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HET BELANG VAN HET HERKENNEN VAN DE OERKRACHT VAN ONS MENSZIJN IN
EEN TWEEGESPREK TUSSEN MARCEL MESSING EN MARTIJN VAN STAVEREN;
KANTTEKENINGEN
Op 22 februari 2017 verscheen er een buitengewoon interessante samenspraak van Marcel
Messing en Martijn van Staveren op het internet. Hieronder tref je het transcript aan van
de laatste passage die gaat over de Oerkracht van de oorspronkelijke mens. Dit transcript
is opgesteld door Marijke Giglio. Allereerst tref je de uitsnede aan van de film die aansluit
bij het transcript. Veel inspiratie toegewenst.
Marcel: Hier gebeurt dus het omgekeerde dan bijvoorbeeld in de film “De Matrix” waar
Nemo in verdwaald raakt en Mr. Smith overal de poorten en de mogelijkheden laat zien,
daar zie je dus een cyborg-matrix. Bij ons weet je, je noemt het dan een, mag ik het zo
vertalen, authentieke levenskracht die zich manifesteert, met gevoelens, mededogen,
weliswaar met inserties en met allerlei bepalingen en infiltraties etc., maar puur in ons als
menselijk wezen is die Oerkracht nog en die Liefdeskracht. Dus vanuit andere
beschavingen gezien betekent het dat ze ons met “argusogen”, maar dan niet in negatieve
zin want argus heeft een negatieve connectie naar de oude mythologie, maar ze volgen ons
heel nauwlettend ook als dit slaagt, ondanks de giga dreiging die op dit moment op deze
planeet afkomt. Stel dat wij toch nog een deeltje erin zouden kunnen slagen, heeft dat een
immens gevolg op alle andere levensvormen.
Zouden we mogen zeggen, dat wat we voorzichtig God hebben genoemd, een bezoedelde
naam.
Rommie zegt: “als je God uitspreekt drink eerst een glas water om je mond te reinigen”.
Ik vind dat dat juist is, maar dat alle expressies, die we zien, alles wat manifest is, is dat
Ene en dat zijn wij. Ook in de leegte, ook in de vorm. Dus het experiment, noem het zo
maar even, dat hier plaatsvindt, is een totale verbondenheid met alle levende wezens. En
wij vervullen daar, niet om ons belangrijk te maken, een essentiële rol in. En niet om te
zeggen, wij staan boven jullie of wij zijn meer, nee wij zijn ‘connected’, maar een
belangrijke rol, een beslissende rol. Kan jij dat ook voelen juist in deze tijd? Een
beslissende rol, een belangrijke rol, dat wakker worden, dat ontwaken wat je bent, wie je
bent, waarom je hier bent?
Martijn: Ja, wat ik ervan weet als wezen, is dat dit universum, waarin wij leven, dus dit
hele hologrambewustzijn, dat zich afspeelt in een veel groter ‘meta universe’, vandaar dat
het ook wordt gebruikt. We worden de slapers genoemd in het universum de mensen op
deze aarde, we worden ook gezien als slapers binnen een simulatiemodel. Dat is het
oorspronkelijke [waarom?] script, de blauwdruk van dit universum dat gecreëerd is door
wezens, die ooit ook oorspronkelijke mensen zijn geweest en dat zich hier een
waarnemingsexperiment afspeelt in dit universum, dat gekaapt is door 7
superbeschavingen onder archontisch toezicht.
Ik geloof – lees: weet vanuit mijn Harts gevoel – niet in dat simulatiemodel (en ook niet
in cyborg-matrix), omdat ieder afzonderlijk menselijk evolutieprogramma’s dat kosmischbreed bestaat – vanwege alle mensenrassen die binnen de kosmos bestaan – een
afzonderlijk en afwijkend element vormen (in de totaliteit van al die mensenrassen), die
allemaal verschillende evolutieprogramma’s volgen – om daarmee een maximale variaties
aan mogelijkheden te garanderen voor de wensen van zielen die voor de keuze gesteld
worden welk programma ze willen volgen vanuit de ‘neutrale zone’ – in de (nadrukkelijk)
fysieke sferen over het gehele Heel-Al verspreid, want ‘mensen’ of ‘de mens’ komen niet
alleen in ons universum voor, maar in alle universa. Ik weet wel dat een
hologrambewustzijn bestaat, want op multidimensionaal niveau is alles holografisch.
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Ik geloof óók niet in die 7 superbeschavingen onder archontisch[1]toezicht, want alles wat
er bestaat, is aanwezig bij de gratie van de Wet van Een, de Wet van het Ene. En dus met
toestemming van het Raad van Zeven en andere Besturen[2] in ons universum of Galaxy.
Wél was het mogelijk (Wet van de Vrije Wil) dat de Mens zich heeft afgescheiden van de
Wet van Een en dat hij daarmee een zelfverkozen programma ging volgen. Met als
consequentie dat ‘toen de mens afgesneden werd van de Hiërarchieën, eveneens de
wetenschappen van de aarde werden afgesneden van de meesterblauwdruk, daarbij de
Lichttaal en zwaartekrachtgolven scheidend van de vibratiekanalen van de mens. Zo begon
de spirituele of de gelovige mens de “metawetenschappen”, de halfwaardetijdvibratie van
Metatron – vandaar het genoemde ‘meta-universe’ door Martijn mogelijk bedoeld als
‘metafysisch’ universe, maar anders te verstaan als univera onder beheer van Heer
Metatron – en dit valt na te lezen bij J.J. Hurtak.
‘Omdat we de kennis van de sleutelnaam voor het betreden van de troon van een
piramideschepping hebben verloren, hebben we slechts een beperkt aantal namen van
bewustzijnsuitdrukking behouden; zo hebben we onszelf gekruisigd in een driedimensionaal
bewustzijn’ (geciteerd uit J.J. Hurtak).
Als gevolg van deze redenering geloof ik dat het helemaal niet nodig is om ter verklaring
van ons driedimensionaal bewustzijn en de verlaging van het aantal chromosomen in ons
DNA (vergeleken bij het grotere oorspronkelijke aantal) terug te vallen op buitenaardse
manipulaties, want met de spirituele levenswetten, zoals de Wet van Een en de Wet van
Reïncarnatie, zijn afdoende om te verklaren dat de fysieke aarde en de fysieke mens
noodzakelijk waren om individueel bewustzijn op te bouwen.
Marcel: Kun je dat toelichten die 7 superbeschavingen?
Martijn: Die 7 superbeschavingen daar is een deel van het Siriaanse bewustzijn bij
betrokken, de Annunaki zijn er bij betrokken, daar zijn engelenrassen bij betrokken, zoals
ze op dit moment worden uitgedrukt, dat zijn de Cinsé (?) rassen, de Annunaki
beschavingen, dus de Noma’s beschavingen horen daarbij, het is eigenlijk een heel
arsenaal van…
Dit klopt natuurlijk omdat via onze bewustzijnsbeschaving contact kan worden
onderhouden met alle andere gelijksoortige fysieke dimensies van alle andere
beschavingen, die vanzelfsprekend met elkaar gerelateerd – verbonden – zijn en daarom
met elkaar contacten (kunnen) onderhouden.
Marcel: Die worden ook genoemd in de oudste geschriften hè, de Noma’s.
Martijn: Ja daar worden ze beschreven.
Marcel: Zijn dat die wezens, die jij ook misschien hebt ervaren, die ook in de zeeën
optreden?
Martijn: Ja, dat klopt.
Marcel: Dat is merkwaardig, dat is even heel goed om aan te vullen, er zijn heel veel oude
afbeeldingen uit de mythologie, dat ze uit de zee opdoemen. Die bestaan gewoon.
Waarom is dat merkwaardig? Dit aangezien er ook andere vormen van mensenrassen
binnen en buiten ons universum voorkomen, zoals mensenzielen die in steenformaties
leven (zie Jaap Hiddinga, Visioenen en uittredingen, Visioen 10).
Martijn: En het bijzondere is, dat ze niet echt uit de zee kwamen opdoemen in die tijd,
maar ze kwamen opdoemen via de informatiekanalen van wat “water” wordt genoemd. Dus
zo wordt het eigenlijk uitgedrukt. Dus ze komen uit een andere dimensie en ze gaan via
het watermolecuul, subatomair nog eens in op dit veld. Dat doen de Noma’s beschavingen.
En wat er aan de hand is, is dat deze 7 superbeschavingen het oorspronkelijke script van
dit universum hebben gekloond [zie de link hierna], artificieel, en over elkaar heen hebben
gelegd. Wij leven dus nu in een universum dat bestaat uit 8 lagen, dat is het
oorspronkelijke script waarin de mens zichzelf onderzoekt, en 7 lagen er doorheen, waar de
mens wordt gemanipuleerd op neurologisch veld.
Ook over ‘gekloond[3], artificieel, en over elkaar heen hebben gelegd’ heb ik mijn grote
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twijfels, omdat niets zonder toestemming kan gebeuren. Wel weet ik vanuit mijn
hartsbewustzijn dat de het grootste deel van de huidige mensheid afkomstig is van de
Plejaden en dat ‘we’ als mensen op aarde oorspronkelijk vanuit die beschaving zijn
ontstaan.
Marcel: Maar hoe doen ze dat?
Martijn: Dat doen ze om de uitkomst van het eerste experiment, dus de blauwdruk van
het universum, om de uitkomst daarvan te frustreren. Want de uitkomst van het eerste
universum waar de mens nu in leeft, waar wij nu zijn, niet waar wij van oorsprong vandaan
komen, de uitkomst daarvan is de sleutel voor de beschaving, die het experiment gestart
is. Om terug te keren in een deeltje van het grotere uurwerk, een frequentie
gevoelsbewustzijn om uit een cyborg archontisch bewustzijn te ontsnappen, zichzelf daaruit
te kunnen ontslaan. En wat wij nu hier op de aarde aan het doen zijn met elkaar, is de
Kracht in onszelf te herkennen. En zodra dat wordt ervaren in onszelf, wordt dat
waargenomen door deze superbeschaving die de oudere rassen zijn, waar ook de
oervolkeren op de aarde uit zijn ontstaan …
In mijn visie is de uitspraak ‘uitkomst van het eerste experiment, dus de blauwdruk van
het universum, om de uitkomst daarvan te frustreren’ volkomen onmogelijk mits daarvoor
toestemming is gegeven vanuit Raden of het Centrale Bestuur.
Marcel: Ook afgebeeld…
Martijn: Ook afgebeeld…
Marcel: Met lange baarden en de handen allemaal zo (in elkaar), dat kun je weer
terugvinden…
Martijn: Precies en deze superbeschavingen[4] die wachten op dit moment totdat de mens
de Kracht in zichzelf ervaart. En zodra dat wordt waargenomen, omdat het een
metafysische gebeurtenis is… het is best een hoog abstractiegehalte waar ik het nu even
over heb hoor…
Marcel: Ik denk dat het goed te volgen is…
Martijn: En deze wezens die kunnen dus door dat te observeren in de mens, kunnen deze
wezens het in zichzelf ervaren. Zodra wij met elkaar hier iets doen, dat ervaren wordt in de
oudere rassen, kunnen zij het experiment loslaten en kunnen ze terugkeren in de cirkel van
het heelheidsbewustzijn. En kunnen wij ons ontkoppelen uit het hologram en kan het hele
gebeuren samenvloeien.
Zomaar ‘dus door dat te observeren in de mens, kunnen deze wezens het in zichzelf
ervaren’ is onmogelijk omdat je dan moet transformeren vanuit een hogere dimensionaal
niveau om op lager niveau waar te kunnen nemen. Maar in dit simulatiemodel kan mijns
inziens nooit sprake zijn van hoger bewustzijn dat op deze wijze te werk gaat.
Wat die 7 verschillende velden nu doen, is de mens misleiden op basis van een krachtveld,
dat jij zo mooi hebt aangegeven als wat wij kennen als jaloezie, en zorgen ervoor dat er
verschillende hologrammen actief zijn, die hier doorheen lopen. Dus er zijn een heleboel
elementen in deze wereld aanwezig, die helemaal niet bij script 1 horen, maar bij hologram
2 t/m 8. En dat is een enorm grote misleiding.
Ook in mijn visie een misleidende en dus onjuiste gedachte dat dit mogelijk zou zijn vanuit
die 7 verschillende velden. Alleen als er toestemming vanuit de hoogste geestelijke regio’s
is gegeven om dit model uit te testen met zielen die daarin zich vrijwillig hebben
aangemeld omdat dit onder dwong tegen alle geestelijke wetten ingaat.
En wat eigenlijk de bedoeling daarvan is, is dat het experiment mislukt dat de mens de
Krachtdrager in zichzelf ervaart, waarbij die wezens, de oudere rassen, er niet in slagen om
die Kracht in zichzelf weer terug te ontdekken. Dus wij zijn eigenlijk een beetje de
voorhoede van deze superbeschaving, waar we dus zelf ook weer een deel van zijn. En als
dat lukt om dat te frustreren, dan wordt het hele spel gekanteld van waar we in zitten en
ontstaat er weer een andere geometrie en wordt alles compleet gewist en ontstaat er een
compleet nieuwe invulling van de versplintering van bewustzijn. Dus dat is nogal wat, wat
ik hier nu benoem.
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Dan is het evolutiemodel dat voor de mensheid op aarde wordt gehanteerd veel logischer
vanwege het feit dat alle maatschappelijke rollen die de mens op aarde meemaken
standaard geprogrammeerd zijn om alle menselijke zielen gelijke omstandigheden aan te
bieden. Geen sprake van ‘mislukte experimenten’. Ieder levenservaringsmoment is er om
van te leren en daardoor komt het zielenbewustzijn tot ontwikkeling en rijpheid. Daarom
kwam ik na bezichtiging van The Matrix film ook tot de conclusie dat deze beelden op
volledige fictie berusten maar knap geïnspireerd op basis van gidsen die de
scenarioschrijvers een potentieel beeld hebben kunnen tonen. Maar niets uit die andere
werelden kan op aarde daadwerkelijk naar waarheid zichtbaar worden gemaakt en dus ook
niet via zo’n film. Er bestaat niet voor niets een sluier tussen onze aarde en de andere
dimensies van leven. Er kan dus geen enkel verband met die kosmische realiteit worden
verondersteld. En Martijn, bij wie ik een lange reeks van lezingen heb bijgewoond weet ook
dat ik vanaf lezing 1 grote vraagtekens waarvan ik hem ook per email op de hoogte heb
gesteld. Maar inmiddels ben ik ook zelf verder gekomen in mijn eigen visieontwikkeling en
deze beschouwing kon ik pakweg 2 of 3 jaar geleden nog niet op papier zetten.
Marcel: Dat is heel ingrijpend…
Martijn: Vandaar dat ik jouw woorden ook zo goed kan volgen als je zegt: dan hebben we
een heel kritieke, gevaarlijke situatie bereikt…
Wij hebben als mensheid alléén een kritieke en gevaarlijke situatie bereikt door toedoen
van onze eigen leef- en werkwijze binnen onze verspillende consumptiehuishouding, door
de aardbodem uit te putten en daarmee ook het klimaat te ruïneren en niet al sinds de
uitvindingen van het genie van Nikola Tesla over te stappen op goedkope of gratis energie
door vanzelfsprekende duurzame bronnen als zon, water, wind en geothermiek. Dus ook
dat heeft niets te maken met de manipulaties van buitenaardsen, maar alleen met ons
huidige ultrakapitalistische bestel waarin winstbejag het Gouden Kalf is geworden en we
vanwege het verkeerde, exoterische godsbegrip van onze kerken geen idee hebben hoe we
de Schepper of de Bron in ons zelf – dus esoterisch – moeten zoeken.
Omdat buitenaardsen geen recht hadden om ‘zo’ in te grijpen, zoals ze volgens deze
complottheorieën hebben gedaan en ze overigens daartoe ook geen gelegenheid zouden
hebben gekregen vanwege de eigen bescherming die de Aarde geniet van de Galactische
Raad die over de aarde waakt, is er alleen een angstbeeld geschapen van deze
buitenaardsen, die niets kwaads in gedachten hebben als bewakers van onze leefbaarheid
op Aarde. Door dit angstbeeld wordt er zelfs een oorlogspotentieel geschapen als de
Galactische Raad zou willen ingrijpen als Trump bijvoorbeeld een nucleaire oorlog tegen IS
of Iran (wegens hun kerncentrales) zou uitvaardigen, omdat het dan een WO3 zou worden
van de moslimwereld tegenover het Westen. Dat wordt kosmisch niet toegestaan en dat
wordt dus terecht verhinderd. En de aardse defensiespecialisten weten ook niet dat onze
wapens niets kunnen uitrichten tegen 5D-voertuigen van die Plejadiërs.
Marcel: Heel kritiek, heel kritiek…
Martijn: En het is ook heel belangrijk, want er is namelijk net zoveel mogelijkheid dat het
goed gaat als dat het goed gaat op een manier die uitstel geeft.
Marcel: Daar sluiten we volledig op elkaar aan, volledig. Ik heb nog nooit in mijn eigen lijf,
in de geest zo diep gevoeld hoe kritiek het is. En ik sluit dan weer aan met het beeld, de
kosmische levensboom ook bij veel oudere volkeren bekend hè. De splitsing, de
versplintering de kennis van goed en kwaad, op diep niveau bestaat er eigenlijk niet goed
en kwaad, alleen binnen de denkruimte en binnen de evolutionaire lijnen.
Dit is terecht opgemerkt.
Martijn: Ja.
Marcel: Ik zou zelfs zo ver willen gaan, dat wat de mens als kwaad benoemt, is een
potentiemogelijkheid binnen het scheppingsveld.
Iedere positieve of negatieve gedachte die de ether wordt ingestuurd, krijgt een eigen
lading en wordt zelfwerkzaam.
Het kwaad dat hier wordt benoemd is een normaal onderdeel van de fysieke aarde in de 3e
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dimensie en dat houdt – lees: betekent ook – de opdracht in aan de mensheid om boven
die dualiteit uit te groeien en te stijgen zodat mensen zichzelf toegang kunnen verschaffen
tot de nonduale of multidimensionale werelden van harmonie, vrede en licht.
Martijn: Ja
Marcel: En het is niet existentieel kwaad, laten we het toch even zo noemen, maar er is
potentieel kwaad. Wat is dan kwaad? Kwaad is wat zich eigenlijk keert uit macht, jaloezie,
onwetendheid hè, onwetendheid vooral, tegen het Oerveld van het Licht. (Martijn knikt
bevestigend).
Kwaad is in de meest simpele vorm ieder vorm van onbewustheid van de fysieke mens,
omdat hij gaandeweg op aarde zelf moet leren ontdekken wat goed en kwaad is en dat hij
daarin een eigen verantwoordelijkheid heeft. De vraag die uit dit citaat wordt opgeroepen
is of de passage ‘tegen het Oerveld’ het atheïstisch beginsel wordt bedoeld door de
spreker, de ontkenning van het bestaan van een god of godsbegrip omdat dit een
menselijk uitvinding of creatie zou zijn.
Een ander kanttekening kan geplaatst worden in verband met het begrip ‘Oerveld’. ‘Een’
Oerveld bestaat niet, alleen ‘Oervelden’ die wij met ons beperkte bewustzijn niet kunnen
bevatten. Het zijn eeuwige en eindeloos bestaande Velden die nonfysiek nooit ontstaan
zijn, noch ooit zullen eindigen omdat het multidimensionale velden zijn en dus geen fysieke
velden, waar ons bewustzijn op de proppen komt; ons bewustzijn staat machteloos
tegenover non-fysieke werkelijkheden.
Marcel: Dan gaan we in één keer een heleboel dingen begrijpen uit religies. Ik spreek
liever over religie, want religie wil zeggen ‘religare’ [Latijns werkwoord], weer terug
verbinden. Godsdienst is dienen van een God waarvan eigenlijk niemand weet wie men
dient [zie mijn voorgaande opmerking over het verkeerde godsbegrip binnen de christelijke
kerken]. Dat betekent dus uiteindelijk als je weer terug kunt gaan tot het Lichtveld en die
andere kracht gaat verstaan als tegenstand, het Hebreeuwse woord satan of ‘satanas’,
betekent letterlijk alleen maar tegenstand [in atheïstische zin?]
Spreker is hier klaarblijkelijk niet op de hoogte van de volgende wijsheid: ‘Daarom staat er
geschreven dat de wet uit Zion zal komen, uit het spirituele Israël op deze aarde. Echter,
het spirituele Israël is de samenvatting van alle Menselijke rassen, zodat de gehele
mensheid tot verlossing van het koninkrijk van het vlees in het koninkrijk van Licht
gebracht kan worden.’ (J.J. Hurtak)
En je kunt dus door je eigen tegenstand heengaan, dus je eigen donkere kracht, je
onwetendheid, “satan ga weg van mij” zegt de Christus. Dat betekent eigenlijk: jij
onwetende die nu in mijn buurt staat, die een blokkade bent in jezelf, los je op. Allemaal
dat durven te ervaren, dat het Scheppingsveld noch goed noch kwaad is, eindeloze
potenties heeft, dat dus de goddelijke energie eindeloos creatief kan zijn in zoveel
dimensies, dan is dus ook waar we nu door gaan met die eindeloze
beschavingsmogelijkheden, ook een experiment tussen aanhalingstekens van God zelf.
Juist geformuleerd.
Martijn: Van het veld, ja
Van beiden: zowel het veld(en) als de ScheppingsMacht (of BronKracht) aangezien beide
Een en Hetzelfde zijn.
Marcel: Van het veld zelf. Alle mogelijkheden worden bekeken, centraal zo voel ik dat. Ik
maak toch weer automatisch het gebaar hier (bij het hart), centraal daarin staat de
hoogste trilling: Licht en Liefde. Akkoord?
Martijn: Akkoord. Dat is het.
Ik denk, dat het ook heel erg nodig is, dat we beseffen dat er in de oudheid heel veel
andere beschavingen op de aarde aanwezig waren en zich ook gewoon lieten zien. De
vraag hoe het komt dat we grotschilderingen zien en oude tekeningen uit oudheden en hoe
het komt dat ze zich toen wel lieten zien en nu niet. Dat heeft te maken met het vermogen
van waarneming. Op dit moment is het waarnemingsvermogen van een grote groep
mensen op deze aarde, die zich hier bewust van is, zo in potentie toegenomen dat ze het
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niet wagen om zichtbaar te worden. Op het moment dat ze zichtbaar worden -en degene
die hen waarneemt, fysiek hè, fysieke waarneming, hen kan waarnemen vanuit het grotere
besef- ervoor zorgt dat dat wezen ontstoord wordt en eigenlijk letterlijk opgaat in het niets.
Dat is wat er gebeurt, daarom houden ze zich onzichtbaar. Ik wil het eigenlijk een beetje
zo afkoelen wat ik nu bezie hè, dat is eigenlijk een beeld wat eigenlijk een beetje heel
concreet is, wat ik zelf zeg hè.
Er zijn 7 super allianties uit verschillende universa, die onder controle van archontische,
microbische, artificiële super intelligenties…
Marcel: Parasitair…
Onjuist, tenzij deze allianties met toestemming van betrokkenen en vanuit het Galactische
Bestuur zijn opgetreden en anders is ook niet mogelijk. En artificiële intelligenties zijn
volgens mijn logica niet bestaand en omdat intelligentie een kenmerk is van het wezen
mens, die bestaat uit intellect of verstand en gevoel. Anders levensvormen kennen die
combinatie niet en hebben ook geen zelf reflecterend denkvermogen. Een artificieel
‘instrument’ blijft iets kunstmatigs, een apparaat dat door de mens is geproduceerd en dus
onbezield is in de betekenis van alleen bezield door de maker/schepper zelf.
Martijn: Parasitair…
Ook onjuist tenzij onder dezelfde kanttekening als voorgaande opmerking.
Marcel: Die zich ook in bepaalde rassen parasitair infiltreren en zich in deze wereld in
machtsposities volkomen uiten…
Idem.
Martijn: Exact. Kan ik alles mee.
En stel je nu eens voor dat deze 7 superbeschavingen, die onder dat archontisch
bewustzijn vallen, met elkaar in een heel groot klaslokaal zitten en er is geen leraar. En ze
vechten met elkaar om de macht in dat klaslokaal. Er wordt met vliegtuigjes gegooid, er
wordt geruzied. Er wordt eigenlijk op een hele kinderlijke manier heel veel geruzied. En
ineens stapt er een wezen binnen, dat de deur opendoet van het lokaal en dat stapt binnen
en dat zegt niets. En dat gaat midden in het klaslokaal staan en observeert alleen vanuit
kracht zonder arrogantie, zonder oordeel. Dat observeert alleen en ziet de
gelijkwaardigheid van de wezens die met elkaar ruzie maken en brengt daarmee een soort
aanzien van respect wederzijds, waarbij er geen woord hoeft te vallen, geen opmerking
hoeft te worden gezegd, en het wordt stil in de klas. En één voor één kijkt de leraar, die
noch mannelijk noch vrouwelijk is, al deze wezens recht in de ogen aan. En één voor één
verdwijnt die bezettingsmacht en dat is wat er gebeurt, dat is wie wij zijn. Wij zijn zieners
van Kracht, Liefde en Licht.
Marcel: Ik vind dat een heel mooi beeld, ook een mooi beeld om het af te ronden en onze
ontmoeting, dat is eigenlijk een heel mooi woord, het moet niet, het ontstaat. Ik vind het
heel fijn, dat je zo ook helemaal vanuit jezelf hebt gesproken, voelt heel warm aan, heel
sympathisch, dat is verbindend, en ik vind het een hele mooie samenspraak in de hoop,
dat de urgentie die we ook met zijn tweeën naar buiten brengen van: echt word heel erg
wakker, dat dat ook een pijl mag treffen van geestkracht in je eigen hart.
Martijn, ongelooflijk dank dat we zo mogen samen zijn.
Martijn: Dankjewel, dankjewel.

https://gewoonspiritualiteit.wordpress.com/2017/04/03/2435/
[1] Alleen draco’s inmenging i.t.t. het leiderschap van de Plejaden: ‘Voordat dit gebeurt zal
de Grote Piramide ontcijferd worden en alle voormalige piramidale wetenschap, van de
kwadratuur van de cirkel tot het berekenen van verre sterrenposities, zal worden begrepen
in relatie tot de kosmische Piramide van Orion en het bakermatmodel van ons universum –
de Plejaden, die de hogere chronometers, de kosmische klokken regelen. De wiskundige
harmonieën gecodeerd in de Grote Piramide creëren een onzichtbare chronometer van
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Hogere Evolutionaire bewegingen, die als een klok op de buitenzijde van de Grote Piramide
geplaatst is.’ (J.J. Hurtak)
[2] Dit vermogen om met meerdere intelligentieniveaus te werken, maakt gebruik van de
wijsheid van Ihmw-sk, de Heren van het Centrale Bestuur, door
bewustzijnsgedachtevormen van een evolutionair piramidaal vlak af te stemmen en te
projecteren op een ander energieveld. Dit wordt gedaan door het moduleren van
zwaartekrachtgolven, uitgezonden door een piramidevormig energiesjabloon dat boven het
hoofd gecentreerd is. (Dit bewustzijnssjabloon maakt gebruik van spirituele energie in
tegenstelling tot de natuurlijke piramidale energievibraties van de planeet). (eveneens
geciteerd bij J.J. Hurtak.)
[3] Zie op opvolgende blog na
deze: https://jwjongejans2014.wordpress.com/2017/06/05/klonen-vanuit-spiritueeloogpunt-bezien-wetenschap-houdt-geen-rekening-met-geestelijke-aspecten/
[4] Het gebruik van het begrip ‘superbeschaving’ is hier heel merkwaardig aangezien het
woord veronderstelt dat er sprake is van een hoge geestelijke beschaving, maar die zijn
per definitie non-fysiek en kunnen dus niet ingrijpen (vanwege de Wet op het Verbod om in
te grijpen in fysieke werelden, die hun eigen leerschool doormaken). En Lemurië is een
beschaving van 5D geweest die op weg naar de afdaling was om vanaf de laagste dichtheid
weer de reis terug aan te vangen inclusief het ontwikkelen van individueel persoonlijk
bewustzijn. Waarom? Omdat iedere ziel bewust gebruik moet kunnen maken van ethische
beoordelingskwesties. In Lemurië gebeurde het niet zelden dat mensen door
gedachtekracht werden vermoord. Het 5D-Maya-tijdperk als buitenaardsen die hun
perfecte kalender aan de Aarde geschonken hebben, kende kindermoorden als ritueel.
Ethisch niet goed te praten, evolutionair wel. Iedere mensenziel op aarde is ooit
moordenaar of plunderaar of zeerover geweest. Zelfs profeten als Jezus, Mohammed en
Mozes.
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