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Buitenaards contact is werkelijkheid 

Deel 1: Inleiding, synchroniciteit & Buitenaardse ontmoetingen 

Martijn introduceert zichzelf en neemt je mee naar de ervaringen welke hij van kinds af aan tot 

vandaag mee heeft gemaakt. Centraal daarbij staan de onderwerpen buitenaardse ontvoeringen, 

tijdreizen, multidimensionale en parallelle realiteiten. Is het werkelijk zo moeilijk aan te nemen dat 

er vele andere beschavingen elders in het universum zijn en zij veel verder ontwikkeld zijn dan de 

thans huidige Aardse beschaving? 

 

Martijn deelt een aantal ervaringen over buitenaardse rassen, ontmoetingen en eigenschappen van 

hen. Hij deelt dit om de mindset van de bezoekers kennis te laten maken met werkelijk "open-

minded" zijn en om een mogelijk op trauma gebaseerde perceptie van het dagelijkse leven in 

beweging te zetten en om te buigen in kracht en zelfbeschikking. 

 

We maken een reis in ons universum om een goed beeld te kunnen krijgen hoe uiterst onmogelijk 

het is dat alleen onze planeet Aarde beloond is met leven. 

 

In dit deel komen diverse ervaringen en gebeurtenissen naar voren, welke direct verband houden 

met de mogelijke motivatie waarom jij besloten hebt hier vandaag ook bij aanwezig te zijn. 

 

De doelstelling van deze lezing is een startpunt maken in een radicaal andere koers van denken, 

voelen en spreken 

. 

         
       Buitenaards Contact is werkelijkheid                        Inleiding en synchroniteit          
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                  Deel 1 10 mei 2017                                          Wie ben ik echt?          

   

                    De vergeten historie                                 De Phoebels nabij Sirus 

   
                    Pogingen tot stoppen                                De Siriaanse beschavingen  
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Menselijke interactie Buitengewoon integer  

 

   
             UFO's in Amsterdam -                                     Het hypnose complot    

     Bevestiging uit onverwachte hoek              Sinistere controle over het menselijk brein 

 
          De Plejarische beschavingen 
Boodschappen en waarschuwingen over de    

     interdimensionale infiltraties 
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                      Assistentie                                                          The keycode 
 

 
       Buitenaardse ontvoeringen 

 

   
Wij leven in een gecreeeerde realieit               Meer dan 150 miljoen mensen zagen een                               

                                                                            UFO   
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      Behoud en herstel van het    

      Oorspronkelijke Aardse Menselijke  

               potentieel & erfgoed 
 

                                                                                        

 
              Zoektocht naar huis 
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