ik besef dat ik droom heb ik met die werkelijkheid te maken dus 
wat mijn bewustzijnswezen ervaart .. 
Jeroen: ok dat begrijp ik en ik weet ook dat jouw hersenen met jouw eigen 

gedachten op de loop gaan, ik heb daar een experiment mee gedaan al een jaar of 
8 terug denk ik, met een groepje van een man of 20 en dan heb ik ze laten zien 

wat een energie is, en dat heb ik in de natuur gedaan, ik heb gewoon 
natuurwezens aangewezen, nou daar kan je het aan herkennen, daar kan je aan 
herkennen en ik heb gevraagd: schrijf allemaal op wat je ziet, van 1 t/m 10 en 

dan bleek dus als we weer terug op de plaats kwamen waar we gestart waren, 
dat nummer 1: dat was voor de één een elfje, voor de ander was het een 

kaboutertje en een ander had een trol en wat dan ook dus wat bleek, ze zagen 
allemaal wel dezelfde energie maar hun hersenen hebben ingevuld wat ze 

herkenbaar vonden, terwijl er helemaal niks te zien viel, ja de energie; als dat 
waar is, ja ik heb het gezien, ik heb het ook geprobeerd dus omdat ik me afvroeg 
omdat ik heel veel energieën zie maar ze niet probeer te beschrijven voor mezelf, 

ik wil ze gewoon zien zoals ze zich manifesteren, maar goed dat houdt dus in dat 
bijna alles wat iedereen ziet ook nep is .. 

Martijn: en waarom, leg dat eens uit .. 
Jeroen: kijk jij bent ook een energie en ik ook maar het is maar de vraag of 
iedereen mij of jou hetzelfde ziet zoals wij verwachten .. 

Martijn: je hebt het over vormgeving  
Jeroen: ja, in principe wel .. 

Martijn: dat is niet valideerbaar bij elkaar, nee dat klopt .. dat kun je alleen valideren van 
jezelf, ik weet dat hier een fles met water staat, ik kan ‘m laten zien, kijk hier is een fles 
met water, gevalideerd, iedereen ziet het, dus deze informatie is in het veld beschikbaar in 

de frequentie waar al onze hersenen op afgestemd staan, als ik hier een 2e fles naast zet 
die ook fysiek is maar uit een andere resonantie bestaat, waar de lichtatomen doorheen 

gaan en mijn brein is in staat om die beelden om te zetten in een driedimensionaal fysieke 
werkelijkheid, dan is het voor mij valideerbaar maar voor een ander niet  
Jeroen: nee maar dat is wel grappig, kijk want jij denkt de je hier een blauwe fles 

neerzet maar het is maar de vraag of iedereen blauw als blauw ziet, snap je wat 
ik bedoel .. 

Martijn: ik begrijp volkomen wat je bedoelt, ik denk ook niet zozeer dat de doelstelling is 
om in de vorm te spreken, ik begrijp dat jij over de vorm begint en ik begrijp ook waarom 
je daarover begint, het is belangrijk voor ons mensen allemaal dat we uit de vorm durven 

te stappen, we kunnen dus over een issue spreken, een topic, over een onderwerp kunnen 
we spreken op deze wereld, dat het gaat om het thema waar het in ligt, ik vind het heel 

fijn om te spreken over vorm maar dat zou ook weer betekenen dat het heel veel 
discussies uitlokt en op zich is dat prima want discussies zijn nodig en dialogen, maar wat 
jij ziet en wat ik denk dat ik zie dat kunnen 2 totaal verschillende werkelijkheden zijn, ik 
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bedoel als hier nu een vlieg is, ik heb eens een keer beelden meegekeken uit een 
laboratorium van hoe een vlieg de realiteit waarneemt, nou (lacht) die ziet ons toch echt 

anders, die ziet allerlei infraroodbeelden en kleurvlekken en beeldpixels, negatieve 
beeldpixels zelfs, die ziet waarschijnlijk die fles water niet eens staan dus dan zou de 

betekenis van het gesprek met die vlieg kunnen zijn: gaan we het over het water hebben 
hoe het eruit ziet of nemen we gewoon aan dat het er is in een bepaalde vorm, voor jou in 
die vorm en voor mij in die vorm en wat is de betekenis van water in het leven, dan komen 

we natuurlijk terug in het thema .. ik was op de planeet waar ik geleefd heb dominee (hoop 
gelach) 

Jeroen: daar sta ik toch echt niet van te kijken, nee dat verbaast me niks .. 
Martijn: dat is wel belangrijk hè dat we er over kunnen lachen, al die onderwerpen zijn 
heel zwaar belast energetisch niet door jou of door mij maar door het collectieve 

bewustzijn, een beetje lachen, gieren, brullen tussendoor bij heel belangrijke serieuze 
planetaire onderwerpen maakt het luchtig ..  

Jeroen: nee maar ik neem het ook heel serieus want ..  
Martijn: ik zie het ..  (hoop gelach) 
Jeroen: maar je bent toch een spreker, vooral een toespreker maar ook een 

inspirator ..  
Martijn: ja dat klopt dat is ook de doelstelling om zoveel mogelijk mensen te inspireren, 

bewust te gaan kijken op eigen manier op basis van de eigen vormgeving naar wat ik 
overbreng in de energie, dat is wat er gebeurt, ik ben een representant net alle mensen 
van ‘the Force’, van de Kracht in het universum en ik breng het op basis van mijn 

ervaringen, wat ik meemaak, die fysiek van aard zijn en sommige zijn ook metafysisch van 
aard, breng ik een verhaal over en ik tracht daar zoveel mogelijk de emotionele lagen - dus 

niet negatief of positief bedoelt - de Kracht van schepping daarin intact te laten, ik breng 
dat over door daar uit mijn volledige waarheid over te spreken en door daar ook de tijd 

voor te nemen kunnen de mensen voelen dat datgene wat ik overbreng dat dat resoneert 
in hun eigen veld, dus in het veld van eigen Kracht en dan voelen ze vervolgens hun eigen 
Krachten daarbij tevoorschijn komen en dan ga je met je eigen energie ga je verder het 

onderzoek in; dat is mijn inspiratie-doelstelling .. 
Jeroen: ja ik neem aan dat jij je ook wel realiseert dat heel veel mensen eigenlijk 

helemaal voor waar aan nemen wat jij zegt, dat zal je misschien zelf niet zo 
bedoelen en niet zo willen .. 
Martijn: ik realiseer me maar één ding en dat is dat ieder mens op eigen manier een 

werkelijkheid interpreteert en dat is ook waarom ik altijd zeg: neem de vorm van het 
verhaal niet te serieus, dit is wie ik ben als wezen, dit is wat ik meemaak, dit is waarom ik 

hier ben en laat het daarna ook weer los want ga vooral op je eigen kaders af wat voor 
format ze ook kunnen hebben en dat kan best 180°  anders zijn, dat is prima, dat maakt 
ook helemaal niet uit .. 

Jeroen: dat is heel belangrijk, maar er zijn heel veel mensen die ik tegenkom en 
die ik ook spreek en heel gauw, dat is geen kritiek hoor, het idee krijgen dat als 

ze mij als weerwoord geven: ja maar Martijn zegt,  ik zeg: ja, en jij?? Want dat is 
natuurlijk, mensen nemen heel veel op en heel veel is ook gewoon waar of is  ook 
heel duidelijk  maar als ze dat beeld zichzelf eigen maken, vind je dat zelf niet 

gevaarlijk dat mensen een beetje een kloon van jou proberen te worden .. 
Martijn: nou ik houd me daar helemaal niet mee bezig, dat is nr. 1, ik kom die mensen 

ook niet tegen, althans niet dat ik me er bewust van ben, ik weet wel dat er miljarden 
mensen iemand anders napreken en dat is jezus christus, daar maak ik mij veel meer 
zorgen over .. (geklap) 

Jeroen: ja dat is een goede vergelijking denk ik daar zit ik zelf ook wel een beetje 
mee ja .. 

Martijn: de inhoud, de content van wat de boodschap is van het christus-bewustzijn, daar 
gaat het om, om die inhoud, ja weet je, mensen blijven altijd alles in vorm zetten dat 
hebben we door de hele historie gezien en ik blijf elke keer waar ik ook kom zeggen van: 
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blijf bij je eigen Kracht, leef vanuit je eigen Kracht en als je op dit moment met de vorm 
wat ik hier vertel daarmee uit de voeten kunt in je eigen onderzoek is dat prima maar laat 

het vooral wel heel ontspannen zijn, nou ja en dat die mensen bij jou allemaal komen dat 
vind ik heel bijzonder .. 

Jeroen: dat is nou ja ik voer natuurlijk ook ontzettend veel gesprekken dus het 
gaat niet perse om jou maar dat zijn dan bepaalde onderwerpen en zo en dan valt 
het op een gegeven moment op want jij ziet nog wel eens iemand, dus eh ..  

Martijn: kijk de mensheid, wij allemaal, we zitten allemaal, ik ook, in een proces dat we op 
zijn naar wat is het leven, waar gaat het om en hoe kan ik mijn vrije zelf ervaren, hoe kan 

ik vrijheid in mijzelf ontdekken en het ook gaan leven, hoe kan ik vreugde ervaren, hoe 
kan ik met andere mensen in een energie leven waarin samenwerking kan zijn waarin 
iedereen het niet perse met elkaar eens hoeft te zijn maar dat er zoveel respect is over en 

weer naar elkaar dat je kunt zeggen: nou ik ben het helemaal niet eens met jouw visie 
maar ondanks dat vind ik wel dat je zo mooi werk doet: ik ondersteun het wel, en daar zijn 

we met z’n allen naar op zoek en vanuit die visie is het gewoon mogelijk om op deze 
planeet echt wel een verandering teweeg te brengen, sterker nog, die verandering is bezig 
en die stopt ook niet meer .. 

Jeroen: dat is een punt; de planeet waar je oorspronkelijk vandaan komt was dat 
ook de Aarde?  

Martijn: nee ..  
Jeroen: of in een andere dimensie of een andere .. zelfs of zat die planeet zelfs 
maar in dit universum .. 

Martijn: nee, dit universum niet, dit universum waar wij leven dat is een holografisch 
projectie, dat zijn mindprojecties met zeer geavanceerde rassen, mensen die in verval zijn 

geraakt en het experiment van dit universum is erop gebaseerd om weer zo veel mogelijk 
reproducties te laten ontstaan van het oorspronkelijk mens-zijn dus uit dit universum komt 

eigenlijk niemand van oorsprong dus het gaat er niet zozeer om waar ik vandaan kom 
maar vooral dat we hier allemaal niet vandaan komen, we zijn hier met elkaar hand in 
hand naar toe gegaan, niet wetende hoe het precies in elkaar zou zitten, om hier te 

ervaren wat wij hier kunnen bereiken door de bouwstenen van dit ontbrekende emotionele 
bewustzijnsscheppingsveld te implementeren in het bewustzijn in het fysieke lichaam dus 

we brengen het lichaam een update; maar nou wil je weten waar ik vandaan kom? 
Jeroen: nee kijk het gaat mij erom dat, je zegt nu ook we komen allemaal niet 
hier vandaan .. 

Martijn: nee. 
Jeroen: de planeten waar we vandaan komen, dat zullen er meerdere zijn, daar 

zitten ook allerlei soorten van mensen; komen die van een planeet af die op de 
onze lijkt of waarom hebben we uitgerekend deze planeet - de mooiste die ik ken 
- uitgekozen, terwijl we ‘m toch min of meer een beetje aan het verzieken zijn .. 

Martijn: wat vraag je precies (gelach) 
Jeroen: nou, waarom we uitgerekend naar deze planeet komen, van allerlei 

andere planeten, andere universa, om hier een soort van les te krijgen en ik zeg 
dit is in mijn ogen bijna één van de mooiste planeten die ik ken en waarom zijn 
we dan uitgerekend hier naar toe gekomen en we doen ons uiterste best om de 

boel te vernagelen ..  
Martijn: nou, hoe lang kan deze uitzending duren? (gelach) 

Jeroen: ik heb de tijd (gelach) 
Martijn: ik wil er graag wat over zeggen, hierbij vermeld ik dus hardop niet teveel waarde 
te hechten aan de vorm, dat vermindert .. ? .. Martijn zegt; er is iets heel bijzonders aan 

de hand, een heel groot event wat door wetenschappers ook al lang vastgesteld is maar 
nog niet geventileerd en dat is dit: dat de mensheid die op deze Aarde leeft bestaat uit 

grofweg twee verschillende mensengroepen: het ene deel is zich bewust van de kracht dat 
alles met elkaar verbindt en alle levende wezens in welk universum dan ook koppelt, dus 
dat is het scheppingsveld, en het andere menselijke ras op deze planeet dat zijn mensen 
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die zich niet bewust zijn van dat scheppingsveld, beide soorten mensen op deze planeet, 
van beide soorten mensen, zijn de lichamen gefabriceerd door dezelfde groep, de mens is 

dus uitgezaaid in deze realiteit en dat is het gevolg van een gigantisch experiment van de 
wezens waar ik het net over had die via mindprojecties een hologram hebben gecreëerd in 

het scheppingsveld om daar vervolgens de mensheid na te bouwen, te klonen, om zichzelf 
weer te kunnen gaan ervaren wie ze ooit waren nadat ze een val van het bewustzijn 
hebben meegemaakt en daarbij hun menselijke waarde, hun menselijke intrinsieke waarde 

compleet zijn verloren, fysiek, psychisch, emotioneel en ook spiritueel .. 
Jeroen: maar die waren wel in staat om eigenlijk de look alikes van vroeger terug 

te bouwen .. 
Martijn: nee, dat waren ze niet zomaar, dus het is een gigantisch, enorm groot 
wetenschappelijk onderzoek, één van de grootste wetenschappelijke onderzoeken in het 

hele scheppingsveld, in het veld van bewustzijn, waarin deze wezens met het stukje 
vermogen dat ze over hadden waarmee ze konden interacteren met alle lagen van het 

universum, met dat deeltje zijn ze op reis gegaan door de lagen van bewustzijn van het 
heelheidswezen, het universum, en zijn zij vele, zeer vele menselijke rassen, verschillende 
menselijke rassen, zijn ze gaan observeren en met de Kracht van de observatie hebben ze 

bij elk deel van de menselijke soort precies dat deeltje wat ze konden observeren, konden 
begrijpen innerlijk hier binnen, hebben ze meegenomen door de waarneming naar binnen 

en zo hebben ze een compleet beeld bij elkaar kunnen brengen van allerlei verschillende 
soorten beschavingen en daar hebben ze de mens fysiek uit ontworpen .. 
Jeroen: ok, en die andere mensvormen die ze tegen gekomen zijn hebben ze die 

uit die lagen gehaald of zijn die over het universum verspreidt ..  
Martijn: nee die zijn in honderden miljarden verschillende bewustzijnsvelden verspreid en 

je zou kunnen zeggen dat universum is een levend harmonieus orkest en elke seconde 
speelt er een iets andere frequentietoon en dan zit je in een ander universum met andere 

wezens en andere beschavingen en ook andere schepper rassen in dat universum dus elk 
universum heeft z’n eigen universele scheppers; deze mensen die bestudeerd werden door 
deze rassen die in verval zijn gekomen, deze mensen zijn louter geobserveerd en ze zijn 

geobserveerd door deze wezens  die nog een deeltje van de bron in zich droegen en dan 
kom je op het punt uit van wat waarneming is, door waar te nemen vanuit de bron, door 

waar te nemen vanuit de Kracht heb je invloed op de realiteit en breng je dat deel 
schepping in jezelf in beweging naar dat te observeren object en dat kan een object zijn of 
een levend wezen, door dat te doen wordt, laten we het even bij wezens houden, dat 

wezen geraakt door de Kracht, door de observatie en doordat dat wezen geraakt wordt 
door de observatie van dat bezielde wezen, door dat scheppende wezen, is dat deel van het 

wezen wat geraakt wordt is in de observator aanwezig, dat is een heel geavanceerd proces, 
dus door te observeren vanuit een scheppend deel hebben ze dat gedeelte wat ze konden 
observeren van dat ene ras in zichzelf kunnen implementeren, in het emotionele 

bewustzijnsveld, dat is het scheppingsveld en zo zijn ze stukje bij beetje een heel ras bij 
elkaar gaan verzamelen op basis van die waarnemingen waarbij die waarnemingsmissies 

op zich al gigantische intergalactische reizen waren, dus zo is de mens ontstaan uit de 
projectie van de mind van die wezens die met elkaar in een enorme alliantie een 
mindprojectie hebben opgezet in het universum, een hologram en dat doen ze op basis van 

een emotioneel veld wat ze hier (legt handen op het hart) nog in zich dragen en zo hebben 
ze een heel universum opgebouwd en in dat universum, het staande houden met 

mindprojecties, hebben ze zichzelf, andere wezens uit die allianties zijn in die projecties 
gegaan, dat is dus een mindprojectie, je kan ook zeggen het is een hologram van een 
computersimulatie gebaseerd op zeer geavanceerde mindprojections, zijn die mensen, die 

wezens, in dat hologram gegaan en zijn daar hun experimenten uit gaan voeren in het door 
hen zelf gecreëerde universum en daar hebben ze de mens uitgezaaid en de doelstelling 

van het hele programma en dat is een enorme doelstelling hoor dat kun je echt niet 
zomaar een paar uur eventjes kort door de bocht uitleggen maar de doelstelling is dat deze 
wezens zichzelf heel erg bewust zijn dat waarneming rechtstreekse invloed uitoefenen 
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betekent in het veld van de schepping, dus je verandert lichtcodes, je verandert het 
elektromagnetisch veld, je past het bewustzijnsveld aan van het scheppingsbewustzijnsveld 

in totaal en deze wezens hebben bewust de mensen gekloond door het bij elkaar te 
brengen en op de aarde uit te zetten en niet alleen op de aarde maar op andere plekken in 

dit universum leven de mensen ook die rechtstreekse familie zijn van ons en die wezens 
zijn daar uitgezaaid als biologische, dus echt vleselijke biologische lichamen en die zijn dus 
niet gekoppeld in het bewustzijn in de Kracht maar ze zijn letterlijk als een soort cyborgs 

voortgekomen uit een programma wat zij hebben bedacht van een zaadje en een ei celletje 
dat ze daardoor zichzelf dupliceren door seksuele handelingen te plegen, daardoor ontstaan 

er steeds nieuwe lichamen en die lichamen zijn speciaal gecreëerd zodat die lichamen in 
het lange proces van evolutie zichzelf bewust worden, die persoonlijkheid die dus 
ontwikkeld,  zich bewust worden dat ze in een veel grotere realiteit leven dan alleen dat 

stukje wat ze ervaren op basis van hun neurologisch zelflerend bewustzijn, en nu komt 
het: en dat is dat ze geobserveerd worden door hun scheppers en dat die observators onze 

bestuderen, hier, en doordat wij bewust worden van de Kracht waar we een onderdeel van 
zijn zien zij datgene wat ze in zichzelf missen ontstaan en door het te observeren en te 
ervaren wat er gebeurt kunnen ze het weer in zichzelf opnemen .. 

Jeroen: ok ik begrijp het, wij komen hier allemaal als een soort kloon van allerlei soorten 
bij elkaar ..  

Martijn: mooi hè ..  
Jeroen: dan worden we hier neergezet en kunnen we met z’n allen mensen maken 
zoveel als je wilt.. 

Martijn: dat gebeurt toch? 
Jeroen: ja maar dan is het hele programma dat er ooit een keer geplant is dat 

vermengd steeds met andere entiteiten denk ik, ik denk dat … oorspronkelijk 
gekloond hebben en hier neergezet hebben bij wijze van spreken een soort 

cyborg, als je dat zo wilt noemen, maar op het moment dat die met elkaar gaan 
paren, kweken, dan krijg je toch hele andere combinaties of blijven we toch als 
mens gewoon hetzelfde, als je rond je kijkt zijn er hele verschillende soorten .. 

Martijn: dat maakt het ook zo interessant op deze planeet .. 
Jeroen: ook voor degenen die observeren .. 

Martijn: nou, dat is nog niet 1% van het verhaal, wat er gebeurt is is dat het hele proces 
van observatie en de opkomst van beschaving op deze aarde en de ondergang van 
beschavingen op deze aarde, dat is 53 keer al gebeurd en dat de hele observatie daarvan 

verstoord is geraakt door 100% cyborg-reality ’s, dus echt 100%, die zijn niet gekloond uit 
een lichaam maar echt technologisch, door wezens die hebben dat programma verstoord 

en die wezens, dat zijn multidimensionale allianties, beschavingen, die hebben het 
programma van de aarde, dus het experiment, verstoord en overgenomen, waarbij de 
designers uit hun rol zijn verstoten en de programmeringen in de fysieke lichamen zijn 

herschreven door deze wezens en toen begon er een heel andere wind te waaien en in die 
wind zitten wij nu ..  

Jeroen: en dat houdt dus in want als je nu kijkt dat er nu toch een hoop mensen zijn of 
wezens die echte cyborgs proberen te kweken zodat eigenlijk waar ze eerst naar op zoek 
waren eigenlijk alle menselijk waarden eruit gekweekt dus puur als machines gaan werken 

of komt daar ook nog een soort bewustzijn in terecht dat die zelfstandig dingen gaan 
uitvoeren waar wij misschien niet zo blij mee zijn .. 

Martijn: nou ja, het gaat erom dat wij hier zijn gekomen, je vroeg in het begin iets over 
de toekomst, ik spreek vanuit mij zelf: ik ben hier naar toe gereisd niet door een afstand af 
te leggen maar een shift gemaakt in bewustzijn ingelogd in een databank die deze realiteit 

is en ik ben hier gekomen om te spreken over die achtergehouden werkelijkheid zodat 
datgene wat niet zichtbaar mag worden en ook door de spirituele religies wordt verklaard 

als angst en daar moet je je verre van houden om dat juist ten tonele te laten komen zodat 
ons waarnemingsvermogen daar overheen kan gaan want wij zijn namelijk wezens uit een 
andere wereld die geïntegreerd zijn in het fysieke lichaam en in die fysieke realiteit waarin 
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wij nu leven is het onze missie om ons emotionele bewustzijn ??? weer eens ?? te laten zijn 
en het waarnemen van de schepping weer opnieuw toe te gaan passen en als wij dat gaan 

toepassen wat hier op de aarde nodig is dat is namelijk waarnemen, precies daar kijken 
waar we buiten gehouden gepoogd te worden dus daar mogen we ons niet mee bemoeien,  

hè dus geheimhouding, nationale belangen, nationale economische belangen, nationale 
farmaceutische belangen, eigen is de hele wereld gewoon, ze noemen dit een vrije wereld 
die compleet op slot zit want je mag nergens naar kijken en als je een dossier opvraagt 

dan krijg je er geen inzage in, dus wat wij her komen doen is in ieder geval eerst ons 
waarnemingsvermogen aanzetten en kijken wat hier op de aarde gebeurt en dat zijn we nu 

aan het ontrafelen want op de aarde worden nu klonen gebouwd als sinds enkele decennia 
lang en ze zijn al volledig operationeel en er wordt langzamerhand geventileerd over de 
cyborg-society ’s dus de kunstmatige beschavingen dat de mensheid over wordt genomen 

langzamerhand door robotisering als een soort aanvulling op het incompetente gedrag van 
de mens waarbij eigenlijk een soort plausibele reden wordt opgegeven van nou ja het is 

maar goed dat die cyborg beschavingen er zijn  
Jeroen: is het dan niet gewoon handiger om al die mensen van de aarde weg te 
halen … ?? planeet lekker met rust en dan komt het weer helemaal goed .. 

Martijn: nee, wat zou daar het voordeel van kunnen zijn? 
Jeroen: nou ja, dat klinkt misschien heel gek maar wat is het voordeel van 

mensen op deze aarde.. 
Martijn: dat is het observatieprogramma .. 
Jeroen: daar heb ik zelf ook niks aan .. 

Martijn: nou ik wel, ik observeer me rot (gelach) 
Jeroen: ok, ik ook maar ik bedoel .., da’s wel een leuke vraag: wordt jij zelf ook 

nog geobserveerd en gecontroleerd? 
Martijn: wie niet, ik ook, uiteraard; alle mensen op deze wereld hebben te maken met 

dezelfde regels, ik ook, ik kan me er niet aan onttrekken ik kan er alleen wel m’n 
ontzettende best voor doen dat ik zo min mogelijk wordt gemonitord en dus we komen op 
het volgende principe uit: de aarde wordt bewoond door mensen die 100% artificieel zijn 

dus biologisch artificieel en niet onderdeel zijn van de kracht, die leven vanuit hun 
persoonlijkheid op basis van trauma’s die opgeslagen liggen in het fysieke lichaam en er 

zijn mensen die worden hier geboren met hun bewustzijn in dat lichaam, zijn verbonden 
met de force of life en deze wezens die kunnen zich bewust worden en of zijn zich dat al 
bewust dat ze niet hoeven te luisteren naar de programmeringen van het fysieke lichaam 

die geïnvaseerd zijn door de krachten die de programmeringen hebben aangebracht van 
pijn en trauma en deze wezens en daar ben ik er één van (samen) met heel veel andere 

mensen op deze wereld, deze mensen zijn in staat om zo aanwezig te zijn met hun 
bewustzijn in het fysieke lichaam dat ze alleen maar leven zonder überhaupt te hoeven 
denken en alleen maar hoeven te zijn want op het moment dat je bent vanuit je Krachtveld 

dan valt het monitorprogramma uit … mooi hè! 
Jeroen: ja prachtig, nee serieus ..  

Martijn: kun je het volgen wat ik zeg? 
Jeroen: ja ik kan het volgen ..  
Martijn:; ik vraag het niet omdat jij het niet zou kunnen volgen maar ik zou jou op een 

bepaalde manier eventjes, energetisch gebeurt er iets .. , een soort vermoeidheid ..  
Jeroen: het is geen vermoeidheid, het zijn eigenlijk vragen die ontstaan tussen 

wat je zegt want ik wilde eigenlijk net vragen van ok zijn er veel mensen die 
fysieke buitenaardsen tegenkomen hier? 
Martijn: heel veel, barst ervan .. 

Jeroen: en hoe herkennen ze die? Of zijn die echt mens-lookalike? Want er zijn er 
ook hele ander natuurlijk ..  

Martijn: o je bedoelt hoe fysieke mensen of wezens van andere werelden worden 
herkend? 
Jeroen:  ja, hier ..  
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Martijn: gewoon zoals wij elkaar ook herkennen  
Jeroen:  nee, ja, ok, ik heb zelf vroeger een paar buitenaardse ervaringen gehad, 

buitenaardse mensen, wezens, die zagen er wel heel anders uit dan ons, niet 
angstwekkend, heel indrukwekkend en heel aardige mensen, die geen kwaad 

willen doen, integendeel en hebben me ook alles laten zien wat zij konden laten 
zien en een tijdje later nog een keer maar die waren meer dierachtige wezens, 
zagen eruit als een .., er is ook een boek over geschreven maar dat is pas veel 

later gebeurd en toen kwam ik er pas achter dat het waarschijnlijk over dezelfde 
wezens ging die ik zelf al veel eerder ontmoet had maar die zaten met 

technologie en daar, het gaat over het boek Buitenaardse beschavingen van 
Stefan Denaerde, misschien dat mensen dat kennen, dat ging dus over schotels 
die hier op aarde zijn maar onder water, die nestelen zich onder water en die 

komen af en toe eens boven en die maken contact met mensen al dan niet 
toevallig maar de techniek die zij gebruikten, die was namelijk zichtbaar, dat kan 

dus zijn iets projecteert bij mij wat ik zou moeten kunnen zien binnen hun schip 
maar dat waren toentertijd computers die voor de meeste mensen nog niet 
bestonden met beeldschermen en stoelen zoals ze er nu zijn maar zeker de 

vormgeving van die jaren, dus dan vraag ik me af:  hebben zij dat nu 
geprojecteerd of heb ik dat werkelijk meegemaakt, ik heb het gevoel dat ik 2, 3 

weken ben weggeweest maar in real time mis ik maar een uur of 2, 3 van de tijd 
waar ik was, kan je dat uitleggen? Want die hadden ook een heel andere kijk op 
de wereld over hoe de wereld zou moeten zijn of zou kunnen zijn ..  

Martijn: het is belangrijk voor ons om onderscheid te gaan maken tussen verschillende 
velden, verschillende boodschappers en verschillende werkelijkheden, er is een hele grote 

intrige gaande in het menselijk bewustzijn en die intrige is gebaseerd op dat de mens niet 
zichzelf bewust mag worden dat ze al zo ver ontwikkeld is en dat ze de supreme state of 

consciousness al bereikt heeft, de wezens die de aarde bezoeken goed bedoelde adviezen 
hebben voor de mens zijn zich of wel niet bewust van het feit dat ze in een hologram 
aanwezig zijn zelf, geprogrammeerd en gemind-project of ze komen bewust om de mensen 

in een richting te duwen van ufologie, schotels en et cetera, ze bestaan dus want die 
werkelijkheid is er, de vraag of het wel of niet een mindprojectie is of het wel of niet echt 

bestaat kom ik gewoon weer toch op hetzelfde punt uit datgene wat je waarneemt dat is 
wat er werkelijk aan de hand is, dat is wat jij ervaart, kijk en dan kom je natuurlijk ook uit 
op van ho eens even: mindcontrol, mindcontrol, als er mindcontrol bestaat en mindcontrol 

bestaat in veel verschillende lagen en hoeverre is dan eigenlijk alles nog waar .. 
Jeroen: dat kan je zeggen ja maar dat is wel een vraag van natuurlijk stel je nou 

voor dat alles niet waar is , we gaan er wel van uit dat er mindcontrol is, je hebt 
maar 3 beelden nodig en je bent de klos bij wijze van spreken, als je het wilt 
geloven want als ik drie beelden zie en jij dat, het vierde beeld, nou volgens mij 

klopt dat niet dus we zijn heel gauw beïnvloedbaar natuurlijk .. 
Martijn: de meeste mensen zijn heel gauw beïnvloedbaar, dat klopt ja, kijk voor ons is het 

heel belangrijk om te realiseren dat wij hier op de aarde leven als een menselijke soort, we 
ervaren een menselijke reis en dat is mooi en in die menselijk reis komen we allemaal 
normen en waarden tegen en programma’s waarvan wij denken, dat wordt ook collectief 

ingebracht door lessen en scholingssystemen en modellen van religiesystemen, culten, 
godsdiensten en noem alles maar op, goeroetoestanden, wat je allemaal wel niet op deze 

planeet hebt, zeer vermakelijk overigens, is dat de mens zichzelf bewust mag worden dat 
zij al een de supreme state of consciousness heeft, zij heeft al een volledige 
bewustzijnsstaat bereikt en we zijn uit een andere tijd hierheen gereisd omdat er hier in dit 

universum dat gecreëerd is door scheppende rassen een project loopt zodat die rassen 
zichzelf kunnen ervaren door observatie en dat wij de lichamen die hier aanwezig zijn waar 

we nu dus in gekoppeld zitten dat we deze lichamen kennis laten maken met de Kracht, 
met het heelheidbewustzijnsveld en alle wezens die weten dat de mensen die hier leven uit 
2 verschillende groepen bestaan, alle wezens die uit dat veld komen van schepping en niet 
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uit dit hologram komen die wagen het niet om de mens aan te spreken op een manier die 
niet klopt bij de oorspronkelijk blauwdruk van de mens, hè dus de originele kronieken van 

het mensdom dus als jij vraagt wat is een projectie of is een projectie is het wel of niet een 
projectie, ja, het kan een projectie zijn net zoals mijn ervaringen ook een projectie kunnen 

zijn maar zolang wij onze ervaringen waarnemen vanuit een groter perspectief niet vanuit 
onze persoonlijkheid, wie we denken dat we zijn dan gaat er een ander circuit draaien in 
het neurologisch systeem en dan wordt je ontslagen uit mindcontrol; we zeggen ook wel 

eens zelf denken maar het is veel meer dat je je ogen dichtdoet en dat je je focust aan de 
binnenkant van je lichaam en dat je ervaart dat er in je lichaam een wezen aanwezig is en 

dat je ervaart dat jij dat wezen bent en dat je vanuit die Kracht en dan druk ik het even uit 
vanuit het hartsbewustzijn dat je voelt dat je vanuit je hart in verbinding staat met het 
gehele wezen van schepping en bewustzijn waar alle lagen en alle mensen en wezens op 

aangesloten zijn op welke laag van het universum dan ook, zodra je dat voelt dan voel je 
dat dat een ander veld is, een veel groter intellectueel spiritueel bewustzijnsveld dan die 

persoonlijkheid die je bent en op het moment dat, en daar wil ik naar toe Jeroen, op het 
moment dat we een ervaring hebben met buitenaardse interdimensionale rassen en deze 
wordt ervaren vanuit de persoonlijkheid dan ben je een potentieel doelwit om 

mindprojecties voorgeschoteld te krijgen, daarom is het belangrijk om eerst in contact te 
gaan met de Force, met de Kracht en dan kom je erachter dat er dus een mogelijkheid ligt 

voor ons allemaal om vrij te zijn en dan kom je er ook achter dat heel veel dingen 
inderdaad mindprojecties zijn uit het artificiële veld om de mens te misleiden afgezien van 
de aardse militaire supergeheime technologieën die uitgerold zijn, niet worden maar zijn, 

om de mensheid volledig in het massabewustzijnsbeheersingsprogramma te houden, kom 
je erachter dat je in dit model nog steeds vrijheid in je draagt en dat je dus kunt spreken 

over onderwerpen zoals waar wij het over hebben en dat je ook inzicht kunt krijgen vanuit 
het wezen van wie je bent en dan dient elke vraag die je daarover stelt de aanvliegroute te 

hebben dat je die niet stelt vanuit je persoonlijkheid .. 
Jeroen: hoeveel mensen denk je dat zichzelf als wezen binnen zichzelf voelen? 
Martijn: 800 miljoen .. (heel stellig) 

Jeroen: 800 miljoen .. dat is een mooi getal, heb je daar een reden voor of is dat 
een .. 

Martijn: om dat getal te noemen? Ik doe onderzoek als wezen op deze planeet, ik reis 
door de matrixlagen heen zoals we dat eigenlijk hier op de aarde noemen, matrixlagen, 
maar het zijn bewustzijnsschillen, het zijn computersimulatieprogramma’s die door die 

mind projectors in stand worden gehouden en gemanipuleerd worden door verschillende 
beschavingen en ik reis daar doorheen en door de reis daar doorheen te maken en mij 

volledig te ontkoppelen uit het systeem kan ik volledig communiceren rechtstreeks met de 
Force of Life, dat kan ieder mens, en dat is buiten het veld van dit hologram en daar is 
geen geheim, voor niemand, daar kun je communiceren, rechtstreeks interactie hebben 

tussen het heelheidsbewustzijnsveld wat er dus op aarde in dit model plaatsvindt en op dit 
moment zitten we op iets meer dan 800 miljoen mensen op de aarde, rondom de hele 

aarde, die zich bewust zijn van het feit, innerlijk, ik ben niet een mens van vlees en bloed, 
dit lichaam is van vlees en bloed, ik ben niet mijn persoonlijkheid maar ik ben een wezen 
dat hier aanwezig is en ik kom hier iets heel anders brengen dan alleen een 

broodtrommeltje op de pakjesdrager naar mijn werk .. 
Jeroen: komt het dan op hetzelfde neer dat kijk op het moment dat jij bewust 

bent, dat jouw lichaam van vlees en bloed is maar dat wel ziek is bij wijze van 
spreken dat jij dat zelf kan genezen door dat lichaam te observeren en de rotte 
plekken eruit halen ..  

Martijn: wij kunnen .., het woord genezen heb ik ooit al afstand van genomen, net als het 
woord met de lading erachter: het woord healing, dat is een volledig geïnvaseerd woord 

door allerlei spirituele programma’s; wij hebben een vermogen als mens om de Kracht van 
het Leven toegang te geven tot het fysieke lichaam, dat vermogen hebben wij maar dat 
betekent wel dat we ons eerst dienen te richten op die Kracht innerlijk onszelf en op het 
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moment dat we daartoe toegang krijgen, we geven toegang vanuit onszelf vanuit onze 
eigen Kracht dus niet meer iets buiten maar in onszelf is het mogelijk om die Kracht 

precies naar die plek te brengen met je Kracht van Voorstelling naar de locaties, naar de 
plekken waarvan jij voelt dat daar iets aan de hand is wat in beweging mag komen en op 

het moment dat er beweging komt in het veld van je fysieke lichaam waar dus een stolling 
is en daardoor kunnen de programma’s ingevoegd worden waardoor ziektes ontstaan 
omdat je brein er een interpretatie van maakt uit ontbrekende informatie dan is het 

mogelijk dat er zo’n beweging wordt gebracht met jouw Kracht van Voorstelling dat er een 
herziening komt, da’s echt rearanging information dus herzien van informatie, waardoor de 

blauwdruk van het oorspronkelijke designersconcept weer teruggezet wordt in je fysieke 
lichaam en dat zijn dus, laat ik dan het woord genezing noemen, dat zijn 
genezingsprocessen die worden geleidt door het wezen zelf, dat is de enige manier waarop 

we op dit moment hier kunnen genezen los van de matrix, alle andere aanrakingen ook uit 
naam van jezus christus zijn matrix-genezingen ..  

Jeroen: ja want ik vraag dat natuurlijk omdat ik mijn eigen auto-immuunziekte na 
40 jaar opgelost heb en geheald heb op het moment dat ik eigenlijk al opgegeven 
had en zei van mij hoeft het niet meer, ik kap ermee, dus ik dacht ik heb genoeg 

gehad totdat iemand op een gegeven moment zei, een arts, dan heb je nog 3 
maanden want ik stopte alle therapieën, alle medicijnen en toen op dat moment 

gezegd werd: nou dan heb je nog 3 maanden toen ging er bij mij een knop om van 
nou dat zou ik nog wel eens willen zien en dat verander ik dus en toen ben ik dus 
aan mijzelf gaan werken en helemaal mijn lichaam gaan checken wat daar nou 

eigenlijk fout ging, en het is nou 6 jaar later dus .. maar is er dan zoiets aan de 
hand wat je mee bezig bent? 

Martijn: nou ja ik zou het kunnen vertalen als dat je zoveel besluit nam dat je niet 
meeging in de uitslag van de zogenaamde werkelijkheid dat je dus nog 3 maand te leven 

had, je besloot diep van binnen en dat is het hè: diep van binnen besloot je: nee, daar ga 
ik niet mee akkoord, dus je hebt de autoriteit van uit gevoelsbewustzijn heb je opgeroepen 
in jezelf en het gevoelsbewustzijn dat is daadkracht, dat is zo ontzettend sterk, dat 

manifesteert zich in het hele lichaam en wat je daarmee mogelijk hebt gedaan, dat kan ik 
niet met zekerheid zeggen en dat hoef ik ook niet te zeggen maar het is even een 

voorbeeldsituatie, mogelijk heb je met die daadkracht, heb je de Kracht zo diep 
binnenlaten komen dat je een ontstoring hebt gebracht in je fysieke, in je brein waaruit het 
ziektebeeld is ontstaan ..  

Jeroen: ok, ja, want het gekke is ook gewoon dat ja de zelf healing daarna ook 
sterk toegenomen is, het is wel heel typisch want het is een soort regeneratief 

vermogen denk ik, op het moment dat ik een brandblaar heb die is binnen een 
week, 2 weken weg maar er blijven zelfs geen littekens achter ook niet met een 
snee in mijn hand of iets dergelijks dus het lijkt net, en daar doe ik niks aan, maar 

het komt eigenlijk binnen een snelle tijd terug zonder dat ik daar iets mee doe en 
dan heb ik natuurlijk ook nog problemen die niet helemaal opgelost zijn daar doe 

ik nog wel wat mee maar .., is dat een vermogen dat we zelf van nature zouden 
moeten hebben? 
Martijn: de lichamen niet die we nu bewonen maar ons wezen wel, de lichamen zijn 

corrupt, de lichamen zijn eigenlijk zeer incompleet en daarom zijn we dus hier ook om die 
Kracht binnen te laten komen in het lichaam zodat in dit concept waar nu dus 

manipulerende krachten actief zijn dat er dus heelheid gaat komen en alsnog dat kan 
plaatsvinden wat we nu beschrijven als zelfheling en gedeeltelijk lukt dat dus ook hè zoals 
jouw voorbeeld bij uitstek natuurlijk een voorbeeld is uit het leven gegrepen van jezelf 

waarin je kunt vaststellen dat door jouw innerlijke verandering en het toenemen van 
daadkracht en besluitvorming in jezelf dat daarmee een andere formule in je brein 

aanwezig is en je centraal zenuwgestel geen gevolg meer geeft aan de ziekte en ook 
bijvoorbeeld dat brandblaren zich bij jou niet meer laten zien dus wij hebben wel degelijk 
de mogelijkheid om heling te brengen, een ontstoring te brengen in het verstoorde 
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systeem; de vraag is alleen nu: hoe ver zijn wij als mensheid om dat zover uit te kunnen 
rollen dat dat echt een definitieve weg ingaat ..  

Jeroen: dat is mijn vraag ook in feite want uiteindelijk mijn beslissing was dat ik 
er niet meer mee verder wilde, ik wilde gewoon uitstappen, ik vond het wel goed 

zo, en toch is er dan iets wat jou omdraait ..  
Martijn: toch wilde je het niet echt ..  
Jeroen: nee blijkbaar niet .. 

Martijn: nou kijk, op dit moment is de mensheid, ik spreek over de mensheid hier op deze 
planeet, niet zover dat haar bewustzijn globaal, dat ze de kracht in het planetaire 

bewustzijn zo toegang kan laten geven dat er echt formidabele veranderingen plaatsvinden 
al direct in de cellulaire structuur van het fysieke lichaam, hè dus de verborgen DNA die 
buiten het fysieke lichaam operationeel, het lichaam bestaat uit 8 verschillende schillen, die 

schillen waar ook de andere DNA of eigenlijk zijn dat databanken dat is niet eens DNA, het 
zijn lichtvelden, dat die weer gaan interacteren met het fysieke DNA waardoor het lichaam 

geupgrade wordt, dat moment is nu gewoon nog niet zo, we zitten niet in die fase, en het 
is een logische gedachte dat we daar naar toe willen vooral omdat we zoveel ziekte zien op 
de wereld, we zien zoveel ziekte op de planeet, het is buitengewoon onthutsend hoeveel 

ziekten en verstoringen er zijn in de blauwdruk van het lichaam maar het bijzondere is wel 
en dat moeten we ook tijdens deze uitzending durven benoemen dat al die verstoringen en 

ziekte bewust ingevoegd worden om de mens tijdens haar bewustwordingsproces niet te 
(laten) richten op haar eigen kracht innerlijk maar op het fysieke gedeelte .. wat heel 
logisch is want onze aandacht gaat naar ons lichaam maar de stap daarvoor: bewustzijn in 

onszelf, wordt daarmee overgeslagen .. 
Jeroen: het is afleiding .. 

Martijn: het is afleiding; op dit moment is het afleiding, het is een compleet kloppend iets 
dat je bewust aandacht geeft aan je lichaam maar het is een bewuste afleiding en de hele 

farmaceutische industrie die nog voor de industrie zit dat zijn dus de hologrammen van 
bewustzijnsvelden die manipulerend werken in het veld van het lichaam van de mensen die 
de macht hebben, die voeren dus letterlijk de agenda uit om de mens voortdurend zonder 

dat ze het door heeft juist als ze in het bewustzijnsproces zit voortdurend de aandacht af te 
houden van de eigen krachten en weer in het thema mee gaan waar het net niet om, op dit 

moment althans, niet om hoeft te gaan; wij zitten nu op deze planeet in een fase dat we 
juist zoveel mogelijk aandacht en kracht bij onszelf dienen te genereren, hier gaat het om, 
aanwezig zijn in het lichaam vanuit de Kracht, als je dat gaat oefenen dan ga je ontdekken 

dat dat veel belangrijker is dan dat je lichaam heelt, er zijn op dit moment wel mensen die 
ik ken die staan op het punt van overlijden, zij zeggen ook: het is helemaal niet erg dat 

mijn lichaam gaat stoppen, het is fantastisch dat ik die laatste 5, 6 maanden nog heb 
ontdekt hoe ontzettend aanwezig ik kan zijn met mijn wezen hier ..  
Jeroen: ja want uiteindelijk vertrek je helemaal, je lichaam vergaat maar, als 

mens, als ziel, hoe je het ook wilt noemen, die is er altijd geweest en zal er altijd 
zijn in mijn beleving ..  

Martijn: de ziel is een product van de neurologische ervaring, die ziel is niet een onderdeel 
van het bewustzijnswezen, dus van de Al-Kracht, wij noemen het woord ziel in de context 
van hoe wij alles hebben geleerd maar de ziel is een vertegenwoordiging of een 

vertegenwoordigster van alle neurologische ervaringen in dit leven en de projecties die 
ingevoegd zijn van zogenaamde vorige levens, het product wat daaruit voortrolt is wat wij 

noemen de ziel terwijl de ziel nog steeds een onderdeel is van het fysieke 
manipulatieprogramma en op het moment dat wij vanuit de Kracht in onszelf uit dit 
hologram stappen dan ontdekken we dat dat deel dat wij ziel hebben genoemd dat dat bij 

het fysieke hologram hoort van het lichaam en dan gaan we ontdekken dat we 
onlosmakelijk verbonden zijn met de Kracht van het leven en daar hebben we een andere 

identiteit waarbij het woord ziel echt een enorme beperking is ..  
Jeroen: ok dus met de dood verdwijnt ook de ziel .. 
Martijn: met de dood verdwijnt ook de belangrijkheid van wat wij ziel noemen ..  
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Jeroen: want, er zijn meer mensen die dat zien natuurlijk, je kunt letterlijk uit een 
lichaam de ziel zien vertrekken, of is dat de ziel niet .. 

Martijn: nee (m’n water is op .. dat krijg je van al dat gepraat .. maar gelukkig heb ik hier 
goed water uit Schotland dus we kunnen nog even doorpraten ..) Ja Jeroen, weet je, het is 

natuurlijk zo ontzettend groot waar wij het over hebben en het woord ziel en het woord 
geest, wat iedereen er ook van maakt, weet je, het gaat meer om de inhoud van het 
verhaal, niet om de vorm en voor ons is het heel belangrijk dat wij uit de kronieken van de 

wereld komen van opperste staat van een ongelofelijk mooie beschaving die versplinterd is 
in echt duizenden werelden, menselijk en allerlei verschillende vormen heeft en dat in dat 

universum allerlei andere wezens leven die echt enorm liefdevol en krachtig zijn waar 
helemaal geen overdreven liefde is, ook geen angst maar gewoon vanuit daadkracht en 
samenwerken wordt geleefd en we zijn uit die wereld tot de conclusie gekomen dat er iets 

als opperste wezen van het heelheidsprincipe in een ander deel van het scheppingsveld 
plaatsvindt wat niet gezien is, het is niet openbaar gemaakt, en daarom zijn we hier .. 

Jeroen: ok en als jij naar het wereldbeeld kijkt dan heb je natuurlijk de 
machthebbers en degenen die daar gevolg aan geven, moeten geven, hoe kunnen 
we dat stoppen want ik zie wel heel dikwijls dingen gebeuren en dat geldt maar 

voor een heel klein percentage van de mensheid die eigenlijk de macht uitvoert 
en als jij met die hele grote groep zegt: ja het is leuk dat jij dat vindt maar wij 

doen dat gewoon niet meer; hoe ver moeten we zijn voordat we zo ver zijn want 
ik bedoel je kunt allerlei voorbeelden geven, je kunt ook zeggen van als we dat 
nou zo aanpakken, maar het gebeurt niet, het lijkt wel, kijk het gaat mij niet om 

protesteren want ..  
Martijn: o, ik dacht dat wij nou net samen naar het binnenhof gingen om te protesteren .. 

(lach) 
Jeroen: ja? 

Martijn: lijkt me wel een keer leuk (gelach) maar ik denk niet dat dat veel zoden aan de 
dijk zet  
Jeroen: protesteren, nou ja, kenbaar maken dat je het er niet mee eens bent, is misschien 

ook een vorm van protesteren maar niet met geweld of van nou .. maar ik heb het idee en 
ik denk dat heel veel mensen dat wel kennen dat we een beetje slapen eigenlijk, vooral in 

Nederland hè want als jij naar het buitenland kijkt: de ene rel of protesten spelen zich daar 
op en Nederland doet net of het normaal is .. 
Martijn: nou ja ..  

Jeroen: als je hier iets organiseert, doe maar een gooi: Monsanto, staat er 300 
man (verontwaardigd)  

Martijn: maar Nederland is bij uitstek het land ter wereld wat natuurlijk een zeer hoog 
geavanceerde technologische realiteit heeft weten te bereiken met een enorme hoeveelheid 
inlichtingenwerk, Nederland is nummer 1 .?. ter wereld, dan op de voet gevolgd door 

Amerika en is verhoudingsgewijs met het aantal inwoners en ook met het aantal 
technologieën die gebruikt worden in onze economie; Nederland is het levendige bewijs 

van dat je met technologie, een zo gecomprimeerd mogelijk netwerk van media, mensen 
onder controle kunt brengen en mensen worden gewoon lamgelegd, ze worden gewoon 
ontmoedigd door allerlei verschillende programma’s en dat hoeven we allemaal niet op te 

noemen maar er zijn ook massabewustzijnsbeheersingsprogramma’s die losgelaten worden 
op het menselijk brein en die vinden hier in Nederland heel goed plaats en we zien hier in 

Nederland dat de mensen gewoon zo diep in een soort sessie zitten van ‘het zal allemaal 
wel’, ik heb nog ongeveer 40 jaar te gaan en ik wil die 40 jaar leuk invullen en wat er na 
mij komt: prima, dat is dan weer voor de nieuwe generatie; jij vroeg van wat is er nodig 

om verandering te brengen .. 
Jeroen: ja het is perse dat ik nou denk van ik wil mensen bewust maken want dat 

is een proces en daar heb ik helemaal geen vat op in feite, ik kan wel dingen laten 
zien zoals ik het doe, dat wil niet zeggen dat zij dat ook zo moeten doen ..  
Martijn: ik vind wel dat jij het heel goed doet .. 
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Jeroen: wat? 
Martijn: ik vind wel dat jij het heel goed doet .. 

Jeroen: (lacht) dank je, nee maar dat ..  
Martijn: nee maar dat meen ik serieus! Met het radioprogramma en alles wat je doet, dat 

is nogal wat, hoeveel mensen doen dat? Ik bedoel zo eenvoudig is het allemaal niet want je 
stelt jezelf wel kwetsbaar op in deze energie, ik realiseer met dat terdege en daarom wil ik 
het nog wel eventjes graag benadrukken .. 

Jeroen: dank je (applaus vanuit de zaal) nou ga ik bijna blozen .. 
Martijn: dat is heel belangrijk Jeroen dat we elkaar ondersteunen juist in de tijd waarin 

het nu is want weetje het is zo makkelijk om iets niet te doen, we kunnen duizenden 
redenen benoemen waarom we hier vanavond niet zouden zitten; alle mensen die hier 
zitten, we zitten hier met 70 mensen en de mensen die thuis luisteren die zitten daar 

omdat ze voelen innerlijk: er moet iets gebeuren en dat begint dus bij aanwezig zijn want 
als we hier niet met z’n allen aanwezig zijn wat voor aandacht kunnen we er dan aan 

geven, als jij er niet bent dan zouden we hier niet zitten en daarom wil ik het nog even 
extra goed benoemen en nu terug naar die vraag: wat kunnen we nu eigenlijk doen is dus 
dan ook het antwoord: aanwezig zijn, we zullen onze input dienen te stoppen in 

waarneming, aanwezig zijn in documenten, aanwezig zijn in alles wat je maar kunt 
bedenken en hoe meer de mens bewust wordt dat haar waarneming en daarom is het zo 

belangrijk dat de spirituele groepen open dienen te gaan voor het grotere concept, dat zij 
hun waarneming aan gaan zetten, dan hebben we zoveel invloed op de realiteit dat 
letterlijk veranderingen plaatsvinden in deze schil van realiteit, letterlijk gaan de mensen 

van binnenuit ..?.. , en dat gebeurt op dit moment ook, dat mensen van binnenuit voelen 
van wacht eens even: ik zit hier niet meer op mijn plek of: mmm, misschien zit ik hier juist 

wel heel erg op mijn plek maar houd ik m’n mond eens dicht en ga ik intern waarnemen 
wat hier allemaal nodig is, ga ik misschien wel documenten lekken maar vooral ga ik 

waarnemen wat hier plaatsvindt en zorg ik ervoor dat door die waarneming hier beweging 
komt in het veld, en dat is wat er gebeurt .. 
Jeroen: dat is wel interessant wat je zegt, ik heb ervaring met mensen die in 

hogere regionen zitten waar ik heel veel invloed op heb gewoon door te zijn wie 
ik ben en gewoon door te zeggen: weet je eigenlijk wel wat je doet eigenlijk, het 

is gewoon heel simpel en die mensen stoppen er ook mee, ik heb er verschillende 
gehad die na drie weken .. , ik was er echt van overtuigd dat ik het goed deed, die 
zitten eigenlijk in een drive binnen hun vak, veel geld verdienen,  ik heb het toch 

hartstikke goed, grote auto, ik heb nog een grote auto, ik heb een mooie vrouw, 
ik heb heel veel kinderen, ik heb een villa en wat dan ook allemaal, hartstikke 

mooi en het enige wat je moet vragen: weet je ook wat dat voor effect op de 
andere kant van de wereld heeft? En dan komen er vragen van hen natuurlijk: ja 
maar daar kan ik toch niks aan doen? Theoretisch gezien wel natuurlijk! Maar als 

je echt beseft wat je doet en ook iets wat ik tegenwoordig ook al meer gebruik 
dat iedere euro die je uitgeeft is een stem hè, met wat je koopt, je weet wat je 

koopt, of hoe het geproduceerd wordt meestal, dus als jij akkoord gaat met iets 
wat heel goed koop is en wat eigenlijk het gevolg van slavernij is, stem jij toe dat 
dat gebeurt; dus dan denk ik misschien dat je mensen op die manier kunt 

beïnvloeden of laten zien dat er iets niet klopt .. 
Martijn: voor mij, als wezen hier op deze aarde is het van groot belang dat ik uitdraag dat 

het mega-belangrijk is dat de mensen die goed zijn in hun vak blijven zitten waar ze zitten 
om het bewustzijn daar tot leven te laten komen; ik heb heel veel mensen de afgelopen 5 
jaar uit hun positie zien terugtrekken zo van ok, maar dan hoef ik hier niet meer te zijn 

want dan klopt het niet; juist blijf zitten waar je zit en verroer je bewust heel veel want het 
is nodig juist dat je op die positie aanwezig bent, stel je voor dat het opperhoofd van de 

Federal Reserve, de Amerikaanse Centrale bank, stel je voor dat die persoon ineens 
doorkrijgt van hmm, er is veel meer dan de bank, er is veel meer dan alleen geld; dan zijn 
er 2 mogelijkheden: of hij blijft zitten, houdt z’n mond en gaat die visie langzamerhand 
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door laten sijpelen in het beleid, gaat andere mensen in zijn team inspireren met heel 
voorzichtig die visie over te brengen, geïnspireerd, de mensen voelen van mmm, o ja, hij 

heeft ook eigenlijk wel zijn punt maar die persoon kan ook zeggen: nou nu met mijn 
nieuwe inzicht, ik geef mijn baan op en tabee; die laatste beweging, daar moeten we voor 

waken, we moeten juist zorgen dat we aanwezig zijn in de hele maatschappelijke structuur, 
dat is binnen de journalistiek ook zo, ik heb heel veel journalisten ontmoet, echt 
professionele journalisten die zeggen ik heb mij teruggetrokken uit de journalistiek want er 

klopt geen snars van ..  
Jeroen: ik kom ze ook tegen .. 

Martijn: en dat is ook logisch, het is een keiharde wereld, kei en keihard en toch is het 
belangrijk om door te gaan dus er zijn eigenlijk netwerken nodig die er doorheen lopen, die 
mensen met elkaar verbinden dat ze dus én hun werk kunnen blijven doen én dat de 

achtergehouden informatie dus toch naar buiten gaat komen dus wat ik er eigenlijk mee wil 
aangeven is vooral dat als we die wereld willen veranderen want jouw kernvraag was 

volgens mij van hoe kunnen we er wat aan veranderen is vooral door heel erg met elkaar 
in die samenleving aanwezig te zijn op alle mogelijke punten en plekken en dat geldt ook in 
het militaire regime, er zijn genoeg mensen die weten dat er allerlei dingen gebeuren die 

niet door de beugel kunnen en dat is net als in Syrië en Irak wat er allemaal gebeurt onder 
de Nederlandse vlag, Nederland is zwaar betrokken bij superbombardementen en we horen 

er niks van .. en toch zijn er journalisten die ervan weten en die vertellen het niet omdat ze 
bang zijn om nou ja, vermoord te worden of dat hun familie iets overkomt dus ze blijven 
dat gewoon doen of ze stoppen ermee dus dat komt het erop aan, waar ligt jouw grens, 

hoe brave ben je hè, hoe moedig ben je en dat is ook wat ik bedoel op mijn website dat het 
nodig is om offers te brengen vanuit liefde, kracht en moed en dat het echt moed is met 

een d omdat het moet met een t .. (luid gelach)  En dat is nodig en dat is ook precies wat 
er gebeurt dus we hoeven niet in tragiek te zitten van oeh van welke kant gaat het uit, als 

ik nou zeg dat het gewoon de verkeerde kant uitgaat hoeven we het daar niet meer over te 
hebben dus we kunnen gewoon zeggen van om het niet erger de verkeerde kant uit te 
laten gaan dan de verkeerde kant waarop we nu aan het afstevenen zijn laten we dan 

gewoon eens goed kijken hoe bewust wij ons zijn als wezens in deze fysieke lichamen; en 
daar heeft het mee te maken want dit kun je wetenschappelijk met de huidige zogenaamde 

werkelijkheid niet uitleggen maar het is een gegeven dat op het moment dat jij iets 
observeert dat je invloed uitoefent op die realiteit, alle mensen die dat hebben gelezen, ik 
noem dan altijd het voorbeeld van het HearthMath Institute, het instituut dat aangetoond 

heeft dat menselijke observatie beweging brengt in een elektromagnetisch veld en dat we 
dat met z’n allen gaan doen door focus te brengen, met aandacht, themagericht, 

wereldwijd, te gaan focussen met elkaar juist in onderwerpen waar andere mensen 
zeggen: oeh, daar moet je bij wegblijven, dat is eng, dat is spannend, dat is gevaarlijk, dat 
is duister, nee, duister bestaat niet, het is alleen maar een tekort aan bewustzijn en het is 

aan ons de taak, met elkaar, om de hele planeet, en dat is wat we aan het doen zijn, om 
zoveel mogelijk informatie te brengen vanuit onze kracht hier (hart) naar de onbesproken 

en ongeziene wereld, de unseen world, hè, mooie titel was dat trouwens wat ik op het 
internet zag, dus met andere woorden: ja ik denk gewoon dat het heel simpel is, we zijn 
het al aan het doen! We zijn het al aan het veranderen en op hetzelfde moment dat we het 

aan het veranderen zijn is er een enorme ultrageheime ontwikkeling al gaande op deze 
wereld die de mensheid gaat upgraden op basis van haar tekortkomingen fysiek, waardoor 

er straks een robotisering plaatsvindt waardoor de wezens die nu uit die andere wereld 
komen waar ik het net over had geen toegang meer krijgen tot deze werkelijkheid, dat is 
zich aan het voltrekken en daar spelen de morgellons en al dat soort onderwerpen een 

enorm belangrijke rol in, da’s de spil in het hele verhaal .. Waar gaat het om: het gaat om 
kracht, we zijn hier gekomen om kracht te brengen in het fysieke lichaam, en op het 

moment dat we nu voelen dat we zoveel waarheid en kracht in ons lichaam aanwezig laten 
zijn, we stemmen ons af op de Force of Life en we zouden een dag later fysiek doodgaan 
dan is het klaar, is gewoon goed, het gaat om het aanwezig laten zijn, je kan ook rustig 
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nog 40 jaar doorleven zo, da’s ook geen punt, maar het gaat er eigenlijk om dat dan 
hebben we het al gedaan en elke seconde dat we langer leven dan de Kracht te laten zijn 

aanwezig, is het moment van extra plezier, we moeten vooral niet vergeten plezier te 
maken in ons leven, gewoon een appeltaartje nemen af en toe, biologisch natuurlijk en 

vooral genieten met elkaar van het leven, dat is echt belangrijk! 
Jeroen: nou dan heb ik .., heel veel mensen die wij inlichten, voorlichten over 
bepaalde dingen zoals .. , op ideeën komen en toch merk ik dan, ik zie wel dat de 

groepen steeds groter worden hoor binnen ons milieu, als je dat zo mag zeggen, 
maar ..  

Martijn: wat voor milieu is dat?? (gelach .. ) ik weet niet of ik daar wel bij wil horen hoor .. 
Jeroen: ik ook niet hoor, maar gewoon het beeld dat wij hebben dat er steeds wel 
meer mensen zijn die zich aansluiten bij dezelfde ideeën en toch hoor ik van heel 

veel mensen: dat zal ik maar niet bij mijn familie vertellen of dat zal ik maar niet 
op mijn werk zeggen; wat is de angst en hoe krijgen we die weg dat ze dat tegen 

een ander gaan zeggen en (zich) dus niet (laten) beïnvloeden, want ik doe wel 
eens experimenten zelf gewoon in de supermarkt, als er dan een hele rij met 
mensen staat, dan gooi ik er gewoon een of andere loze kreet in en dan moet je 

eens zien hoe snel er een discussie ontstaat, hoeveel mensen het er met je eens 
zijn terwijl ze dat nooit van z’n leven zouden zeggen en dat op een gegeven 

moment de caissière zegt van gaan we nog wat doen of eh .. ; ik denk dat mensen 
bang zijn om te vertellen aan een ander wat ze denken of dat ze toch een ander 
idee hebben over van hoe het leven in elkaar zit terwijl het gros van de mensen 

waarschijnlijk wel zo denkt .. 
Martijn: ja zo kun je het uitleggen inderdaad, ik heb zelf gemerkt net als jij dat de mensen 

allemaal met bewustzijn bezig zijn, allemaal een mening hebben maar er is een bepaalde 
verdoving in het menselijk bewustzijn, dat is wat er gebeurt, de mensen leven bijna alleen 

nog maar in hun hoofd, daar leven ze, op het moment dat jij een prik uitdeelt: prik! Met 
een opmerking en je raakt ze energetisch aan; prik! Dan is die prik zo fors en dan komen 
ze even heel kortstondig tot leven en van ja, verrek, dat is een onderwerp daar wil ik ook 

wel wat over zeggen, dat voel ik ook hier van binnen, dus de mensen zijn helemaal in een 
soort slaapmodus gedompeld en dat is wat nodig is, die slaapmodus waar de wereld nu in 

zit dat gaat nu transformeren omdat er enorme veranderingen gaande zijn in het 
aardmagnetisch veld, het magnetisme is namelijk een van de drijfveren van het mind 
control programma, dus we hebben enorme kansen en die kansen laten we niet onbenut, 

maar vooral, in houdt het altijd bij mezelf, ik kijk naar mezelf, ik ben hier voor mezelf om 
te zorgen dat als ik klaar ben dat deze hele ervaring van dit hele leven in m’n wezen draag 

en niet dat ik een bepaald deel kwijtraak omdat al die trauma’s die ik niet heb aangeraakt 
en dus in mijn lichaam achterblijven en dat ik een groot deel van mijn hele ervaringen en 
database niet meeneem naar de wereld waar ik vandaan kom; daar werk ik aan, en als me 

dat lukt en dat lukt mij, dan is het voor mij klaar en dan kan ik vanuit die andere wereld 
kan ik vrij weer terugkomen hier om, als ik dat zou willen, verder te gaan, in eerste 

instantie zijn we hier, alle wezens uit een andere wereld zijn hier om een deel van zichzelf 
te bekrachtigen, en later we daar vooral eerst naar kijken en het bijzondere is als we dat 
doen dan neemt die kracht zo fundamenteel toe op deze planeet, dan is die verandering al 

in beweging,; dus we zitten aan de ene kant te denken: wat moeten we doen, dan hebben 
we het echt over actie, dat is nodig en aan de andere kant is de actie een logisch gevolg 

van heel erg in je eigen kracht staan; ik kan wel spreken over allerlei acties die we zouden 
kunnen uitvoeren maar als ik mijn eigen kracht niet belichaam en ik doe niet wat ik zelf 
voel waar ik goed in ben en ik voel mij er niet goed bij dan hebben al die acties geen zin, 

want dan is de draaggolf is gewoon dat het klopt ..  
Jeroen: als we het over je bewustzijn , wat je wel meegekregen hebt , wat je 

meekrijgt of wat je mee wilt nemen, als ik naar mezelf kijk dan heb ik heel veel 
meegekregen met m’n geboorte van voor m’n geboorte, dat ik me letterlijk kan 
herinneren maar dat ik ook kan verifiëren met familie .. ? … die zeggen dat het 
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niet kan maar als ik vertel dat mijn opa met dat paard en allerlei rare dingen, 
want toen ik een jaar of 3 was vertelde ik dat gewoon, ja hoe weet je dat, ja van 

opa, ja dat kan niet want die was al 5 jaar dood toen ik geboren werd maar er zijn 
wel heel veel anekdotes die ik wist en dan vraag ik me af en ook van andere 

dingen want dat is niet alleen van mijn opa maar ook van verder terug dat ik me 
gewoon puur kan herinneren wat er gebeurd is, dus dat is meegekomen op een of 
andere manier; ik vond het ook vreselijk om geboren te worden, ik kan me dat 

letterlijk herinneren maar ik wilde hier helemaal niet naar toe maar dat is me wel 
bijgebleven en dan denk ik hoe verklaar je dat dan, dan is er een stukje 

meegekomen, dus eigenlijk vraag ik me ook af wanneer wordt je bewustzijn in je 
lichaam levend? 
Martijn: die herinneringen waar je het over hebt, kan Jeroen die zich herinneren?  

Jeroen: wat? 
Martijn: kan Jeroen zich die herinneringen, ervaringen zich herinneren? 

Jeroen: is een goeie vraag .. 
Martijn: natuurlijk, is stel alleen maar goeie vragen (gelach in de zaal) ..  
Jeroen: nee, ja, ik denk het wel, ik ben natuurlijk altijd Jeroen geweest, het was 

altijd Jeroentje die ..?.. bij wijze van spreken, ik heb verder werkelijk door deze 
reden heb ik een half jaar mijn mond gehouden en niet meer geluisterd, naar 

niemand niet meer omdat ik wist dat ik een aantal zaken wist en ik dacht die 
moet ik onthouden want anders zeggen ze allemaal dat het niet waar is, dus dat 
is wel een stuk dat speelt, ja en of Jeroen dat kan herinneren, ik heb ook ooit nog 

een keer een andere naam gekregen, die draag ik ook met mij mee .. 
Martijn: kijk, er zijn verschillende vormen van herinneringen, het menselijk bewustzijn 

wordt geteisterd door valse herinneringen, ingevoegde herinneringen en herinneringen die 
dus echt aanwezig zijn en voorkomen uit de fysieke dna-coderingen van de voorouderlijke 

histories, sterker nog, wij kunnen ons allerlei ervaringen herinneren van mensen aan de 
andere kant van de wereld van 40.000 jaar geleden en als daar ook maar het kleinste, 
fysieke dna-raakvlak is dan is het mogelijk dat die informatie zich helemaal door het 

fysieke lichaam bij jou, bij mij, uit laat komen en ik kan dan de verwarring maken dat dat 
een vorig leven is geweest ..  

Jeroen: ja, ok, kijk ik herinner me ook dingen die ik niet kan verifiëren, ja dat zat 
zo en zo in mekaar en als je dat na gaat slaan, geschiedkundig, daar klopt maar 
de helft van, maar als ik het over mijn eigen familie heb, herinneringen binnen 

mijn eigen, ja, dan denk ik van ja, en wat geverifieerd kan worden door mijn 
eigen familie en ook nog eens zeggen dat je opa al 5 jaar dood was toen je 

geboren werd, dan denk ik van hoe kan dat dan, want dat zijn dan wel echte 
dingen die je waarvan ik als vanzelfsprekend aannam dat ik die van mijn opa 
geleerd had .. 

Martijn: misschien kan ik erop reageren op een andere manier .. Het is mogelijk, ik spreek 
uit eigen ervaring, het is mogelijk om in te loggen met ons bewustzijn, neuraal,  hier (wijst 

op voorhoofd), dit brein, in te loggen in een DNA-databank en terug te gaan naar andere 
mensen hun levens die zij hebben geleidt hier op de aarde, dat is het artificiële systeem, en 
het is mogelijk om die ervaring zo in te laden dat het zo krachtig binnenkomt, dat er een 

verwarring plaatsvindt, een neurologische verstrikking waardoor wij niet in staat lijken te 
zijn om onderscheid te maken tussen dat het een wezenlijke ervaring is van jouzelf of dat 

het een realiteit is die je ervaart vanuit je persoonlijkheid als zijnde een herinnering uit een 
vorig leven; dit is de hele crux van het vorig leven-principe want de werkelijkheid is dat de 
vorige levens die wij hier op aarde allemaal in ons dragen ingevoegde matrixen zijn om ons 

te misleiden omdat in al die vorige levens trauma’s, schuld, processen, allemaal protocollen 
draaien om ons voortdurend in een looping te houden van bewustzijnsgroei terwijl de kern 

is dat wij die bewustzijnsgroei al hebben bereikt en wij buiten dit hologram als vrije wezens 
levens ervaren als wezens, dus niet als persoonlijkheden en vanuit die wezenlijke 
ervaringen zijn alle levens die we dus meemaken waar we zelf 100% voor kiezen en vanuit 
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onszelf zelfs de lichamen projecteren - dat gebeurt helemaal niet van buitenaf – in die 
werkelijkheid is het zo dat alle wezens die wij meemaken niet traumatisch ervaren worden, 

ook niet als daar dingen gebeuren die niet de schoonheidsprijs verdienen, het laat geen 
spoor van trauma achter omdat er voortdurend, onlosmakelijk, verbinding is met de Force, 

met de kracht van essentie van het leven, en als er iets gebeurt in dat stuk van realiteit, 
waar assistentie nodig is, waar een heelheidprincipe nodig is om balans te brengen dan zijn 
er allemaal mensen en wezens om je heen aanwezig in welk universum je ook leeft, die 

komen in een kring om je heen staan en die gaan je observeren namens de Kracht; dus er 
zijn verschillende soorten van herinnering modules en wij zijn ernstig op deze planeet 

verstrikt geraakt in de manipulatieve karmische incarnatieprocessen en we ervaren ze dus 
niet als wezen, ze zitten wel in ons, neurologisch lopen ze helemaal terug, dat is de 
grootste ontdekking die de mensheid staat te wachten, dat wij namelijk neurologische 

ervaringen hebben, dat wij denken dat er leven is, nou we denken dat we hier met z’n 
tweeën zitten, even kijken (kijkt Jeroen eens even goed aan) ja, we zitten hier echt dus we 

hebben gevalideerd dat we hier zitten maar de vraag is maar net van: zitten we hier echt 
of is het een manipulatie in het brein en is als dat zo is bestaat het brein dan überhaupt 
wel of wordt het brein zelfs gefabriceerd, mmm, interessant! Leuke hè! Dus, waar gaat het 

nu eigenlijk om, het gaat erom dat we ons richten op de Kracht van Nu! 
Jeroen: ja, dat begrijp ik, maar dan nog even een klein stapje terug, wanneer is 

het moment, want ik heb eerst gezegd, ik denk herinneringen te hebben die 
verifieerbaar waren, maar als we in een menselijk lichaam gaan, wanneer treedt 
de ziel, het bewustzijn, in het lichaam en wanneer kun je er in principe nog mee 

doen wat je wilt want er zijn natuurlijk dingen die momenteel spelen (intermezzo 
over de verstaanbaarheid .. ) Hoe komt het dan dat ik mijn eigen herinneringen 

heb die vóór dit lichaam zaten en wanneer treedt de ziel of je bewustzijn in het 
lichaam en hoe lang kun je daarmee spelen zonder dat dat eigenlijk invloed heeft 

op het voortbestaan van zowel de persoon of ons allemaal ..  
Martijn: ja, ik dacht dat het een simpele vraag was .. ik moet even nadenken want je 
voegt er nog een paar dingen aan toe die alles in een andere context plaatsen, de 

hoofdvraag is als ik het goed begrijp: hoe kan het dat datgene wat ik zelf ervaar van vóór 
dit leven dat dat dus een herinnering is, zo? 

Jeroen: ja, want fysiek heb ik toen niet geleefd ..  
Martijn: hoe weet je dat? 
Jeroen: daar ga ik nu even van uit .. Kan het zijn dat ik een stuk van mijn opa 

geweest ben? 
Martijn: stel je nou eens voor .. Zou dat logisch zijn? Kosmisch logisch? 

Jeroen: denk het niet, van de andere kant: ik heb geen andere verklaring ..  
Martijn: stel dat je zo’n groot vermogend wezen bent hè, zo enorm groot, dat je geroepen 
wordt innerlijk om je mentale vermogen te overstijgen van binnenuit en dat dat vermogen 

zo groot is dat je toegang hebt, onbewust, bewust, maakt niet uit, tot geheugenmodule ‘s 
die niet hier zitten (wijst op hoofd) maar dat je in je brein in staat bent om verbinding te 

leggen met eerdere gebeurtenissen die jijzelf niet hebt meegemaakt, nou dat is het .. 
(gelach …) 
Jeroen: oké, leuk dat je trouwens hier zit (wijst op brein), je hoort wel steeds 

meer tegenwoordig dat het vanuit het hart moet komen, maar meen jij dan 
werkelijk dat je bewustzijn in je hersenen zit want als ik kijk hoe mensen 

reageren als ze ergens van schrikken of ergens bang van zijn dan voelen ze eerst 
het hart (legt hand op hart)  
Martijn: ik denk meer dat ze zo doen omdat hun portemonnee daar zit, mensen denken 

tegenwoordig dat ze in hun portemonnee aangeraakt worden (knipoogt naar de zaal) 
(gelach) of je mobieltje of zo …  

Kijk, Jeroen, het is een beetje eentonig en toch is het heel diepgaand, wij hebben een 
neuraal bewustzijn, onze persoonlijkheid is letterlijk een bewustzijn, aan de hand van 
ervaringen wat we hebben meegemaakt in het leven en de bouwstenen die het fysieke 
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lichaam ons hebben gegeven van onze voorouders; het is mogelijk om mijn bewustzijn uit 
te lezen met technologie en in te plaatsen in een kloonlichaam, dat zijn dan 2 Martijnen, de 

ene kloon ziet er heel anders uit maar de binnenkant van die Martijn is hetzelfde in dit 
lichaam als in dat lichaam, zelfde geheugens, zelfde gevoelens op basis van neuraal 

vermogen, zelfde mening, alles is hetzelfde, de geheugens zijn ook hetzelfde, de 
persoonlijkheid is zelfs hetzelfde, want de persoonlijkheid is een neuraal, complexe 
gebeurtenis, de persoonlijkheid ontstaat door neurale prikkels bij elkaar opgeteld en daar 

ontstaat een reactiepatroon uit, een karakter ontstaat eruit, wat ook weer bepaald is door 
voorouderlijke historie maar de persoonlijkheid die daaruit ontstaat is een product, een 

neuraal product, en die persoonlijkheid heeft helemaal niets te maken met, he-le-maal 
niets, met wie jij in essentie echt bent en jij bekijkt nu op dit moment zoals ik het nu 
ervaar, misschien zit ik daar ook wel naast, maar zoals ik de vraagstelling hoor en de 

aanvliegroutes naar het thema vlieg je het aan vanuit je persoonlijkheid en vanuit die 
persoonlijkheid, vanuit Jeroen zijnde zou je dus de vraag kunnen stellen: ja ik heb toen 

niet geleefd dus was ik toen een deel van mijn opa? Maar uiteindelijk is dat een vraag 
vanuit je persoonlijkheid en je neuraal systeem, hè dus wat heel belangrijk voor ons is is 
dat wij voortdurend begrijpen dat we een projectie loopt in ons brein en dat die dus de hele 

werkelijkheid fabriceert en interpreteert en dat er krachten zijn die dat brein onder controle 
hebben en ons precies laten denken en soms ons hele leven lang zijn we met de hamvraag 

van het leven bezig en vervolgens blijkt eigenlijk dat dat helemaal nooit belangrijk te zijn 
geweest; niet dat dat niet belangrijk is wat jij zegt .. 
Jeroen: nee, nee, nee, ik snap wat je zegt, het is voor mij ook maar beeldvorming 

en kijken hoe dat zit want er zijn ongetwijfeld mensen die dat ook hebben ..  
Martijn: de hele wereld zit vol met allemaal valse herinneringen .. 

Jeroen: dan kom ik dus eigenlijk op het punt van waarom ik vraag wanneer een 
geheugen intreedt, op het moment dat we momenteel zitten met een 

toestemming dat de wetenschap met embryo’s gaat zitten klooien of zelfs creëren 
zonder menselijke tussenkomst en nog een stapje verdergaat dus in Amerika 
wetenschappers bezig zijn geweest of zijn met menselijke en dierlijke embryo’s 

te klonen dan denk ik van ja: kan dat, wat gebeurt hier want dan gaan we echt 
wel heel veel invloed uitoefenen op iets waar we misschien wel helemaal geen vat 

hebben .. 
Martijn: nou ja, dat kan .. Kijk, gedegen onderzoek doen naar embryo’s daar kun je over 
discussiëren, je hebt onderzoek naar een biologisch proces en de mensheid heeft op dit 

moment het bewustzijn nog niet om daar op een liefdevolle manier mee om te gaan dus 
heel statisch wordt alles onderzocht op basis van een oorzaak en gevolg en wat het dan 

wetenschappelijk betekent; je zou ook kunnen zeggen dat het diepere inzichten gaat 
brengen dat de mens, juist door dat onderzoek, gaat ontdekken dat er in die lichamen iets 
aan de hand is wat het verhaal misschien compleet gaat maken van dat ons lichaam een 

product is van een artificieel scheppingsproces, dus ik ben niet iemand die dat zomaar 
wegschuift, ik denk alleen dat de mensheid op dit moment niet in de positie is om zulk 

onderzoek te doen en vandaar ook dat het al 40 of 50 jaar gebeurt in het geheim ..  
Jeroen: nee, die begrijp ik ook wel het gaat nu omdat het eigenlijk wereldwijd 
gemaakt wordt wat het dus ook eigenlijk met ons bewustzijn doet, van mensen 

die denken van eeuw, dat willen we niet en het zal gewoon gebeuren en het 
gebeurt ook al langer als ik dan maar ….?.... tussen mens en dier, in de 

mythologie zie je natuurlijk allerlei van dat soort wezens tevoorschijn komen, kan 
dat een gevolg zijn van wat we nou proberen? 
Martijn: nee,  ze zijn nu iets aan het doen wat echt gericht is op het versterken van de 

menselijke soort en de bedoeling is .. er zijn verschillende wetenschappelijke groepen, één 
daarvan is bezig om op een reguliere wijze het menselijk lichaam te onderzoeken en 

vervolgens dat lichaam te kunnen gaan verbeteren door middel van echt wetenschappelijk 
biologisch onderzoek maar er zijn ook geheime wetenschappelijke groepen die dat doen in 
samenwerking met robottechnologie en dan vind er een upgrade plaats en precies die 
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upgrade die leidt tot de ondergang van onze oorspronkelijke wereld ..  
Jeroen: dat is een mooi stuk om even een pauze te nemen denk ik .. en dan wil ik jullie 

vragen als er vragen om dat na de pauze te doen, ik denk dat we een half uurtje pauze 
nemen en als jullie vragen hebben, brand los zou ik zeggen dan kunnen we kijken wat we 

daarmee kunnen ..  
Martijn: gaan we doen, tot zo! 
-- Pauze – 

Jeroen: allemaal welkom terug .. Martijn, we zijn weer terug, ik heb zelf nog een 
paar vragen, ik weet niet of jullie nog wat vragen verzonnen hebben want dan 

kan ik even kijken hoe lang we daar tijd voor nemen, we gaan eerst nog even 
verder met .. Martijn, je hebt ik één van de programma genoemd dat spirituele 
mensen die astraal reizen eigenlijk in een wereld terecht komen die niet bestaat, 

grof gezegd, en dat dat eigenlijk een niet werkelijke wereld is en dat zij ervan 
overtuigd zijn dat ze echt wel in een wereld zitten die echt bestaat, kun je daar 

wat van zeggen .. 
Martijn: ja, het is zo dat datgene wat je ervaart is dus wel een werkelijkheid, laten we dat 
voorop stellen, dat we niet zeggen dat iemand anders die iets ervaart dat dat niet zo is 

want wie zijn wij om dat te ontkennen; er zijn verschillende modellen en het 3e-
dimensionale veld dat wij nu hier denken te ervaren is een 5-dimensionale wereld, de 5e, 

6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e en de 13e wereld zijn onderdeel  van het artificiële hologram, 
alle velden die daarbuiten liggen die helemaal niet te duiden zijn met getallen, maar zo 
denken wij op dit moment dus dan doen we dat maar zo, alle velden die daarbuiten liggen 

dat is de vrije zone, dat is de vrije zone van het scheppingsveld en dat bestaat uit 
honderden- miljarden verschillende frequenties en resonanties en alles wat daaronder zit 

dat is een bubbel van energie, dat is een bubbel van een hologram en daarin spelen al die 
dimensies zich af, dus ook het astrale veld, dus dan ben je in het astrale veld, reis je door 

dat astrale veld, reis je letterlijk door de kronieken van het oorspronkelijke artificiële script 
en dat zit zo geavanceerd in elkaar en je doet dan niet met je wezen maar je doet dat met 
je neuraal vermogen, dus daar wordt op ingehackt, dus het bestaat wel maar het is niet 

een wezenlijke ruimte, het heeft niets te maken met schepping en liefde, vandaar dat er 
ook zo ontzettend veel liefde gepresenteerd wordt in die velden om goed aan te dikken dat 

het daarom gaat ..  
Jeroen: is het dan ook mogelijk wat mensen zeggen nou ik ben jou daar 
tegengekomen, ik denk dan van nou, ik ben jou niet tegengekomen, ik ben daar 

niet geweest maar is dat dan een inbeelding van diegenen die bedacht heeft dat 
ik daar ook was? 

Martijn: nee, het is niet een inbeelding, het wordt geproduceerd door het artificiële 
scheppingsveld, en die heeft de mens gehackt en die heeft zo’n diepgaande kennis over de 
mens, sinds tientallen miljarden jaren loopt dit programma al, heeft zo’n diepgaande 

kennis over het menselijk bewustzijn hoe de mens zichzelf kan dupliceren van het ene veld 
in een ander, het bewustzijn van het ene veld in een ander veld, ze weten precies hoe 

mensen reageren, en daar zitten wij in, wij reageren dus vanuit dat stuk en daar wordt op 
gerekend en geanticipeerd en er vinden dus projecties plaats in de mind van de 
zogenaamde astraal reiziger/ster en die komt dan een ander tegen die er niet is 

Jeroen: maar die kunnen dus eigenlijk de ander behoorlijk manipuleren, want zij beweren 
volop dat jij dit gedaan hebt en je bent dan en dat is voor hun waarheid, voor mij niet ..  

Martijn: precies, zoals het voor miljarden mensen de waarheid is dat jezus christus aan 
het kruis is gezet, wat niet gebeurd is, is ook letterlijk een neuraal projectie in het 
menselijk bewustzijn, in het planetaire bewustzijn van de aarde en niemand kan het 

verifiëren, we kunnen het alleen uit boeken lezen maar de krachten die dat allemaal in 
scene hebben gezet, georkestreerd hebben, die doen het op een hele geavanceerde manier 

en daar ga ik ook nog eens speciale lezingen over geven hoe dat werkt, om dat dieper 
duidelijk te maken hoe dat in elkaar zit, het is heel belangrijk om daar inzicht in te krijgen 
en dan krijgen we ook inzicht hoe in gevaar wij zitten en de vrijheid kunnen we pas 
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inluiden als we begrijpen hoe gevangen we zijn ..  
Jeroen: hoe groot is je eigen wil naar beïnvloeding van je omgeving en hoe krijg 

je daar vat op, want als jij beïnvloed wordt heb je dan een eigen wil of niet .. 
Martijn: nee, vrije wil in deze zone wordt niet gezien als vrije wil, er zijn heel veel mensen 

die daarop reageren, de situatie uit het verleden was, overigens een zeer dierbare vriendin 
inmiddels geworden, Lilian Ferru van de Goed-Nieuws-Krant.nl, heel interessant goed 
nieuws brengt ze naar buiten, we zijn begonnen een interview af te nemen en toen 

kwamen we op het thema ‘vrije wil’ en ik zeg nou: vrije wil komt eigenlijk, hè dus ik heb 
dat op een andere manier gezegd, het komt er eigenlijk op neer dat vrije wil alleen maar 

een beleving is in het hier & nu, omdat we de scriptschrijvers niet zijn (maakt opmerkzaam 
op geluid ambulance buiten door vinger omhoog te steken) dus waar het op neer komt is 
dat de vrije wil pas weer terugkeert op het moment dat wij gaan handelen vanuit ons 

wezen en niet gaan handelen vanuit onze persoonlijkheid, de vrije wil is een oorzaak- en 
gevolgwetgeving in dit deel van het universum, dit universum op zich, de scriptschrijvers 

die dit hebben gemaakt hebben een enorme puzzel uitgerold, exact tot in detail, dat is een 
soort hologram, waarin alle mensen die aanwezig zijn in dat programma, dus alle wezens 
die dus leven dus fysiek leven, wel of niet bezield maakt niet uit, hebben allemaal 

bouwstenen in zich en het is een heel groot bewustzijns, artificieel bewustzijnswezen, al die 
bouwstenen bij elkaar opgeteld van jou, van mij, van alle mensen op de wereld op dit 

moment, als je al die bouwstenen bij elkaar zou brengen met de ervaringen dan ontstaat 
er een wezen uit, een neuraal wezen dat artificieel is en dat neuraal wezen is opgesplitst, 
versplinterd in allerlei verschillende bouwstenen, verschillende lichamen en dat in een 

tijdsvacuüm van bijna 35 miljard jaar waarin zich dat afspeelt, dus in 35 miljard jaar 
vertegenwoordigen wij met elkaar in de hele historie en de toekomst de opkomst van een 

bewustzijnswezen wat via ons lichaam de boodschap uitdraagt en binnen dat model is er 
geen vrije wil want alles loopt exact in de pas met wat er artificiële en technologische 

wezens ontwikkeld hebben, tenzij je beseft dat je niet je lichaam bent en daar gaat het om! 
Jeroen: juist; nee, want dat wilde ik zeggen dat het er niet toe doet wat je doet 
omdat het altijd al bepaald is ..  

Martijn: alles staat vast .. 
Jeroen: want ik had hier nog een vraag maar dat houdt dan eigenlijk op: hoe 

groot is je vrije wil eigenlijk dat je alleen maar keuzes krijgt die jij niet wilt, dan 
ga je dus zelf iets verzinnen, denk je .. 
Martijn: precies, je gaat iets zelf verzinnen op basis van de referentiepunten van New Age, 

de spirituele modellen van ‘de liefde’, neurotische liefde, bedrijvende, aanhangende, 
aanbiddende, modellen zonder dat je die kracht in jezelf ervaart, op het moment dat jij als 

mens hier op de aarde keuzes maakt en je denkt dat je ze zelf maakt dan doe je precies 
datgene (Jeroen zegt iets voor mij onverstaanbaars .. ) maar je maakt geen keus want een 
keuze wordt neurologisch ingevoegd, het zijn allemaal puzzelstukjes die bij elkaar horen en 

dat ene puzzelstukje daar middenin dat hoort gewoon daar, punt, en niet daar of daar, het 
hoort daar dus dat puzzelstukje heeft helemaal geen keuze om daar te zitten maar dat 

stukje is dat zich niet bewust ..  
Jeroen: nog even over dromen dan, ben jij een droom of droom je je leven, dus 
leef je je droom of droom je je leven ..  

Martijn: geen van beiden .. 
Jeroen: het zijn twee verschillende situaties?  

Martijn: ja 
Jeroen: jouw droom kan zich niet vermengen met jouw leven en andersom?  
Martijn: nee, op dit moment niet; wij ervaren op dit moment een zeer geavanceerd, 

uitgerold, artificieel programma wat ingevoegd wordt in een andere mind dan deze (wijst 
op z’n eigen hoofd), dat is het metafysisch brein dus het metabrein wat buiten het fysieke 

brein valt, in een andere dimensie, waar we gehackt zijn, daar speelt het zich eigenlijk af, 
niet in dit hologram en we dromen dus eigenlijk gewoon de droom van de artificiële 
werkelijkheid ..  
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Jeroen: kan je verward raken of je op een gegeven moment in een droomstaat of 
in een levensfase bezig bent .. 

Martijn: ja dat kan .. 
Jeroen: dat zie je ook wel gebeuren en dan weten mensen niet of ze het nou echt 

of gedroomd hebben en dan gaat het om …??.... als je niet uitkijkt ..  
Martijn: dat is dan wel een neurologisch proces dus er vinden chemische verstoringen 
plaats in de hersenhuishouding waardoor er geen onderscheid meer gemaakt kan worden 

tussen wat de werkelijkheid is van .., de prikkels die binnenkomen en vertaald worden, die 
door zintuiglijke waarneming binnenkomen vertaald worden door je hoofd of dat het een 

eigen fantasie is binnenin, daar zit dus een groot verschil tussen en we kunnen dus fantasie 
hebben binnenin en die werkelijkheid kan net zo groot zijn als de werkelijkheid die van 
buitenaf komt, weet je, je komt steeds uit op van wat is werkelijkheid en niet, dat zijn 

steeds kernvragen hè, laten we gewoon zeggen dat de werkelijkheid is dat jij middenin  het 
moment aanwezig bent, dat is de echte werkelijkheid, als ik hier op het kruispunt sta (wijst 

naar het raam) bij de weg, en ik druk op het knopje en het lampje gaat van rood op groen 
dan kan het betekenen dat ik dat onwetend heb gedaan, ik drukte het gewoon in, ik moet 
naar de overkant, ik loop naar de andere kant toe, dan kan ik me afvragen: wie heeft die 

keuze gemaakt om naar de andere kant toe te gaan, was ik er echt bij bij die keuze of niet, 
was het een automatische piloot of niet, nou ik heb die keus als wezen niet gemaakt, het 

was puur een neurologische keuze, prikkeling, poem; maar op het moment dat ik daar heel 
bewust ga staan en ik besluit of ik het knopje echt indruk en ik ga ook nog voelen dat ik 
dat indruk dus ik keer even heel kort met mijn aandacht naar binnen en ik besef dat ik, als 

wezen, dat besluit, bewust van de aanwezigheid op deze wereld waar allerlei processen 
gaande zijn en dat ik juist hier ben om deze kracht te vertegenwoordigen, op het moment 

dat ik dan het knopje indruk dan drukt er een heel ander wezen, een heel andere kracht, 
op dat knopje, dan maak ik zelf een keuze, dat is een wezenlijke keuze, dan overkomt mij 

dat moment niet dat ik oversteek, ik doe dat zelf in het voorgaande voorbeeld is het me 
overkomen ..  
Jeroen: maar je wilt toch zelf naar de overkant neem ik aan ..  

Martijn: ja, dus dan is de keus van wie wil wat ..  
Jeroen: oké, nee dat is duidelijk, ik had zelf het voorbeeld: hoeveel wil kan je 

hebben of wat je wilt doet, ik bedoel als ik hier met een paar mensen hier zit en 
we zitten gewoon in een gesprek en ik denk goh, wat heb ik een dorst en jij loopt 
opeens om water, dat was je van te voren niet van plan, maar jij gaat ineens iets 

heel anders doen, jij gaat dat water halen, dan denk ik: hoe dikwijls wordt je op 
deze manier beïnvloedt dat je eigenlijk dingen doet, automatisch, zonder dat je 

daar van te voren over nagedacht hebt en wat je eigenlijk niet eens wil ..  
Martijn: dus dat is een bewustzijnsbeheersingsprogramma, dat loopt via het neurologisch 
systeem van de mens, menselijke lichamen staan in dienst van draconische krachten die in 

andere tijden het zo hebben her geschikt, de informatie in ons lichaam dat we  niet meer 
communiceren vanuit ons gevoelsbewustzijn maar dat we ons laten dicteren door de mind, 

dat is wat er gebeurt, dat is een intellectueel biologisch netwerk en dat zorgt ervoor dat wij 
massaal dezelfde keuzes maken, want jij zei in het begin van het interview: waarom gaan 
we niet demonstreren, nou gewoon omdat niemand dat doet .. 

Jeroen: ja dat is duidelijk .. 
Martijn: en op het moment dat wij samen dat gaan doen dan zetten we dus iets in 

beweging en dan wordt het effect opgeroepen dat mensen die dat nog niet eens zien en 
nog niet eens weten dat we dat doen, krijgen prikkels hier binnenin (zit aan z’n hoofd), dat 
is het zender- en transmissiesysteem, we krijgen een ontvangst van hé er is iets gaande, ik 

moet maar eens even gaan demonstreren, zo werkt dat  
Jeroen: een vraag die een beetje in het verlengde ligt, maar op het moment dat jij 

iemand anders en ikzelf dat je zegt: ik heb dorst: wie bepaalt dan of jij loopt of 
die ander, want die ander die loopt niet of jij loopt niet en die ander wel maar er 
wordt iets in gang gezet omdat ik dorst heb of denk te hebben (lacht ..) ..  
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Martijn: nou ja je kunt ook besluiten geen dorst te hebben ..  
Jeroen: dan loopt er niemand! 

Martijn: dat bedoel ik! (Gelach .. ) Dus de vraag is van hoe dat kan, ja dat heb ik net 
eigenlijk een beetje proberen te benoemen: er vinden gewoon neurologische prikkels 

plaats, we zijn gewoon letterlijk zenders en ontvangers, onder onze schedel bevinden zich 
1,2 miljoen hersenkristallen, kristalletjes per gram lichaamsgewicht, hersenweefsel, nou 
reken eens uit hoeveel gram onze hersenschors is daar bovenin, dus wij hebben zo’n 82 

miljard zenders en ontvangers in ons hoofd, nou dat is ruim voldoende om met ieder mens 
30 keer tegelijkertijd te kunnen communiceren, waar hebben we het eigenlijk over, we 

hoeven helemaal niet te praten ..  
Jeroen: nee precies .. 
Martijn: weet je Jeroen, de buitenaardse beschavingen en beschavingen die helemaal niet 

buitenaards zijn maar uit een ander bewustzijn komen, uit een ander universum, die 
observeren de mensen met ontzettend veel passie en ontzettend veel liefde, en ze zien in 

welke enorm lastige positie wij zitten, ze zien ook dat wij de dragers zijn van een code uit 
de oorspronkelijke wereld en dat wij hier nu zijn gekomen in dit fysieke lichaam en zij 
weten ook dat hun waarneming naar ons toe, het observeren van mij, het observeren van 

jou en alle mensen die op de aarde aanwezig zijn dat ze daarmee de potentie van het 
bewustzijn van die wezens een up lift geven, gewoon door ernaar te kijken vanuit het 

weten: daar zijn die galactic beings op de aarde, daar zijn ze en ze zitten nu midden in een 
aarde dat in een model zit van een soort hologram, een artificieel computersysteem en wij 
observeren alleen maar van buitenaf en af en toe gaan we het hologram in en laten we hen 

zien, en komen we bij de mensen die reageren vanuit de Kracht, dat kunnen zelfs mensen 
zijn die zich totaal niet spiritueel bewust zijn maar wel automatisch leven vanuit hun Kracht 

.. 
Jeroen: je zegt niet spiritueel bewust maar ieder mens is een spiritueel wezen .. 

Martijn: nou ja, wat is spiritueel, zolang je je bewust bent dat er een Kracht is waarmee je 
onlosmakelijk mee verbonden bent dan ben je je bewust van het feit dat er veel meer is 
dan alleen je eigen realiteit, het gaat er uiteindelijk om dat je je gewaar bent; er zijn 

wezens die bezoeken deze aarde al zolang dit universum bestaat waar wij nu onderdeel 
van zijn, kijken deze wezens in een multidimensionale alliantie naar de aarde en ze zijn in 

staat om in te loggen in het veld, ze zijn in staat om zich compleet fysiek te manifesteren 
omdat het ook fysieke wezens zijn alleen ze hebben een andere broncode dus ze passen 
zich aan dit besturingssysteem van dit universum, daar loggen ze op in, ze komen binnen, 

worden geleid door de Kracht en kunnen dus letterlijk intermoleculair reizen en ineens zijn 
ze vlak voor onze neus en het is aan ons om deze wezens weer te verwelkomen maar wel 

vanuit ons Wezen zelf dat we dat niet vanuit onze beschadigde persoonlijkheid doen want 
deze prachtige mooie wezens zijn echt niet aan het wachten om uitgenodigd te worden 
door mensen die nog finaal vast zitten in de overtuiging dat ze denken dat ze weten wie ze 

zelf zijn vanuit een rol van het fysieke lichaam dus alles wat er dan plaatsvindt in 
communicatie tussen de buitenaardse rassen en dat mens wordt direct gescreend door het 

hologram, dus de communicatie dient te geschieden van Wezen naar Wezen, dus van Force 
naar Force, de Kracht in de Wezens connect met elkaar en er is een communicatie tussen 
die Wezens die niet door het hologram gedetecteerd wordt; dat wilde ik gewoon even 

zeggen ..  
Jeroen: dankjewel, dat is duidelijk, ik heb nog een vraag, dit gaat over de galactic 

federation: hoe kan die bestaan als we ervan uitgaan dat het artificieel is ..  
Martijn: hoe kan de galactische federatie bestaan, en wat zei je dan .. 
Jeroen: als je ervan uitgaat dat het artificieel is ..  

Martijn: nou ja dus antwoord: niet, ze bestaan niet ..  
Jeroen: oké, dat is duidelijk ..  

Martijn: niet ‘de’ hè, let op, let op het woordje ‘de’, dus dat is ‘de’ galactische federatie 
waar heel veel mensen mee channelen, waar heel veel mensen over schrijven en allerlei 
informatie binnen laten komen, er is een enorme alliantie, gigantisch groot die de 
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mensheid koestert en zo wil wiegen (als een baby) uit liefde en wie we in essentie zijn en 
nogmaals: deze wezens geven geen boodschappen, hebben geen interventie, niet via een 

channeling, niet via een graancirkel, niet, nada, njente, noppes ..  
Jeroen: nou dat was wat ik eigenlijk wilde weten want hoe, kijk ik weet wel dat 

mensen channelen en ik weet ook al de verhalen die ervan komen maar het gaat 
altijd goed en het gaat altijd beter en er komt verlossing maar er is helemaal niks, 
dat gaat al 3000 jaar zo of nog langer, ik bedoel het verhaal zegt niks en het 

houdt ons eigenlijk met dingen die we niet zouden kunnen doen als we niet in 
slaap gesust worden .. 

Martijn: het is wederom een bevestiging, een vervulling van de profetie uit de spirituele 
wereld dat we dus door zoveel vrijheid tekort te ervaren in onszelf, innerlijke vrijheid en 
zo’n enorm tekort hebben aan daadkracht op deze planeet om samen leiding te nemen, 

eigenaarschap terug te halen om als hoeders van deze aarde aanwezig te zijn, die liefde 
die er tekort is in ons systeem daar door loopt de mensheid voortdurend in de val om de 

Kracht van zichzelf te ontmoeten in een spiritueel dogma waarin dus een passieve houding 
bereikt wordt door de mens door te voelen van binnen van ja wat deze wezens ons 
vertellen dat is zo liefdevol, ik hoef me dus helemaal niet druk te maken, ik ben gewoon 

onderdeel van het licht, alles komt gewoon hartstikke goed en vervolgens krijg je dus een 
passieve houding en dat is de doelstelling van deze groepen en dat zijn draconische 

inserties ..  
Jeroen: dus dat heeft hetzelfde te maken met er constant beweerd en beloofd 
wordt dat er een disclosure komt maar ik geloof er geen ene klap van ..  

Martijn: er komt geen disclosure, ja er komt wel een disclosure maar niet die  
Jeroen: ik meen wel herkennen dat er een opening komt die we zelf moeten doen 

..  
Martijn: precies, daar gaat het om  

Jeroen: ik bedoel, ik kan gaan zitten wachten tot iemand de vuilnis op komt 
ruimen maar die vuilnisman die komt niet ..  
Martijn: precies, als je kijkt bijvoorbeeld naar disclosure-projecten, Steven Greer, dat is 

het openen van de doos van Pandora van de militaire industrieën, en die militaire 
industrieën worden geleid door de draconische machten waar humanoïde reptiliaanse 

wezens tussenin navigeren en dat is een enorm grote complexe gebeurtenis, deze 
technologie is er altijd al geweest omdat zij de heersende machten zijn van de aarde en het 
is niet zo dat wij nu ineens in een militaire upgrade komen, nee dat is er altijd al geweest, 

het wordt alleen langzamerhand gemanifesteerd zodat de mensen gaan accepteren dat in 
de chaos waarin we als mensheid leven dat het goed is dat er een superstaat is op deze 

aarde die zoveel machtige wapens heeft dat zij gelukkig ons allemaal hebben beveiligd 
tegen grote nucleaire schurkenstaten zoals Noord-Korea, dat is een gigantisch groot 
georkestreerd verhaal, het is bereidwilligheid kweken om vervolgens de macht te grijpen ..  

Jeroen: dat merk je aan alles, dat ze proberen ..??.. ..  
Martijn: de Roswell-crashes en niet alleen die maar eigenlijk alle crashes zijn allemaal in 

scene gezet om militaire contra-operaties door de draconische groepen die artificiële 
wezens hebben laten crashen, bewust, om later in de toekomst te kunnen aantonen van 
kijk wij zijn inderdaad bezocht door buitenaardse wezens, dat klopt, en dit is het dossier en 

we hebben het toen verzwegen want de technologie was zoo ontzettend ver ontwikkeld en 
we hadden net de koude oorlog achter de rug dus we hebben het opgesloten in een grote 

bunker en we hebben uitgezocht hoe het werkt en toen kwamen we erachter hoe het werkt 
en toen hebben gewacht tot de mensheid zo’n groot bewustzijn had en nu pas kunnen we 
het gaan gebruiken en op het moment dat ze gaan vertellen hoe ze het gaan gebruiken 

dan is het al zover dat de mensheid bereidwilligheid moet hebben om te knielen voor een 
nieuwe macht op deze wereld en die macht die is er al ..  

Jeroen: en dan krijg je dus oude beelden van ufo’s die nog met klinknagels in 
elkaar zitten (gelach) Ik had er nog één: o ja, jij hebt zelf ook wel eens beweerd 
dat je aan boord van die schepen van de galactische federatie geweest bent ..  
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Martijn: niet van de galactische federatie, nee, wel aan boord van heel veel andere 
voertuigen, ik heb heel veel reizen gemaakt met Siriaanse en Safiriaanse beschavingen, die 

menselijk zijn, identiek aan ons, alleen veel geavanceerder en een enorm vermogen 
hebben, op het moment dat je ze aankijkt dan krijg je een bewustzijn door je systeem 

heen door de observatie hè, daar heb je het weer, dus van oog naar oog, van Wezen naar 
Wezen, wat zo’n enorm krachtige prikkel geeft door het lichaam, het is verliefdheid maar 
dan een miljoen keer sterker, zo’n krachtige impuls, dus daar kun je ook behoorlijk van in 

de war raken neurologisch, met hen heb ik reizen gemaakt, ik heb reizen gemaakt met 
sterrenmensen uit heel andere beschavingen, dat zijn de Incapul-beschavingen (???), ik 

heb heel veel contact met de Pleiarische mensen gehad, dat is nu bijna ¾ jaar, bijna een 
jaar is het heel rustig geweest, maar 2,5 week geleden heb ik daar weer contact mee 
gekregen, 67 mensen zoals wij, uitvoerige gesprekken mee gevoerd over beveiliging in het 

hologram hoe dat werkt, ik kan nog wel even doorgaan, met ..?..-beschavingen, dat zijn 
leeuwachtigen, tijgerachtige mensen, zeer geavanceerde wezens, allemaal uit het veld van 

de oorspronkelijke schepping hè, dus die zijn niet in de mindcontrol en ik heb ontzettend 
veel voertuigen van binnen gezien ook van Arcturiaanse rassen, Huengshi (???)-
beschavingen, dat zijn ongelofelijk mooie wezens, rechtstreeks uit de Bron, elk contact dat 

is zo warm en zo open en je voelt letterlijk, ik als mens voel dat ik geëerd wordt door die 
Kracht, het is bijna een buiging in energie van blijdschap, dat stuk pure herkenning, en dat 

zijn fysieke ontmoetingen ..  
Jeroen: en hoe onderscheid jij dat in voor jou realistisch of astrale hoedanigheid ..  
Martijn: ik heb geen astrale hoedanigheid, een aantal keren is dat geprobeerd, dus ik ben 

een aantal keren gepoogd gehackt te worden door astrale realiteiten waarin zoveel 
ingevoegd werd in mijn fysieke lichaam dat er gevoelens werden opgewekt van mijn eigen 

Kracht, moet je je voorstellen, mijn eigen oorspronkelijke Kracht en Liefde, een krachtveld 
kwam in beweging, neurologisch werd het ingevoegd, waardoor ik, ik had dus verwarring in 

mijn mind waardoor ik dacht dat die Kracht bij hen aanwezig was en ik de bereidwilligheid 
gewoon kreeg om met hen in contact te gaan dus ik ging met mijn aandacht en bewustzijn 
eigenlijk mijn lichaam uit, dat is gepoogd en niet gelukt ..  

Jeroen: oké, duidelijk ..  
Martijn: en waarom niet, omdat ik maar van één ding uitga Jeroen en dat geld voor alle 

mensen als inspiratie, dat er niets buiten ons is wat dat kan vertegenwoordigen wie jij 
bent!  
Jeroen: dus als we dat allemaal doorhebben dan ..  

Martijn: dat zijn we nu aan het doen! 
Jeroen: ik heb nog één vraag (gelach en zo) 

Martijn: dat is zeker een strikvraag (gelach), moet ik me zorgen maken? 
Jeroen: dat gaat om het laatste interview van Wubbo Ockels, ik weet niet of 
mensen dat gezien hebben, waarin hij beweert dat als hij de aarde verlaat dat de 

lucht of nou ja het heelal eigenlijk net zo blauw is als de lucht waar we nou ’s 
avonds naar kijken of overdag naar kijken, en wat ie beweert is dat er maar één 

planeet is dus dan denk ik van: tot hoever ben je gevlogen of om dit te ervaren of 
dit zijn laatste idee om ons heel duidelijk te maken dat er maar één aarde is om 
goed voor te zorgen want er is er maar één maar hij had het duidelijk over maar 

één planeet ..  
Martijn: ja, en dat zou ook zo moeten zijn dat we het over deze aarde gaan hebben, dat is 

een hele mooie voorzet van Wubbo en ik heb ‘m zelf ontmoet toen ik 12 jaar was, heb ik 
een gesprek gevoerd met hem daarover en toen ging het ook steeds over de aarde, hij 
noemde de aarde toen al, toen was ie al zo gepassioneerd zoals we hem in de laatste tijd 

van z’n leven ook hebben gezien, (Wubbo:) ‘moet je je voorstellen’, en toen was ie nog 
veel jonger, met die snor, (Wubbo:) ‘ de aarde is een groot ruimteschip’, en zo stond ie te 

praten in het bij ons in de Koornbeurs in Franeker, dat is een theater, zeer inspirerend en 
toen had ie het al over de kleuren en ik heb toen een gesprek met hem gehad omdat ik 
heb gezien dat de kleuren in het universum wat wij nu zien, als wij buiten de aarde komen 
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en we gaan echt uit de velden van de aarde weg, en die lopen gigantisch ver, die lopen 
door het hele zonnestelsel heen, als we echt buiten het veld komen, het bewustzijn van de 

aarde, dan ontkoppelt ons Wezen zich voor een groot deel van de neurologisch 
interpretatie van wat we denken dat we zien en dan gaan we het universum zien in 

ongelofelijke kleuren, ongelofelijk mooi en kijk hij is toen in dienst geweest van de US Navy 
en dat is een onderdeel van Darpa dat zijn de mensen die bij NASA vliegen en bij de 
Europese Space Agency, die hebben allemaal een contract met speciale militaire 

organisaties en ze hebben een zwijgplicht en ik vermoed, dat zegt mijn gevoel, ik heb daar 
verder nooit naar gekeken, ik heb wel eens eerder iemand horen zeggen, maar ik heb het 

gevoel dat ie dus een boodschap wil meegeven van jongens: het gaat om de aarde en alles 
wat je buiten de aarde ziet is blauw als de aarde want het gaat alleen maar om de aarde, 
als we van de aarde afgaan kijken we nog steeds naar met elkaar naar de aarde want daar 

liggen de oplossingen op de aarde, voortdurend, en dat is een soort vertaling wat zo diep in 
mag komen bij de mensen, bij alle mensen op deze aarde want we hebben maar één aarde 

van dit deel van het universum hier en het gaat erom dat we in verbinding komen met de 
Geest, met het bewustzijn van de planeet en die zijn we op dit moment zo diep aan het 
transformeren waardoor het heelheidsbewustzijnswezen, de Force, de Kracht, in de aarde 

weer tot activiteit komt, ik heb het idee en het gevoel dat dat is wat Wubbo heeft willen 
overbrengen ..  

Jeroen: het is wel mooi wat je zegt over die kleuren omdat ik voor mijn gevoel 
denk dat ik dat gezien heb, dat ik daar geweest ben, gewoon omdat ook de 
ervaring van kleuren die ik sowieso heb, maar ik heb een aantal schilderijen 

gemaakt die precies die kleuren vertegenwoordigen van buiten de aarde, dat is 
wel grappig ..  

Ja ik denk dat ik dan verder rond ben met mijn vragen en dan zou ik even aan de 
zaal vragen: schiet los als jullie vragen hebben ..  

 
Vraag uit de zaal: ja Martijn, er is een soort idee wat ik heb, een gevoel over een 
gebeurtenis dat gaat plaatsvinden en met de kennis die jij overbrengt is het het 

moment dat wij het hologram gaan doorbreken en doorzien als planetair 
bewustzijn, als menselijk ras en ons dan gaan beseffen, jij noemt dat dan in de 

kracht van de Bron komen te staan en ik heb het gevoel dat vanuit Nederland, 
mensen die hier ook in de zaal zitten, wereldwijd een belangrijke betekenis in 
gaan spelen in die event, ik noem dat even event als gebeurtenis dat dat hele 

hologram in elkaar valt, zou jij jouw visie kunnen geven hoe jij ziet dat die 
gebeurtenis gaat plaatsvinden dat ..?... het doek valt …?... maar de manier hoe jij 

ziet dat dat gaat gebeuren ..  
Martijn: ja, ik zal daar een reactie op geven, overigens de manier hoe dat tot stand komt 
is zo multidimensionaal, vanuit hier bekeken is het volgende aan de hand: stel je voor er is 

een trui die gebreid wordt, dus die trui wordt gebreid en door die laag van die rode trui 
wordt ook een ander ding doorheen geweven, dus een andere kleur, eigenlijk bestaat die 

ene trui dan uit verschillende lagen, verschillende webben zeg maar, en de aarde is een 
prachtig mooi scheppingsveld door magnifieke wezens die deze wereld hebben gecreëerd 
met de beste doelstelling voor zichzelf vanuit liefde om terug te keren in het veld van de 

schepping; voordat wij hier binnenkwamen is dit hele veld wat in elkaar geweven is met 
projecties, met breinaalden, is overgenomen en daar loopt een soort web doorheen, 

lichtvelden zijn dat, die lichtvelden zorgen er eigenlijk voor dat er een voortdurende 
eerdere reactie is van dat veld om de wezens van wie wij zijn dan het oorspronkelijke veld, 
dus er loopt iets niet helemaal synchroon, op het moment dat die tweede (wolle ??) laag in 

werd gebreid gebeurde dat op een hele specifieke plek op deze aarde en dat was in het 
Midden Oosten, in het Midden Oosten is één van de grootste grids planetair gezien waar 

het hologram, wat door de designers ontwikkeld is, een opening kent, speciaal voor die 
designers gemaakt dat die designers daar in dat web aanwezig kunnen komen, laat ik het 
zo maar even eenvoudig benoemen en nadat het gehackt is is dat web verdraaid en dat 

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


 
 

Willien Page                                                                   Pagina 27 van 33                                  Webpage https://matrix-nl.freevar.com                                       

web ligt boven Nederland, dus Nederland is een enorm belangrijke plek zowel in het 
manipulatieveld, dus de enorme krachten zijn hier in dit deel van Europa bezig en 

Nederland ligt daar centraal onder, maar op het zelfde moment kun je ook zeggen dat er 
een enorme kans is tot bewustwording van de mensen die in dit gedeelte van de wereld 

wonen en daarom is Nederland een heel belangrijk punt en wat wij aan het doen zijn is nu 
zoveel bewustzijn brengen hier in dat web dat wij letterlijk zicht krijgen op, gevoelsmatig 
vanuit de kracht dat dat in elkaar zit en dat er  hier iets heel bijzonders aan de hand is en 

wat er gebeurt is dat wij bezig zijn om de frequentie van het web eigenlijk op te heffen 
door zoveel emoties te beleven in ons fysieke lichaam dat wij een scheppersdeel in onszelf 

ervaren gaan in het fysieke lichaam, en het fysieke lichaam wat dus onder controle staat 
van dat web gaat dus als een transmissiesysteem, zo beeld ik het maar even uit, gaat ons 
lichaam de emotionele uitspattingen van ons scheppingspotentieel teruggeven aan het web 

van manipulatie en daarmee komt het te vervallen en dat doen we dus in Nederland, 
België, Frankrijk, Engeland, Duitsland, zijn we daar heel centraal mee bezig en Nederland 

ligt daar echt heel sterk onder, heel sterk, vandaar dat er in Nederland ook zo weinig 
gebeurt, het is een hele gepolariseerde energie, we hebben hier te maken met een enorme 
onderdrukkende kracht en we hebben hier ook te maken met een enorme ontwakende 

kracht dus als jij thuis, luisterend, waar ook ter wereld of hier in de zaal die Kracht ook in 
jezelf voelt, dat je alle kanten wordt uitgetrokken, weet dan dat je met je bewustzijn naar 

die Kracht gaat vanwaar jij voelt: dat is waarvoor ik hier ben, ik ben hier voor die Kracht 
en dan ga je je bewustzijn daar naar toe brengen, door je hele lichaam en nodig het uit, 
van be present hier, aanwezig zijn, dus dat is wat er gebeurt dat web valt uit elkaar door 

dat wij de kracht vanuit onszelf gaan ervaren dus we krijgen met huilbuien te maken, niet 
omdat we verdrietig zijn maar omdat de Kracht weer wedergeboren wordt, dat is de 

wederopstanding van het oorspronkelijke menselijk bewustzijn en dat krijgen we zo heftig 
door ons systeem heen en dat hele neurologische systeem wordt gewoon overladen met 

cadeautjes en knuffeltjes van ons oorspronkelijke gevoel maar dat voelt heel overrulend 
want het is een enorme Kracht en als we dan niet in angst schieten en we laten het gewoon 
door ons heengaan en we zetten het letterlijk in ons bewustzijn door middel van ons 

voorstellingsvermogen zetten we het buiten uit, jongens, dan gaat het hologram gewoon 
geneutraliseerd worden en dat is ook wat er nu aan de hand is ..  

Zelfde vragensteller: hoe lang denk je dat dat nog duurt? 
Martijn: dat is heel afhankelijk van onze bereidwilligheid hoe lang het nog duurt, het is 
heel afhankelijk van onze bereidwilligheid om daar ook heel fundamenteel mee bezig te zijn 

en te blijven en het niet alleen maar bij dat ene moment te laten, het betekent ook dat je 
aandacht hebt echt voor je zelf dus als je ’s avonds gaat slapen dat je eventjes in een flits 

door je lichaam heen gaat met je bewustzijn en zegt van oké, dat heb ik vandaag allemaal 
gedaan, prima, en nu ga ik slapen, dan sluit je het af en als je opstaat even met je 
bewustzijn door je lichaam heen gaat en zegt oké, vandaag een nieuwe dag, hartstikke 

mooi, een nieuwe mooie dag en dan ga je bezig, als we dat doen hè zulke simpele dingen 
die zijn fundamenteel belangrijk, zijn we de hele dag in ons lichaam aanwezig, overkomt 

ons niets meer en dan zitten we tussen nu en (is even stil ..), er lopen een paar grote 
programma’s doorheen van artificiële pogingen die ook worden uitgevoerd, dus het zou zo 
maar kunnen zijn dat we in een tijdsbestek van (is weer even stil ..), ik zit in te voelen of ik 

dat ga zeggen om dat zo te doen want ik ben geen voorspeller, we zitten nu fysiek in 2016 
en het zou zo kunnen dat we in 2023 compleet echt vrij ervan, helemaal vrij en op het 

moment, dat is wel leuk, op het moment dat we daar dus vrij van kome, voel dat maar 
eens heel goed in, zullen we deze hele realiteit als nooit ervaren beschouwen; er komen 
nog heel veel grote programma’s aan waarin onze gevoelens worden overgenomen door 

computerprogramma’s, ik heb daar vanmiddag al kort iets over gezegd op een bijeenkomst 
ook hier in Zwijndrecht en ik denk dat heel belangrijk is in reactie op wat je vraagt om een 

grote voorstelling te krijgen wat voor vertragende factoren er allemaal nog gelanceerd 
gaan worden, denk bijvoorbeeld op dit moment aan facebook, facebook is het eerste online 
platform wereldwijd wat ervoor gaat zorgen dat er op basis van niet meer internet maar 
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van breinnet, dus dat het brein rechtstreeks wordt gekoppeld aan het internet wat niet 
meer via computers gaat maar dat ons computersysteem hier (wijst naar hoofd) wordt 

gebruikt als de computer, dat we rechtstreeks een breinnet krijgen over de hele wereld, 
dat hele systeem is al operationeel, wordt op dit moment volledig getest en dat we dus 

straks niet meer liken van elkaar wat we leuk vinden van oké duimpje omhoog, dat is leuk, 
maar dat we straks in ons neurologisch brein een signaal ontvangen waardoor als jij dus 
mijn artikeltje dus liked dat ik terwijl ik aan het fietsen ben ineens door mijn brein heen 

voel gaan dat jij een emotie hebt van dat is leuk en dan gaat het door mij heen van dat jij 
leuk vindt wat ik heb geschreven, dat is wat eraan zit te komen, dat is compleet uitgerold 

en dat gaat tussen nu en 3 jaar helemaal operationeel worden en er gaat een mind blowing 
verandering komen op het gebied van ICT, hoe banken functioneren, alles wordt totaal 
anders, we gaan in een duizelingwekkende snelheid gaan we verandering krijgen en dat zat 

heel veel vertraging op gaan kunnen leveren en daarom ben ik altijd voorzichtig om 
voorspellingen te doen want in feite hebben we geen voorspelling nodig als we gewoon 

doen waar we goed in zijn, dan doen we het, nou ..(geklap uit de zaal) dat is wat we te 
doen hebben, met zoveel mogelijk communiceren hierover .. 
Vraag uit de zaal: en de fysieke aardverandering die nu plaatsvindt en …?... hoe 

zie je dat? Moeten we ons zorgen maken? 
Martijn: nou dat is een gebeurtenis wat zich in het hele universum afspeelt, niet alleen op 

de aarde en in dit zonnestelsel en sterrenstelsel, dat speelt zich af in het hele universum 
waar wij een onderdeel van zijn, dat heeft te maken met de designers, de designers staan 
nog steeds aan de observerende kant naar dit hologram, zij observeren de mensheid en ze 

observeren ook de manipulerende krachten en omdat de mensen die hier in dit hologram 
aanwezig zijn steeds meer gaan observeren dat die krachten en machten er zijn, die 

omdrukkende machten en het niet meer ontkennen en zeggen: oh nee maar daar moet je 
niet naar kijken hoor dat is negatief, dan vergroot je het en ze voelen ineens van wacht 

eens even: door het te observeren vanuit de kracht van de Bron is het juist aanwezig en 
maak je het juist zichtbaar en kan het transformeren, daardoor is de observatie van de 
beschavingen die elders, de ouderenrassen die ons ontwerpen hebben, de lichamen en het 

universum, is hun observatie ineens in een enorm vermogen aan het toenemen dus zij 
kunnen steeds meer gaan kijken vanuit een emotioneel bewustzijnsveld naar dit hologram 

omdat wij steeds beter gaan observeren en daardoor vindt er een versnelling plaats in de 
hele opbouw, de structuur, dus de moleculaire structuur zoals wij dat fysiek noemen 
waardoor er een vibratieversnelling plaatsvindt en dat geeft een, uitgebeeld in 

temperatuur, een verhoging in frictie en wrijving weer met de verandering van 
magnetische velden, ionosferen, stratosferen verandert, alles verandert en dat is maar 

goed ook dat het verandert, als hier een knop zou zitten om het nu in te drukken zou ik er 
nu op drukken .. 
Jeroen: als ik dat geweten had, had ik ‘m neergezet ..  

Martijn: dan had ik er al lang op gedrukt .. (gelach .. ) Dus het observeren van die 
designers, van de ontwerpers van deze wereld, hun observatie versterkt doordat wij beter 

gaan observeren, we worden ons steeds meer bewust en het leuke is dat dat dus ook is 
wat de buitenaardse beschavingen buiten dit veld, dus niet de designers maar de wezens 
uit de oorspronkelijk scheppingsvelden doen, die observeren ons ook! Dus het komt van 

verschillende richtingen, dus onze observatie wordt doorgegeven naar allerlei andere 
schillen, dus je observeert niet alleen voor jezelf en daarom hamer ik er positief zo op dat 

wij goed leren observeren namens onze innerlijke Kracht in niet meer bij toeval iets zien 
gebeuren en plip, plip, plip, wordt je bewust, op het moment dat je gaat observeren leren, 
dat ga je weer helemaal terughalen en dan ga je letterlijk ervaren dat je die ervaring deelt, 

die waarneming, met het gehele heelheidsbewustzijnswezen, dus de toegankelijkheid wordt 
steeds groter van die kracht hier in jouw waarneming als jij je daarvan bewust wordt; dat 

is een enorm groot onderwerp waar we in deze inzending nu niet aan toe zouden komen, ik 
ben ervan overtuigd dat we het allemaal in ons dragen die informatie en we kunnen dat uit 
gaan zoeken, we kunnen dat allemaal uitzoeken hoe dat werkt, wat observatie voor effect 

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


 
 

Willien Page                                                                   Pagina 29 van 33                                  Webpage https://matrix-nl.freevar.com                                       

heeft ..  
Jeroen: mooi! 

Martijn: bijzonder ja ..  
Jeroen: nog andere vragen?  

Martijn herhaalt de vraag uit de zaal: kan het zijn dat we aangesloten zitten op een 
computer …?..., nou dat is helemaal geen gekke gedachte want dat is in wezen waar we 
het voortdurend over hebben, je zou kunnen zeggen zijn wij aangesloten op een computer, 

is die computer op ons aangesloten, of zijn wij ingelogd op een computer, en we zouden 
kunnen zeggen we zijn ingelogd op een computersysteem wat een bewustzijnsveld is, wat 

een hologram is, daar zijn we op aangesloten, daarom zeg ik ook dat de hele werkelijkheid 
die we ervaren een artificiële werkelijkheid is, het wordt namelijk geproduceerd door die 
computer en wij gedijen daarin en de machten op deze planeet, de wezens die huishouden 

op deze planeet die dus doen wat ze doen, de machten die daarachter zitten, dus de 
draconische machten, die weten dat het helemaal niet belangrijk is dat er verwoesting 

plaats vindt want het is namelijk een hologram, zij kunnen voortdurend opnieuw creëren, 
ze kunnen het repareren en aanpassen, denk ook even aan het geldsysteem, waarom ligt 
dat geldsysteem nog steeds niet op z’n kont, omdat die machten het geld oneindig kunnen 

aanvullen, uit het niets, en dat is hoe het werkt, dus de basis, de voeding van het hele 
gebeuren is voortdurend ongelimiteerd toegang om iets te repareren en aan te passen, het 

is hetzelfde als dat je regisseur bent van een film en iedere keer als jouw toneelspelers 
besluiten dit is nu de laatste scene, de laatste 10 seconden, schrijf jij er nog snel even 5 
minuten bij, dat is wat er gebeurt, dat die toneelspelers bewust worden dat ze hun ogen 

dichtdoen en gaan verbinden met de Kracht en op dat moment dat ze gaan observeren met 
hun voorstellingsvermogen en nu is het eind, dit is klaar, nu is het afgelopen, wij besluiten 

nu dat de film nu stopt en dan wil die scriptschrijver wil inloggen in die film maar die komt 
er niet meer in want er is een andere Kracht aanwezig, dat is wat we mogen doen! 

Ja, ik kom langzamerhand een beetje op gang hè (gelach.. ) Het is ook aftasten hoor, het 
is heel bijzonder om zo’n interview te doen omdat er natuurlijk een heel ander setting is, ik 
vind het wel heel bijzonder hoor Jeroen .. 

Jeroen: mooi, dan had ik ook nog een vraag voor je nog steeds, maar in hoeverre 
ben jij bekend met het Secret space program, ik heb contact met ..  

Martijn: geheim ruimtevaart programma Jeroen, niet alles in het Engels doen, doe ik ook 
niet (gelach .. ) 
Jeroen: het geheime ruimtevaartprogramma, ik en er zelf een paar keer voor 

uitgenodigd, maar wat doet dat, wat voor spelletje spelen die momenteel? 
Martijn: ik ben zelf bij een conferentie geweest van het geheime ruimtevaarprogramma in 

de Zonnetempel was dat in Amsterdam, volgens mij 2011, toen heb ik geluisterd wat er 
allemaal werd verteld en ik kan alleen maar luisteren wat zij vertellen, ik weet wat ik zelf 
meemaak, ik ben als kind zeer betrokken geweest bij militaire mind control programma’s 

waarin smartdustechnologie werd gebruikt dus dat zijn stofdeeltjes waarin met de mind 
van mij invloed werd uitgeoefend waardoor er een soort cellofaan laag ontstond uit het 

poeder en vervolgens kon er een enorm voertuig uit ontstaan door beelden in mijn mind te 
projecteren wat die inlichtingendiensten deden, dus dat zijn hele speciale mind control 
programma’s en dan kon ik dat omzetten met mijn neurologisch systeem in dat voertuig en 

daar bleek ik als kind verbluffend goed in te zijn en ik heb daar een hele zware tijd in 
gehad en ik weet dat de geheime ruimtevaartprogramma’s er zijn, ik weet dat ze bijzonder 

ver zijn, ik weet ook dat ze allemaal onder licentie vallen van de manipulerende 
organisaties dus alles wat hier nu wordt gezien als een ruimtevaartprogramma wat door 
Richard Hoagland en door heel veel andere mensen wordt verteld is er daadwerkelijk en 

het is nog steeds dat het niet voor niets in het geheim wordt gehouden want het valt niet 
onder de jurisdictie van Amerikaanse en andere inlichtingendiensten, het is een compleet 

losgebroken beschaving die wordt begeleidt door de draconische groepen ..  
Jeroen: dat wilde ik even weten ..  
Martijn: nou heel eenvoudig ..  
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Jeroen: er is nog een vraag van die mevrouw daar ..  
Mevrouw: ik lees ..?.. dat chemtrails worden losgelaten, is dat waar omdat wij vaak de zon 

zo weinig ervaren en dat alles vertroebelt wordt ..  
Martijn: nou begin het maar inderdaad vervelend te vinden want het is zo maar we mogen 

wel genuanceerd zijn over die term chemische bespraying dus chemtrails is een chemische 
spray dat in de lucht gespoten wordt, niet alle trails, sporen die we zien in de lucht zijn 
allemaal chemische programma’s, dat is niet zo, het merendeel van de sporen die wij in de 

lucht zien worden echt veroorzaakt door burgerluchtvaarttoestellen, ik heb jarenlang met 
speciale telescopen vastgelegd en gelogd welke maatschappijen het zijn en welke 

vluchtnummer en ik ging achterhalen hoe dat zat, daar heb ik hele lijsten van bijgehouden, 
ik heb achterhaald welke brandstof erin gaat, welk type motor dat is, ik heb echt wel wat 
onderzoek gedaan; het is heel duidelijk dat deze toestellen, de burgervaarttoestellen, het 

merendeel van de burgerluchtvaarttoestellen helemaal niets te maken hebben met het 
sprayen van stoffen in de lucht maar er ontstaan wel enorme sporen die soms helemaal 

uitwaaieren dat het helemaal dichttrekt en dat heeft verschillende redenen, één van de 
grootste redenen is dat ze met speciale, denk aan een magnetron, dat zijn microgolven, 
door microgolven toe te passen kun je je worstje, o nee, jullie zijn allemaal vegetarisch, 

kun je je biologische aardappelen warm maken, door de moleculen tegen elkaar te laten 
botsen en dat doen we met straling, uiteraard is het ook mogelijk om moleculen te 

vertragen, dan wordt iets dus koud, dan kunnen we dus ook iets wat 200 graden is in 30 
seconden terugbrengen naar -5, dat kan ook, die technologie is niet beschikbaar voor de 
consument maar wordt in militaire en industrieën al sinds decennia gebruikt en die 

technologie wordt gebruikt door speciale telometrische plasma-wapensystemen die stralen 
in de atmosfeer en zorgen er dus voor dat er afkoeling plaatsvindt in exacte luchtlagen, dus 

de hoogtes, tussen de 7 en de 7,5 km of tussen de 8 en de 12 km en dat is een bewust 
programma, er zijn satellietsystemen die houden bij waar opwarming plaatsvind op de 

aarde, waar bepaalde stoffen op de aarde aanwezig zijn en wat ze dan doen is dat ze heel 
specifiek op bepaalde plekken waar dat nodig is gaan ze met die wapensystemen wat ook 
echt wapensystemen zijn daar kunnen ze ook complete vliegtuigen mee uit de lucht laten 

verdwijnen, kunnen ze de atmosfeer zo af laten koelen in een bepaalde laag dat alle 
burgerluchtvaarttoestellen die daar doorheen vliegen die krijgen dus letterlijk een contrail 

maar dat is zo excessief omdat die lucht zo koud is dan kristalliseren die uitlaatgassen op 
een extreme manier en dat waaiert dan helemaal uit en dat is dus letterlijk om het zonlicht 
te blokkeren onder andere maar ook om een heleboel andere programma’s dat zijn niet de 

chemtrails maar in feite zijn dat gewoon uitlaatgassen van die vliegtuigen; dan zijn er nog 
vliegtuigen binnen de burgerluchtvaart die datzelfde doen maar andere type motoren 

hebben en die hebben ook een iets andere brandstof, dus bepaalde 
luchtvaartmaatschappijen hebben bij specifieke motoren expliciete brandstof, kerosine, en 
die mogen alleen in die toestellen en daar zit een toevoeging in, een moleculaire 

toevoegingen die veranderingen laten ontstaan in de weerpatronen, letterlijk, dus ze 
veranderen het waterstofatoom, dus de hele substantie van hoe de natuur zich gedraagt 

wordt aangepast, dat is ook een programma, en dan heb je ook nog echt programma’s en 
er zijn nog heel veel programma’s meer maar er zijn ook programma’s dat er echt wordt 
gesprayed in de lucht, dat zijn echte, speciale interventieteams, hier in Nederland heb je 

ook zo’n interventieteam, dat staat gestationeerd hier bij ons in Leeuwarden, dat zijn 3 
gevechtsvliegtuigen, F16’s die letterlijk, en dan heb je ook nog grotere toestellen vol met 

stoffen die worden echt in de atmosfeer gedumpt en dan wordt er gewoon 300.000 ton aan 
speciale nanotechnologie en Nano bots wordt in de lucht gedropt en dat hecht zich aan de 
deeltjes die door de stap die ik hiervoor noemde van de burgerluchtvaarttoestellen met de 

aanpassing in de moleculaire structuur, dat hecht zich aan die stof waardoor die Nano 
deeltjes worden verspreid door de atmosfeer en langer in de atmosfeer blijven hangen dan 

normaal gesproken en daarna dwarrelen ze neer en een hele tijd ademen we dat in en dat 
zijn echte trails, dat zijn Nano bots en daar zou ik nog veel meer over kunnen vertellen 
maar laat ik zeggen het antwoord is ja, het is zo .. en trouwens, dit is geen conspiracy, dit 
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is gewoon een cover-up, het wordt gewoon achter de gordijnen gehouden en er is zoveel 
fundamenteel bewijs, er is over de hele wereld zoveel onderzoek gedaan, duidelijke 

rapporten waaruit onomstotelijk blijkt dat onze lucht vervuild wordt door stoffen die daar 
niet horen en er is geen regeringsfunctionaris die zijn handen daaraan durft te branden en 

dat komt doordat die regeringsfunctionarissen die stoffen zo diep hebben ingeademd .. 
(gelach .. ) dat ze helemaal onder controle staan van de angst .. En ook daar gaat 
verandering in komen want ook die dossier gaan open en daarom is het belangrijk, je 

merkt wel, ik ben als wezen hier net als jullie bezig om inspiratie te brengen en vooral daar 
ook waar mensen niet in durven kijken, wie zijn wij om ons weg te halen uit het veld,, wie 

zijn wij dat wij niet aanwezig zijn in al die grote programma's, wij zouden met 50.000 
mensen in Nederland gewoon aandacht kunnen geven, eerst met de Kracht van binnenuit, 
dat dat thema in beweging komt, boem, en de Kracht komt binnen en het thema komt in 

beweging, dan gaan we vervolgens ook nog een keer fundamenteel aan de slag, allerlei 
onderzoeksrapporten gaan we opvragen en dan zetten we vanuit de maatschappelijke kant 

in beweging en we zetten het in beweging vanuit de Kracht wie we werkelijk zijn als 
heelheidswezens, wij gaan als Nederland dan doen, wij zijn het 1e land ter wereld die dat 
gaat doen (yeah, applaus .. ) 

Vraag vanuit de zaal: mag ik dan namens Trots op Nederland vragen of jij 
lijsttrekker wilt worden? (Gelach .. ) 

Martijn: dat mag je altijd vragen .. Geen vragen meer? Nee, wij zijn allemaal onze eigen 
lijsttrekker en daar gaan we ook afscheid van nemen van dat gedoe, ik denk wel dat die 
mensen hebben laten zien dat het niet werkt ..  

Vraag uit de zaal: ik heb een vraag over symbolieken, wat doen symbolieken 
precies …?.... Kan je daar meer over vertellen?  

Martijn: wat zijn symbolieken en wat betekent het .. 
Vraagsteller: Wat doet het, schilderijen bijvoorbeeld, ik voel heel veel en ik schrijf 

het ook soms zonder er erg in te hebben .. 
Martijn: wij noemen een glief bijvoorbeeld een symboliek, een symbool is een vorm hè 
maar wat is een vorm, een vorm is een uiting van creatie, een vorm is een uiting van een 

emotie, van gevoel, op het moment dat jij aan het schilderen gaat, je gaat iets creëren, 
dan doe je dat of je er nu wel of niet bij bent wat je denkt, het ontstaat, je pakt een kwast, 

je schildert iets, en dat is niet een vorm, het is een emotie, het is een krachtveld en die 
krachten en emoties, gevoelens, die worden dus omgezet uiteindelijk in een vorm, zo is het 
mogelijk om emotionele velden en eigenlijk de betekenis van het emotionele veld om dat 

om te zetten in een glief en als je zou kijken naar hoe wij op dit moment hoe ons gevoel in 
de oorspronkelijke wereld vertaald wordt met gliefs zou je kunnen zeggen dat wij van 

oorsprong en dat doen ook alle multidimensionale beschavingen communiceren dus door 
middel van het overbrengen van gevoelsbewustzijnsvelden, dus de betekenis daarvan, de 
content van die gevoelens, brengen ze over door het laten zien van gliefs dus je ziet dan 

een glief maar je ervaart in je gevoelsbewustzijn ervaar je een programma’s op basis van 
emoties dus er zijn emotionele gliefs, er zijn gliefs die ontstaan uit de creatie echt vanuit je 

krachtveld en er zijn ook gliefs die niet ontstaan uit je mind maar die zijn er al in dit 
hologram en wij reageren op die gliefs, dus op het moment dat jij iets aan het maken bent 
en dat resulteert in een symbool of in een glief dan teken je of dan creëer je letterlijk een 

resonantie vertaald in dat symbool zeg maar in die vorm, onze mind maakt daar een vorm 
van, die interpreteert de omlijsting, omlijning, het zijn allemaal beeldpixels in allemaal 

kleuren, prachtige kleuren, allemaal krachtveldjes zijn dat en die bewegen voortdurend en 
dan zit er een programma in ons hoofd en die geeft er een betekenis aan en dan is het 
leuke dat emotie en de kracht die wij als wezens voelen wordt vertaald door onze mind in 

een vorm en dat wat vertaald wordt in een vorm vertaald niet datgene wat jij hebt gevoeld 
en waarom, omdat de vorm die eruit voortkomt gebaseerd is op een 

vertaalcomputersysteem wat niet functioneert maar dus geïnvaseerd is dus op het moment 
dat wij dus met symbolen te maken hebben dan zijn wij in staat om die symbolen te zien 
en we hebben er een gevoel bij van oh dat is hartstikke mooi en we hebben ook nog 
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geleerd zelfs dat het uit de oudheidkundige cultuur een betekenis heeft van XX, dat gevoel 
kunnen we hebben doordat we denken dat het zo is en onze mind voelt de werkelijke 

betekenis van dat hologram namelijk dat we moeten gehoorzamen, dat we vooral moeten 
aanbidden, et cetera, et cetera, dus alles wat ontstaat vanuit jezelf, vanuit je Kracht, dus 

op het moment dat jij gaat schilderen, je bent aan het tekenen, kleien, het maakt eigenlijk 
helemaal niet uit hoe dat ontstaat en je komt vanuit een diepe verbinding met de Kracht, 
vanuit dat veld ben je aan de slag, dan ontstaat datgene wat er ontstaat is dus een 

letterlijke vertaling rechtstreeks vanuit het Veld dus het is wederom steeds de betekenis, 
het onderzoek, waard van wat ik heb gemaakt is dat vanuit mijzelf ontstaan en dat 

natuurlijk altijd lastig om te achterhalen op dat moment waarop het plaatsvind vandaar ook 
ga altijd in sessie met jezelf, stem je af op wat je doet en op het moment dat het klaar is 
dan eer je dat werk en zit die intentie van wat jij hebt gevoeld daar gewoon in, ik bedoel 

als iemand een schilderij maakt, creatief, heel mooi schilderij en het heeft geen duiding, 
gewoon kunst, dan zet je 10 mensen op een rij en die voelen allemaal iets anders dus wat 

is er nou eigenlijk getekend en geschilderd: Kracht, en die kracht komt binnen en dan gaat 
het op basis van je eigen emoties geef je daar dus een gevoel bij en een betekenis aan; 
dus terug naar het symbool-gebeuren en zijn het dan archontische symbolieken, nee, dat 

hoeft niet perse, het kan wel zijn dat je symbolen gaat gebruiken die ineens in je opkomen 
vanuit de gedachte daar wil ik mee werken daarom is het ook zo leuk om je zintuiglijke 

waarneming af te blinden, letterlijk, als je kunst gaat bedrijven doe je dat het liefst met je 
ogen dicht, dat is echt kunst, muziek maken doe je met je ogen dicht, schaatsen, 
kunstschaatsen doe je met je ogen dicht, dansen, zingen, met je ogen dicht, moet je wel 

opletten dat je niet tegen de muur loopt, alles wat van binnenuit komt daarbij ontsluiten 
wij ons van de zintuigelijke waarneming, dat is de Kracht binnenin en op het moment dat 

het vanuit die kant ontstaat dan is het gewoon zuiver ..  
Vraag uit de zaal: bij heel veel mensen die een verhaal hebben is het vaak dat ze 

resoneren met het verhaal en daardoor juist heel erg zoiets hebben van zo zal het 
ongeveer zijn; wat maakt het verschil want ik heb meerdere mensen ontmoet in 
mijn leven die resoneerden met een verhaal en ja die staat er ook helemaal 

achter en hoe weet je zeker dat jouw verhaal misschien ook niet een 
programmering is ..  

Martijn: nou dat weet je nooit zeker als buitenstaander, het enige wat je kunt doen is het 
onderzoeken en daarom zeg ik ook altijd van let niet op de vorm wat ik meemaak want ik 
toon op dit moment niet aan dat het zo is, ik breng alleen een heel scala aan ervaringen 

naar voren waar een draad in zit en die draad keert steeds terug bij de vorm, bij het mens-
zijn, er zit een plausibele verklaring in hoe het komt dat het zo is zoals ik het vertel en dat 

de betekenis daar binnenin van betekenis is en niet de vorm er omheen en dat is altijd een 
vorm van invoelen want je weet het niet, ik weet niet of wat jij hebt ervaren of dat echt zo 
is, ik weet wel dat datgene wat jij ervaren hebt dat dat van onmetelijk belang is want je 

deelt het en omdat je het deelt is er dus iets in jou als wezen wat iets naar buiten brengt 
waardoor de aandacht en focus naar jouw thema mag gaan en ik daardoor jou bekrachtig 

in jouw ervaring en jou ook erken en dat is eigenlijk wat hier gebeurt, en wat er bij mij 
gebeurt: ik vertel mijn ervaringen, ik vertel wat ik meemaak allemaal, ik vertel daarbij de 
globale gebeurtenissen, ik breng een soort samenvatting bij elkaar waar ik 

dwarsverbanden naar voren poog te brengen zodat je ook dieper in die materie kunt kijken 
om vervolgens de mind te frustreren omdat je het eigenlijk niet meer kunt volgen met je 

mind want dan moet je het gaan verklaren en het gaat niet om het verklaren hier (hoofd) 
maar het gaat om het invoelen daar (hart) en op het moment dat we daarin terechtkomen 
dan is het eigenlijk precies waar het om gaat, de vorm maakt eigenlijk helemaal niet zoveel 

uit ..  
Zelfde vraagsteller: ja, nou ja, ik vind het wel gevaarlijk dat je zegt dat iets een 

programma is wat bij een ander mens misschien weer niet zo is ..  
Martijn: ja, wat is daar gevaarlijk aan ..  
Vraagsteller (V): nou niet zozeer gevaarlijk maar in dat opzicht van ja, kun je dat 
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dat aantonen en dat lijkt me heel moeilijk dan ..  
Martijn: heb jij iemand waar je van houdt?  

V: genoeg ..  
Martijn: kun je mij dat aantonen? 

V: maar dat is een persoonlijk ervaring ..  
Martijn: maar dat is met alles, dus dat is de essentie, de essentie is dat we elkaars 
persoonlijke ervaring als wezen serieus durven te nemen zonder dat we het weggooien en 

zeggen van het is wel of niet zo, vandaar dat ik ook altijd zeg en dat is ook gewoon een 
neurologisch en wetenschappelijk thema dat alles wat wij ervaren in ons brein dat dat een 

prikkeling is van allerlei neuronen en dat dat een samenvatting is, een interpretatie van 
alle zintuiglijke waarnemingen plus veel meer dan dat, dat is ook een wetenschap, we 
hebben dus een behoorlijke marge als wezen op deze planeet om veel meer te kunnen 

ervaren dan dat een ander ervaart, het zou kunnen zijn dat precies wat Jeroen zegt, ik 
bedoel ik het een blauwgroenig truitje aan, het kan zijn dat jullie het ook allemaal zo 

noemen maar toch paars zien en dat is maar net de vraag, de vraag is natuurlijk niet, klopt 
het wat een ander zegt maar vooral kan het je iets brengen waardoor je in persoonlijke 
groei kunt komen, dat is de essentie en kunnen wij op deze wereld weer optreden als 

wezens die van deze prachtige wereld houden en kunnen we dat doen vanuit een 
gezamenlijke visie, het einddoel is namelijk dat we weer in saamhorigheid met elkaar 

leven, waarin we wel allemaal kunnen doen wat we willen, vanuit hier (hart), maar vooral 
ook dat we niet gaan lopen verklaren dat wat de één ervaart echt is en wat een ander 
ervaart niet echt is, het kan dus zijn dat wat de ander ervaart niet echt is en een 

neurologisch projectie-programma is maar niet wil zeggen dat het daardoor van minder 
betekenis is, zo zou het zo kunnen zijn dat mijn ervaring die zeer gedetailleerd is één grote 

mindprojectie is en dat neemt de waarde van de inhoud ontneemt het daarmee niet, dat is 
precies waar het om gaat, als wij weer interstellair met elkaar willen communiceren, ook 

met andere beschavingen dan zullen we op de proef gesteld worden dat wij denken dat 
belangrijk is en dat zij denken dat belangrijk is, we hebben het er nooit over gehad maar 
het is een bijzonder punt wat je aanraakt en het is één van de belangrijkste thema’s, 

dankjewel ..  
Nou, nog iemand? Nou, nu gaan we los ..  

V:  Je vertelde wel eens dat je met een boek bezig was, hoe staat het ermee? 
Martijn: het boek is klaar  ..  
V: wanneer verschijnt het? 

Martijn: ja dat is leuk, het is al een tijdje klaar, maar door de extra ontwikkelingen die 
plaatsvinden waardoor er gewoon versnelling, meer bewustzijn, meer dingen besproken 

kunnen worden ben ik nog wat toevoegingen in het boek aan het maken die heel belangrijk 
zijn, ik ben straks 12 weken in de rust en ik ga ervan uit dat ik het dan afkrijg en dat het 
dan door de uitgever uitgegeven kan worden ..  

Nou, dan wil nog wat vragen, jij zei net over het space conference, dat je daar niet naar 
toe kunt omdat het dan geld kost en zo en dan vraag ik me wel eens af hoe komst het toch 

dat mensen massaal wel iets van elkaar nemen maar nooit iets aan elkaar geven en nou 
heb ik iets … (kortom, Martijn geeft een envelop aan Jeroen waardoor hij er wel naar toe 
kan, hij bedankt Jeroen voor z’n belangrijke werk). 
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