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Lezing deel 4 
Buitenaards Contact 

Ik ga vanavond een aantal dingen doornemen waar ik in het dagelijks leven hier op aarde mee te 
maken heb. En ik niet alleen, maar heel veel mensen op deze aarde. 
Als je zoiets voor de eerste keer hoort kan dat heel veel vragen oproepen, maar daar worden we 
alleen maar wijzer van want hoe meer vragen er zijn, hoe meer scenario's onderzocht worden en 
hoe dieper we tot bepaalde inzichten kunnen komen. 
 
Ik wou als eerste even beginnen met een gedichtje: “Zee van Liefde” heet het en het heeft alles te 
maken met het thema van vanavond. Sowieso met het leven, wie we zijn, wie jij bent, waarom je 
vanavond hier bent, wat je doet in je dagelijks leven, waar je mee bezig bent en waar je je ten 
diepste mee verbonden voelt, want dat is vaak buiten beeld geraakt. 
Dus we zijn langzamerhand, allemaal op de eigen manier aan het teruggaan naar de kern van wie 
wij zijn, wie je bent. 
En wie dat woordje JE is, dat gaan we dan nog onderzoeken. 
 
Zee van Liefde 
Ik vroeg aan de zee 
hoe het is om groot te zijn 
maar de zee schudde het hoofd en zei 
ik ben eigenlijk heel erg klein 
miljarden kleine druppeltjes vormen mijn bestaan en samen maken wij één grote oceaan 
één druppeltje afzonderlijk 
heeft niet zo veel te geven 
maar alle druppels samen zijn de bron 
van al het leven 
zo is het ook met mensen 
één mens is al heel bijzonder 
maar miljarden mensen bij elkaar vormen een gigantisch groot wonder 
geef een druppel liefde door 
en pak een druppel liefde aan 
zo maken alle mensen samen 
een wonderschone oceaan 
 

Het samenzijn en dan “het samen” waarbij je niet ondergeschikt raakt aan een groep, dus samen 
vanuit 100% gelijkwaardigheid. Dat is de grootste opdracht, als je het zo zou noemen. 
Een opdracht voor onszelf om niet allergisch te reageren en bang te zijn voor mensen en 
samenkomsten. Vaak veroorzaakt door wat er al gebeurd is op deze aarde, dat er culten en sekten 
ontstaan, maar dat je juist gewoon door en over alles heen elkaar durft te blijven ontmoeten, zelfs 
als je het gigantisch oneens bent met elkaar. 
Daar gaan we het vandaag over hebben. 
 
Hier staat een titel en die titel is best wel heftig zeggen sommige mensen wel eens. “buitenaardse 

leugens ontmaskerd” 

Nou nou, poeh poeh, wat wordt er allemaal ontmaskerd dan? 
Dat staat eronder; “de vergeten artificiële neurologische invasie”. 
Dat is eigenlijk alleen maar een zin maar je kunt je daar van alles bij voorstellen. Maar eigenlijk 
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staat daar precies waar het over gaat en dat is ook precies waar we hier op deze planeet mee te 
maken hebben. 
Dat behoeft denk ik geen uitleg, want we zien allemaal wat er met de technologische ontwikkeling 
aan het gebeuren is. 
Ik ben geen doemdenker, sterker nog, ik ben een zeer positiviteits-denker en voeler en ik ben er 
zeker van dat het bespreekbaar maken van misschien moeilijke thema's, -soms lijken dat 
inderdaad onoverwinnelijke of onoverkomelijke situaties- maar door ze bespreekbaar te maken 
zodat het menselijk bewustzijn daar doorheen kijkt, schouwt en aanwezig is, het in zichzelf 
onderzoekt, dat dat juist het ingrediënt is waardoor technologische ontwikkelingen heel erg 
ondersteunend zouden kunnen zijn en wellicht op termijn niet eens meer nodig zijn. 
Aan de andere kant, als deze werkelijkheid een onderdeel van een cyborg-intrige zou kunnen zijn, 
dus een intrige van artificiële technologisch ontwikkelde beschavingen, stel, dan bewijst onze 
werkelijkheid dat het ons kennelijk niet gelukt is op de een of ander level/frequentie, om dat om 
te buigen naar een situatie waarin we volledig vrij zijn. 
 
Je hoort mij dus eigenlijk zeggen ‘we zijn niet helemaal vrij’. 
We zijn wél vrij én we zijn het niet. Als je van de aarde afgaat en je kijkt naar de aarde en je ziet 
hoe de mensheid in systemen verwikkeld is, kunnen we er eigenlijk niets anders over zeggen dan 
dat we redelijk onvrij zijn. 
Dus ja, wat is vrij? 
Het is perceptie. 
Alles draait om zienswijze. Van waaruit kijk je? Daar vinden ook meestal de grootste 
miscommunicaties over plaats. Miscommunicaties over hetgeen dat ik deel met jullie in 
Nederland, daar buiten en met andere mensen. Net zoals jullie delen in Nederland en daar buiten. 
Het is alleen maar net of je elkaar werkelijk goed verstaat. Vanuit welk frequentieveld en vanuit 
welke werkelijkheid en perceptie spreekt de één en lúistert de ander? 
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Ik ga vanavond gewoon een paar dingetjes benoemen want, ik vind het ontzettend fijn om dat 
gewoon lekker vrijuit te doen. 
 
 
Doelstellingen van deze lezing. 
1. Het gaat voorbij de woorden, maar omdat we nu als mens op deze aarde leven geef ik het even 
met woorden betekenis om zo een soort kijkje achter de “ingevoegd realiteit” te kunnen 
nemen. Ingevoegd? Ja ingevoegd. Wat is ingevoegd? Dat nemen we vanavond door. 
 
2. Besef dat je altijd heel dicht bij jezelf blijft. Dus wat ik of andere mensen ook vertellen, wat je 
ook in de media gaat zien in de aankomende periode; blijf altijd bij jezelf. En daarmee 
bedoel ik; je onderzoekt alles en je hoort alles aan. Je kunt meegaan in de beleving van 
iemand anders maar je blijft altijd waarnemen vanuit jezelf. Dus je tracht bewust te blijven. 
Je blijft bewust zodat je niet met de ogen van de ander gaat kijken want jij bent de ander 
niet, jij bent jezelf. En wat ik vertel, dat is mijn verhaal en mijn ervaring, dus blijf altijd 
jezelf. Dus nogmaals, je kijkt mee in die mogelijk ingevoegde realiteit, en vervolgens blijf je 
heel erg bij jezelf. 
 
3. En als derde punt, deze lezing is ook een doelstelling. Een samenkomst, als een soort 
voorbereiding om openlijk contact te kunnen leggen met allerlei andere beschavingen. 
Daar is namelijk helemaal niet zoveel bijzonders aan, het is alleen dat wij niet begrijpen 
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wat er gebeurt. Wij begrijpen niet wie wij zelf zijn, we begrijpen onze werkelijkheid niet. Ik 
heb het over we, de samenleving, de collectieve beschaving van deze aarde. We begrijpen 
niet wat paranormale zaken zijn, we snappen niet wat buitenaardse fenomenen zijn. We 
snappen ook niet wie we zelf zijn en we snappen überhaupt niet waar we mee bezig zijn. 
Maar, we weten wel allemaal dat we van binnen liefde en geluk voelen en dat we daar iets 
mee willen doen. 
 
4. Dus eigenlijk gaat het dak er gewoon af als je overal doorheen durft te stappen, dan kom je 
uiteindelijk gewoon als galactisch mens op deze aarde in contact met andere 
werkelijkheden, dat zijn niet per definitie buitenaardse beschavingen, nee dat zijn gewoon 
beschavingen uit andere werkelijkheden. En wat is een werkelijkheid? Een radio 
bandbreedte, een frequentie. 

 
 
Hier (plaatje) start ik altijd mee en dat is ook zo'n beetje de opstap naar deze dag en vervolgens 
naar veel meer, want alles gaat ter discussie gesteld worden op deze aarde. Ik vind het een grote 
eer om dat samen met jullie te onderzoeken. 
En vergis je niet, ALLES ZAL TER DISCUSSIE WORDEN GESTELD! Dat is nodig om het onderzoek in 
onszelf finaal en helemaal te openen. 
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“De buitenaardse schil”: 
we hebben een werkelijkheid die noemen we de passieve realiteit, dat is de werkelijkheid waarin 
de mens leeft op deze aarde, waarin men opstaat, naar het werk gaat en 's avonds thuis komt als 
je geen nachtdienst hebt, je dingetjes doet, je zaken op orde stelt, de was in de wasmachine, tv 
kijkt (als je dat nog doet), je leest op internet en dan ga je lekker naar bed. 
In die passieve werkelijkheid zit het woord passief verwerkt omdat dat een soort geloofsysteem is. 
Het is een geloofsysteem op basis van het algemeen aanvaarde geheel van wat je om je heen ziet 
gebeuren, hoe de mens leeft. Dat zijn verjaardagen waar niet gesproken wordt over paranormale 
zaken of buitengewone vermogens, over kwantumwerkelijkheden of multidimensionale 
werkelijkheden. Daar wordt niet gesproken over god, over engelen, dus dat is eigenlijk een 
compleet, zeg maar maatschappelijk vierkant beeld wat buitengewoon plezierig kan zijn. 
 
Newage 

Dan heb je een tweede werkelijkheid daarnaast. Dat is een werkelijkheid waarin mensen vanuit 
deze passieve werkelijkheid terecht gaan komen door verder te kijken naar wat er nou eigenlijk 
werkelijk gaande is. Wat gebeurt hier nou eigenlijk allemaal, hoe kan het nou dat er zoveel 
mensen op de aarde honger en dorst hebben, hoe kan dat ? 
Dan komen er allerlei vragen en kom je tot allerlei diepgaande conclusies dat er macht, 
manipulatie, controle, misleiding en trauma op de aarde is die zijn weerga niet kent en wat 
eigenlijk niet bij een wereld hoort. Zeker niet bij wezens die van origine echte liefdevolle wezens 
zijn. 
In dit model ontdek je ook dat er vrijheid is. Er is ruimte voor vrijheid. Hier zou bijv. paranormale 
ontwikkeling /ontdekking kunnen passen. Aura lezen, engelen, opgestegen meesters, karma, 
vorige levens. 
In dit model ga je tot in het diepste van jezelf onderzoeken wat er allemaal gaande is. Dan kom je 
ook allerlei boeken, films en symposia tegen. En vooral ook veel mensen die het beste voor 
hebben met iedereen door precies die informatie te verspreiden die past bij datgene wat jij aan 
het onderzoeken bent. 
Dus in dat stadium zou je kunnen zeggen dat de meeste mensen met spiritualiteit bezig zijn. Of 
bewustzijn, dat vind ik een mooiere term omdat spiritualiteit toch wel een heel gekaderd woord is. 
Mensen die met bewustzijn bezig zijn, zijn over het algemeen in de newage bezig. 
Daarin, in de newage, wordt eigenlijk alles verklaard. Volgens de newage kom je gedurende vele 
eeuwen achter elkaar op de aarde, je overlijdt, je wordt wedergeboren in het karmische wiel, en 
de lessen die je in je vorige leven nog niet hebt kunnen doorbreken, (ik hou het even heel simpel), 
die krijg je dan opnieuw gepresenteerd in dit nieuwe leven en dan kun je dat opruimen, je kunt 
verder gaan, verder groeien. 
De andere kant van de medaille is dat als je in een vervelende situatie terechtkomt op de aarde en 
als je tegenwerking krijgt dat dat eigenlijk ook een logisch gevolg is van je karmische rollen waar je 
in terecht bent gekomen door je vorige levens. 
Dit is het meest waanzinnig mooie model wat je je kunt voorstellen, het verklaart praktisch alles, 
maar het ontneemt ook heel veel...laat ik zeggen als jij weet dat datgene wat je meemaakt in dit 
leven voortkomt uit één van je vorige levens en je verklaart het daarmee afdoende, dan zit het wel 
snor. 
 
Voorbij de Newage 

Maar er is ook nog wel iets wat buiten die newage werkelijkheid gaande is, dat is een sleutel tot 
een veel grotere realiteit. Uit die werkelijkheid kom ik, uit die werkelijkheid komt iedereen. Maar 
ik kan alleen maar vanuit mijzelf spreken en vanavond doe ik dat ook weer vanuit mijzelf. Maar 
één ding weet ik en dat is dat álle mensen, alle wezens die hier op de aarde leven, alle mensen die 
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met bewustzijn bezig zijn (en mensen die daar niet mee bezig zijn) zijn van binnenuit wezens van 
een andere werkelijkheid, geboren in dit lichaam hier. 
 
(ik ga op een andere moment nog eens het woord “alle” uit elkaar halen want wat is dat eigenlijk, 
alle, zijn dat alle mensen die op de aarde leven of zit daar nog verschil in) 
 
We komen allemaal uit een andere werkelijkheid en de werkelijkheid waar ik vandaan kom heb ik 
100% glashelder voor ogen, die is helderder dan deze werkelijkheid. 
Dat heeft niets te maken met wat we zojuist (passieve werkelijkheid, trauma, karma etc. 
werkelijkheid) voorbij hebben zien komen. 
Het heeft niets te maken met karma en het heeft niets te maken met vorige levens. Het zit veel 
geavanceerder en groter in elkaar. En eigenlijk zit er, als je er dieper naar gaat kijken (ook veel 
logischer) kosmische logica in verwerkt. 
 

 
Volgende plaatje, dat is de herziening. Dus dat je beseft: ‘goh, er is dus iets gaande hier op de 
aarde’. En dan zijn er verschillende modellen die zich richten op bewustzijn. Je hebt de keuze om 
nergens in te geloven én je hebt de keuze om wél ergens in te geloven. Maar wat hier ook geloofd 
wordt en wat er ook naar voren komt, of wat er niet geloofd wordt, die twee zaken bij elkaar 
opgeteld, daar zit eigenlijk alles in, plus en min, het dualiteitsmodel. 
Of je gaat voor het christusbewustzijn of je komt uit het luciferiaanse (satanistische) systeem. 
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Het valt allemaal in dit model wat volledige rookgordijnen zijn om de grotere werkelijkheid 
volledig te maskeren. Daar gaan nog heel veel dingen over gezegd worden op deze aarde en dat 
gebeurt niet alleen op deze aarde maar het gebeurt ook in andere werelden. 
Het is ook nodig dat we dat bespreekbaar maken. Want als blijkt dat alles anders in elkaar zit, als 
blijkt dat bijvoorbeeld lucifer een volledig script is om iets anders te verdoezelen, waar dient dan 
het christusbewustzijn nog toe? 
Het zijn vragen die we ons allemaal mogen stellen. 
Het gaat niet over goed of kwaad, het heeft te maken met kracht, innerlijke kracht, daar gaat het 
om! 
 

 
 
Etiketten plakken, geconditioneerd. 

Op het moment dat ik hier, hier op de aarde, over spreek, beginnen er allerlei conditionerings 
modellen te draaien, we noemen dat ook wel eens plakplaatjes. 
Er worden plakplaatjes geplakt als je zegt dat het negatieve niet bestaat. 
Daar kan een groot deel van de mensheid in mee komen en dat is ook zo, negativiteit bestaat 
helemaal niet want dat ben je gewoon zelf, en dat moet je gewoon opruimen. 
Maar het positieve, wat wij dus geneigd zijn positief te noemen, dat is hetzelfde als het negatieve, 
dat bestaat ook niet want dat doe je ook gewoon zelf. 
Eigenlijk bestaan beide helemaal niet, het is meer dat je het beleeft vanuit een voorgekookt 
model. 
Als ik zeg ‘ja maar het positieve over het christusveld, zoals dat hier wordt verteld, is niet wat het 
van origine is, wie wij van origine zijn.’ Dan wordt ik bijvoorbeeld geëtiketteerd als de antichrist. 
Het systeem zit zo goed in elkaar dat eigenlijk altijd iedereen wel een plakplaatje krijgt. 
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Rood dat is NoGo, of je krijgt een groen en dat is helemaal top, jippie en halleluja, óf oranje, dan 
knippert 'ie en dan weten we het nog niet. 
Maar als je alles aan de kant durft te zetten, je gaat alles onderzoeken, je gaat overal naar kijken 
en je gaat vooral je eigen rol daarin bekijken, want daar gaat het om, -Het gaat niet om Martijn zijn 
verhaal, het gaat om jouw rol, jouw situatie en hoe jij de werkelijkheid beleeft- als je daar naar 
durft te kijken dan ga je vanzelf ontdekken hoeveel plakplaatjes je jezelf al hebt gegeven. 
En vergis je niet, iedereen op deze aarde heeft zichzelf tot op de millimeter geëtiketteerd. 
Iedereen. En het is nu de taak om dat open te maken en te kijken naar wat nou die werkelijke 
kracht in jezelf is. 
Maar ook hoe het wordt gemaskeerd. Want wat is dat rookgordijn wat overal doorheen loopt? 
Waar is dat rookgordijn voor? Wat zou er gebeuren als dat rookgordijn weg is? 

 
 
Het Gouden Veld en hoe we hier terecht zijn gekomen 

Dit (plaatje) staat zo uitgebeeld en ik noem dat wel eens voor de leukigheid het Gouden Veld. En 
waarom is dat zo leuk? Om het woord goud. Het gaat niet om de waarde, het gaat om geleiding. 
Het gaat om geleiding, kracht doorgeven en kracht ontvangen vanuit je diepste binnenste ik, het 
Zijn van je wezen wat verbonden is met alles wat er is. 
Dat is een krachtveld, een bewustzijn. En dat is in eerste instantie eigenlijk gewoon vormloos. 
 
Bewustzijn zoals wij het nu hebben geleerd is vormloos bewustzijn, daar houden we het nu even 
op. 
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Dat bewustzijn is zo krachtig dat het de krachtigste geleiding is in de kosmos. En kosmos is alle 
universa bij elkaar opgeteld, in zijn volledige heelheidsbewustzijnswezen. En daarom noem ik het 
“het Gouden Veld”. 
Wij komen namelijk allemaal uit een werkelijkheid die gezien kan worden als een Gouden Veld. 
Maar hoe komen we dan hierin terecht? Waar zijn we eigenlijk in terecht gekomen en hoe kom je 
daar weer uit? 
Er zijn weinig mensen die dat werkelijk durven onderzoeken. 
 
Ik heb in de afgelopen 10 jaar met heel veel mensen gesproken uit alle lagen van bewustzijn, 
spiritualiteit en religie. En mensen geloven maar één ding:en dat is het model van datgene wat ze 
hebben geleerd, waar ze zich het prettigst bij voelen, waar ze alles het makkelijkste bij kunnen 
plaatsen, en dat dát het model is wat overeind moet blijven. 
Zelfs als dat model een maskering blijkt te zijn. 
Oké, wij zijn in aardse tijd uitgedrukt, teruggekomen uit een ander tijdsframe om hier mee te 
kunnen werken aan het besef, het inzicht en het trainen en herstellen van de oorspronkelijke 
emotionele kracht, het erfgoed van wie de mens van oorsprong is. 
Er is iets in de mens aanwezig (niet alleen in de mens, het zit ook in het dier, in de natuur en in 
andere beschavingen, maar het gaat nu even alleen over de mens). 
Wij zijn nu mensen van deze aarde, maar er is iets wat in de mens verborgen ligt wat zo'n krachtig 
veld is dat als je daar weer vanuit durft te gaan leven, je hele leven compleet anders wordt. Alles 
wordt anders. Dus de problemen die je altijd hebt ervaren kunnen gewoon verdwijnen, zonder dat 
ze opgelost hoeven te worden. 
Het geluk wat je kent kan ineens een diepgang krijgen waardoor je je afvraagt hoe je ooit gedacht 
kon hebben dat je gelukkig was. Dus je wordt meegenomen tot in de diepste lagen van wat 
wérkelijk geluk is. 
 
Buitenaardse beschavingen 

Ik heb in een van de vorige lezingen even heel kort aangeraakt dat er ongelofelijke grote 
beschavingen zijn, krachtige allianties ook, die met elkaar samenwerken maar in de kern niet 
zozeer geïnteresseerd zijn in wat er hier op aarde gebeurt. Dat is ook de reden waarom ik ook niet 
vaak word uitgenodigd bij Ufo groepen omdat dat namelijk het tegenovergesteld is van wat er 
daar in het algemeen wordt 
geventileerd. 
 
Wij, de aardse mens heeft het, door de modellen waarin we leven, nodig dat we onszelf belangrijk 
zijn gaan vinden. Dus ons model is er vooral op gericht dat wij blijkbaar zo belangrijk moeten zijn 
dat andere beschavingen ons wel leuk moeten vinden, ze moeten ons wel bestuderen. Dat is 
allemaal perceptie. 
Er zijn wel grote beschavingen en allianties en er is ook wel wat interesse, alleen niet de interesse 
in wie wij nu zijn. En al helemaal niet wie we dénken dat we zijn en ook totaal niet in relatie met 
hoe wij op dit moment leven. 
We leven namelijk in een volledig afgedreven bewustzijnsstaat van de kern van wie we van 
oorsprong zijn. Gedirigeerd en gedelegeerd door de macht en door de economische systemen. 
Daar hebben ze helemaal geen interesse in. En volgens mij heb jij daar ook geen interesse in. 
Maar het verschil is, wij leven er in. Jij leeft er in, ik leef er in. En zij niet. 
 
Dus wat is er aan de hand? Wat komen ze dan doen, waar zijn ze in geïnteresseerd, en vooral; 
waarom komen ze niet zoals wij dat wensen? 
Ik heb de vorige keer al gezegd; de beschavingen die uit de buitenste cirkel komen, het Gouden 
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Veld wat ik net liet zien, weggepoetst door spirituele modellen en allerlei cultgroepen, die 
beschavingen grijpen niet in en zijn geen onderdeel van de voorspelde disclosure en zullen op 
geen enkele manier bijdragen aan het upgraden van het menselijk bewustzijn en/of het bevrijden 
van de tirannie waar de mensheid op dit moment, hier op de aarde, in verkeert. 
 
Het grootste gedeelte van de mensheid op deze aarde verkeert in erbarmelijke omstandigheden. 
Dat mogen we best zeggen om aan onszelf te laten zien hoe heftig het hier is. Het merendeel van 
de mensen heeft niet eens fatsoenlijk te eten en te drinken. 
Zolang er hier op de aarde niet gekeken wordt door de mensen - die hier zelf de creators zijn, en 
dat zijn wij allemaal- en wij met ons eigen oorspronkelijke vermogen niet kijken naar onze eigen 
rol en inzetten wat er hier is in te zetten om de herziening van binnenuit te laten plaatsvinden, 
zullen die beschavingen nooit een disclosure ondersteunen. 
Er zal geen onthulling zijn. Op geen enkele manier. Simpelweg omdat de mens niet toe is aan een 
onthulling. 
 
Er zijn vanuit technologische industrieën grote groepen mensen bezig om een soort elektronisch 
systeem in het brein in te voegen waardoor het brein van de mens intellectueler en slimmer 
wordt, meer kan oplossen, meer kan bedenken, meer geld kan verdienen en meer kan 
communiceren met elkaar. 
Maar moet je eens voorstellen, kijk eens heel eenvoudig samen met elkaar mee: 
Op een aarde waarin wij niet in staat zijn om vervuiling tot een eind te brengen door bepaalde 
zaken gewoon niet meer te doen, wij kennelijk niet in staat zijn om allemaal de essentiële 
levensbehoeftes zoals water, eten, primaire veiligheid, een plek waar je kunt leven te regelen; als 
wij niet in staat zijn om daar als eerste naar te gaan kijken en denken dat de oplossing 
technologische upgrades zijn, dan is er géén één beschaving, en ik ga daar nog één keer heel 
duidelijk over zijn: er is geen één beschaving, die dermate zoveel van de mens op aarde houdt, dat 
zij disclosure zal ondersteunen in een beschaving die gedomineerd wordt door machtige instituten 
en waar het merendeel van de mens in onvoorstelbare erbarmelijke omstandigheden leeft. 
Er is geen één beschaving, op geen enkele wereld en in geen enkel universum, wat bemoeienis zal 
gaan hebben met een disclosure en het openbaren van een grote galactische samenhang, terwijl 
het op de aarde hier een ontiegelijk puinhoop is. 
En dat mag best wel eens gezegd worden. 
En daar moet ik ook een beetje om lachen. Ik moet lachen uit vreugde omdat het ons terug zet op 
de grond. Wij zijn hier op de aarde, wij mogen hier met elkaar vanuit eerbied en waardigheid met 
elkaar gaan kijken naar wat er nou werkelijk aan de gang en aan de hand is. Wat is die kracht in 
ons en hoe kunnen we dat met elkaar in beweging zetten? En niet de oplossing buiten onszelf 
zoeken. 
 
 
Hier is een illustratie. Deze krachten, deze beschavingen, die zich kunnen laten zien, hoeven 
helemaal niet van sterrenstelsel naar sterrenstelsel te vliegen, die zijn “oproepbaar”. Maar wie 
ben jij om zomaar een andere beschaving op te roepen? Maar ze zijn benaderbaar (is een beter 
woord) via het hartsveld, via de innerlijke kracht en dat is het emotionele bewustzijn. Voor het 
grootste deel van de mensheid geldt dat het emotionele bewustzijn beschadigd is, juist door de 
dingen die ik net heb benoemd. 
We hebben een tekort, we leven vaak niet vanuit vreugde en we zijn aan het overleven als 
beschaving. We halen het mooiste uit ons leven, we kunnen liefde voelen, we kunnen met elkaar 
knuffelen, we kunnen genieten van de bloemen, maar het neemt niet weg dat de situatie in het 
geheel is zoals die is en die kracht die binnen in de mens zit, die in feite wordt gemaskeerd door 
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volgzaam te moeten zijn in dit systeem hier op aarde, zorgt ervoor dat die hartskracht van de 
mens niet open gaat waardoor wij het contact, ook als mensen hier op deze wereld, niet kunnen 
leggen. 
 
Laat ik het nog wat simpeler zeggen; we hebben een gereedschap in ons bewustzijn, dat noem ik 
even gereedschap. Dat gereedschap gebruiken we niet, omdat het gereedschap de emotionele 
kracht is in de mens. Deze is niet plus of min, deze is. Die emotionele kracht in de mens wordt 
eigenlijk niet door de mens gebruikt omdat wij passief zijn geworden door de modellen waarin we 
leven. En dat is een heel groot en diep georkestreerd programma. 
 

 
 
 
Waarneming 

Er is ook een verzoek van de Galactics aan ons, en dat is dat ze verzoeken om openheid in 
communicatie over de verdrukking, en dat we dat doen vanuit onszelf. 
Zelf gaan spreken, zelf gaan initiëren, durven kijken naar wat er op de aarde eigenlijk niet hoeft te 
zijn. Hoe komt het dat het er nog is? 
Kijk naar de kwantum fysische scheppingswetten, waarneming, menselijke observatie brengt 
beweging in het veld. In het energieveld, want wij zijn puur energie. 
Wij zijn energie, gevormd in een menselijk lichaam. En deze werkelijkheid is ook energie. 
Menselijke aandacht, menselijke waarneming brengt beweging in het veld. Dus aan onszelf wordt 
dat verzoek gedaan. 
Mensen ga maar gewoon kijken wat er op de aarde gaande is en wees niet bang. 
Laat je niet afleiden en laat je niet tegenhouden door spirituele modellen. 
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Laat je niet tegenhouden door negatieve demonische verhalen, laat je niet tegenhouden door 
lucifer en vlucht niet bij lucifer weg in de grot van het positieve 
geloof. Durf in het centrum van je kracht 
te staan, ga maar rechtop staan en laat maar zien dat je er bent en dat er geen angst is. Als er geen 
angst is heb je ook geen behoefte aan een enorme dosis liefde. 
 
Een ander verzoek van hen is dat ze ook zeggen: ontkenning geeft kracht aan de instandhouding 
van wat in dit geval reptiliaanse mogendheden worden genoemd. (Ontkenning als je je ogen ervan 
afhaalt, je bewustzijn ergens van afhaalt) Het zijn niet alleen reptiliaanse mogendheden, het is veel 
groter dan dat en het verzwakt onze kracht van zelfbeschikking en creatie. Dus door ontkenning 
verzwakt jouw eigen kracht tot zelfbeschikking en creatie. 
 
Daar wil ik wat over zeggen op dit moment, heel kort; Ontkenning is een energie, een kracht. Als jij 
iets ontkent, je wil er niets mee te maken hebben, je ontkent het, buiten het hoofd om, dan zit er 
een energie achter dat gedrag, ik noem het vibratie of emotie; die trilling, die ontkenning is 
wanneer je een weerstand voelt. Je wilt iets wel of niet voelen, je wil er wel of niet naar kijken. Je 
zegt daar misschien bij ‘dat voelt niet goed, of het is te zwaar, het is te moeilijk. Het is galactisch 
en kosmisch gezien zo dat op het moment, en dit is per definitie vanuit de schepping gesproken, je 
weerstand voelt en je terugtrekt dat je jezelf verwijdert uit dat moment. 
Onthoud dat goed. Je verwijdert jezelf uit het veld waarin jij aanwezig bent door je terug te 
trekken op basis van ontkenning. En de mensheid verkeert in een voortdurende ontkenning. Een 
ontkenning dat er krachten zijn die intellectueel gesproken veruit verder ontwikkeld zijn dan de 
mensen hier op aarde. Ik heb het over de aardse lichamen en niet over de bezoekers die er in 
leven. 
De collectieve ontkenning van de mensheid, verzwakt de zelfbeschikking en de kracht van creatie. 
En dus, als je iets ontkent verwijder je jezelf uit het moment. 
Ik maak bijvoorbeeld heel vaak mee dat mensen tegen mij of via andere mensen zeggen ‘je moet 
niet bij Martijn zijn, dat is niet goed, dat voelt niet goed, dat is veel te zwaar en negatief, je moet 
er bij weg blijven’. Dus er is weerstand. In feite reageer je dan dus vanuit een bepaald 
geloofssysteem, want eigenlijk weet je op dat moment niet zeker of je krachtig genoeg bent om 
hier gewoon te kunnen zijn. Als je je terugtrekt, dat is ook wat ik tegen die mensen zeg, verwijder 
je jezelf uit het moment van jouw zelf. 
Dus, wees aanwezig, kom eens kijken naar wat er aan de hand is op de aarde. 
Er is inmenging door buitenaardse beschavingen uit andere werelden, er is een agenda gaande 
waardoor mensen op deze aarde worden ontvoerd, zowel fysiek als neurologisch omdat de 
persoonlijkheid een elektromagnetisch veld is. Het kan zelfs uitgelezen en meegenomen worden. 
Die technologieën zijn er en daar is helemaal niks nieuws aan, dat is al heel erg lang bekend, maar 
het is steeds moeilijker geworden om daar over te spreken. Vooral door de ontkenning van die 
positieve believers van wat ufo's en buitenaardsen zijn, wat überhaupt spiritualiteit is. Dus we 
zitten volledig in ontkenning. 
Als je tot de kern wilt komen van waarom jij hier op de aarde bent, wat jij hier komt doen, welke 
kracht jij in je draagt, dan zul je dus voorbij al die ontkenningen moeten durven kijken. 
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Shapeshifting 

Er is een wetenschappelijk onderzoek gedaan -het is voor mij nog steeds belangrijk dat er ook 
wetenschappelijk onderzoek is. Ik hou heel erg van wetenschap maar ik ben niet verknocht aan de 
wetenschap en ook niet verknocht aan spirituele denkmodellen. Ik combineer graag alles- er is een 
onderzoek gedaan, in dit geval o.a. door Robert Hair, één van de psychiaters van een 
internationaal team, naar menselijk gedrag. 
Daar kwamen wat cijfers uit en die cijfers zijn nog redelijk positief. 1 op de 25 mensen ontbreekt 
het vermogen tot empathie en menselijk liefdevol handelen. Dat kwam er uit en dat is best wel 
bijzonder. 
De voortdurende rollenwisseling van deze mensen, die geen empathisch of menselijk liefdevol 
handelen lijken te kunnen uitdragen, leiden bij 4% tot Cameleon achtige gedragspatronen oftewel 
shapeshifting. Ik heb het hier niet zozeer over shapeshifting in de fysieke vorm, want dat is 
eigenlijk een uiting daarvan, maar ik heb het over de energetische vorm. 
Shapeshifting betekent dat je gedragsbewustzijn en je gedragspatroon compleet verandert. Ik 
denk dat we dat allemaal wel kennen. Je bent in een hele goede energie en er gebeurt iets wat zo 
diep in jezelf slaat dat er iets verandert en je bent, wat wij noemen negatief of agressief, maar 
ineens ben je een heel ander bewustzijn. 
Hoe kan dat? Hoe kan het nou dat je op het ene moment zo lekker in je vel zit, je bent lekker aan 
het lezen, lekker muziek aan het luisteren en er gebeurt iets en ineens ben je totaal niet meer 
jezelf. Je bent een heel andere persoonlijkheid. Dat is het shape shiften, het energieveld waaruit 
het is opgebouwd verandert. 
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Reptielenbrein 

Wij hebben verschillende soorten breinafdelingen, fysiek heb ik het nu over. We hebben een 
neocortex, dat is het fysieke brein in dit energieveld, het elektromagnetisch veld waar informatie 
wordt opgeslagen, daar is de neocortex verantwoordelijk voor empathie, intellect, taal, fantasie, 
creatie, spiritualiteit, bewustzijn, ethisch besef etc. Dus zit je in een empathisch bewustzijn, heb je 
empathisch gevoelens dan wordt dat veroorzaakt en opgeroepen in de neocortex. Dat is het 
zoogdierencomplex. Dan heb je ook het reptiliaanse complex. Hebben we allemaal weleens van 
gehoord. In ons brein is er een deel dat noemen ze het reptielenbrein. Daar zijn verschillende 
onderzoeken en ook hele grote ruzies over in de wetenschap van waar dat nou eigenlijk vandaan 
komt. -Dat is ook heel interessant; dat elke wetenschapper weet waar het vandaan komt maar 
toch weer 20 teams tegenover zich staan die zeggen dat het niet zo is. Dus wat is waar? Neem 
alles maar gewoon mee.- 
Reacties vanuit het reptiliaanse complex worden elektromagnetisch georkestreerd door 
overlevingsdrang, agressie, verdediging van bezit en territorium, dus eigenlijk sociale hiërarchie, 
instincten, instinctief gedrag, repetitief en ritueel gedrag, dus ook neuro / dwang handelingen, 
aanvallen, vluchtgedrag. Dat zijn maar een paar ingrediënten. 
Dit gedrag komt voort uit het elektromagnetisch bewustzijn wat het reptiliaanse complex of het 
reptielenbrein wordt genoemd. Op zich tot zover niets aan de hand, de vraag is alleen; hoe komt 
dat zo? 
Hoe komt het dat ons brein zo uit verschillende tegenovergestelde richtingen 
reageert? 
En hoe komt het dat ik vind dat ik daar helemaal vrij van ben en anderen vinden van niet. 
Hoe komt het dat ik ook die gedragspatronen ken? 
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Bijvoorbeeld verdediging en agressie. Verdediging, wat gebeurt er als jij je aangesproken voelt en 
je moet je verdedigen? Waar zou je je eigenlijk tegen moeten verdedigen? Gewoon een hele 
eenvoudige vraag. 
Als je naar dat neocortex gedeelte gaat waar de empathie zit, hoef je eigenlijk helemaal niets te 
verdedigen, want empathie betekent gewoon dat je open en empathisch verbonden bent met de 
ander. Dus het maakt eigenlijk niets uit, of de ander nou wel of niet leuk doet. 
Toch vind er een soort schakelaar plaats, er vind een verandering plaats in menselijk bewustzijn, er 
gebeurt iets; boem! en je moet je verdedigen. 
Zodra je je moet verdedigen gaat het denken, het fysieke bewustzijn, georkestreerd worden vanuit 
het reptiliaanse bewustzijn. 
In feite is dit hele gedeelte hier het aardse model wat dus functioneel is in geldsystemen, 
verdienmodellen, religie, gecontroleerde modellen, het valt eigenlijk allemaal hier in. Jij moet elke 
maand een bepaald bedrag op tafel zien te leggen anders raak je je huis kwijt, dus dat is op zich al 
overlevingsdrang. Daar denken we vaak niet bij na omdat we dat heel normaal vinden, maar 
eigenlijk is dat dus ook overlevingsdrang, je moet op de een of andere manier overleven. Daar zit 
ook heel veel boosheid onder, vooral omdat mensen niet doen wat ze willen. Er zit een bepaalde 
boosheid en teleurstelling onder. Ook verdediging van bezit en territorium, want je wilt het niet 
kwijt. 
Vervolgens heb je instinctief gedrag erbij want door het overlevingsmechanisme ga je naar 
instinctief gedrag toe, en dan ben je al helemaal niet meer wie je in essentie bent. 
Je krijgt aanval- en vluchtgedrag. 
Dus eigenlijk, heel eenvoudig gezegd, is dit hele model erop gebaseerd dat de mens voortdurend 
door het reptiliaanse complex wordt geprikkeld. 
 
Waar wij naar toe gaan, waar we ook vandaan komen en waar we het met elkaar, over de hele 
wereld over hebben is dit: De mensheid keert terug in empathisch processen, de mens keert terug 
in fantasie en voorstelling. Dus dat ze zichzelf kan voorstellen hoe het is om... .aaaaahh en het 
gebeurt. Het manifesteert zich. 
Dat we ook weer bewust en ethisch besef in ons dragen, dat we niet zeggen ‘dit is het laatste glas 
water, sorry ik heb het ook nodig’. Nee, je kunt delen. Dat is de herziening. 
Er vindt in het fysieke brein eigenlijk een soort verschuiving plaats in het reptiliaanse bewustzijn. 
Eigenlijk is dat niet het reptiliaanse bewustzijn, maar een heel goed gecoördineerde agenda door 
andere beschavingen (niet de reptilianen) en dat zijn allemaal maskers over elkaar heen. 
 
Er is een agenda gaande om de mens zichzelf zo te laten identificeren met het leven waarin zij 
leeft, dat ze dat eigenlijk ook is geworden. En daardoor ook volledig gemaskeerd/gehypnotiseerd 
door het leven gaat. 
Het is aan ons de taak om te achterhalen welke maskers je draagt, waar jouw gedragspatronen 
liggen. Als jij denkt dat je geen overlevingsdrang hebt, als je dat echt niet hebt, dan nodig ik je uit 
om vanaf morgen je rekeningen niet meer te betalen. Ga maar eens kijken wat er gebeurt. 
Ik heb het gedaan om te kijken wat er gebeurt, om het op te ruimen en het gewoon door en door 
te ervaren. Is niet leuk hoor, maar het is wel heel leuk om te ontdekken dat het er gewoon is, want 
datgene wat je dan tegenkomt kun je ook daadwerkelijk opruimen. 
Dus, je kunt er over praten en theoretiseren maar het echt beleven is iets heel anders. 
 
Er is een establishment op de aarde en deze wordt bekleed door reptiliaanse gastheren met een 
heel groot en duister occult netwerk. Dat weten we maar toch is er een reden om het te 
benoemen, want; ontkenning geeft macht aan het in stand houden daarvan. Dus, ik laat het 
bewust zien. 
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We kunnen hier op twee manieren naar kijken. Het vol afgrijzen zien op basis van ingebrachte 
demonische modellen die eigenlijk voortkomen uit het model van trauma/karma etc. om ons 
daarin te laten reageren en in te geloven. Van mij mogen deze beschavingen er allemaal zijn. Ik 
word er niet bang van en dat hoeft ook niet. Als mensen er bang van worden komt het omdat ze in 
zichzelf nog angstpatronen dragen die gaan reageren op het moment van deze waarneming. Veel 
mensen willen er niet mee bezig zijn omdat ze geleerd hebben dat het negatief en demonisch is. 
Toch is het natuurlijk niet echt bijdragend in de fase waarin we leven. Maar toch, het 
aanschouwen, er van binnenuit heel transparant naar durven kijken, haalt je galactische potentieel 
als mens terug, als wezen uit een wereld waar we allemaal vandaan komen. 
Dit onderdeel is heel erg belangrijk. Deze krachten van het reptiliaanse bewustzijn zitten hier op 
deze aarde als een, laat ik zegen, gigantisch goed georkestreerd en georganiseerd netwerk. Overal, 
op alle plekken zijn ze aanwezig op posities waarbij ze macht kunnen uitoefenen. 
Ik heb dat in mijn leven ook heel duidelijk mee gemaakt hier. In scholen, kerken, psychiatrie, 
ziekenhuizen, bij de banken, in de regeringen, overal zijn deze krachten 
aanwezig. 
Hoe komt dat? Omdat het in de mens zit...plaatje hiervoor van de hersenen. 
Als jij in een proces terecht komt van machtstructuren, overleven, dan ga je dus werken vanuit dat 
reptieliaanse deel van het brein. En als je gaat werken vanuit dat deel van het brein sta je per 
definitie onder controle van die groep. Ik bedoel het niet boosaardig maar meer als een zwart wit 
verhaal. 
Misschien zijn er mensen in de regering die wél vanuit empathie kijken en handelen, super want 
dan nodig ik ze allemaal uit om daar echt naar te gaan kijken. Over het algemeen, als je in de 
regering terecht komt kom je heel snel in deze (reptiliaanse) patronen terecht. De patronen 
zorgen ervoor dat we in die gevoelens terecht komen. Mensen die leven in hiërarchische 
structuren, daar is 'ie weer, moeten dus ook aansturen op basis van hiërarchische structuren. Ze 
leven in die structuren. Hun brein gaat daar vervolgens in werken en ineens zijn zij ook in dienst 
van die structuren in hun brein. Men gaat een andere taal spreken. 
Ik heb het zelf mee gemaakt op scholen. En in de psychiatrie heb ik het ook een keer mee gemaakt 
toen ik 16 jr was. Ik heb daar eens een test gedaan en toen ben ik het daar ook tegen gekomen. In 
ziekenhuizen en bij banken ben ik het tegen gekomen en in de regering ook. 
Het zit eigenlijk overal. 
Het gaat er om dat we zonder oordeel gaan beseffen hoe het in elkaar zit. Dus een stukje 
onderbouwing. Ik noem het even indringers in het menselijk bewustzijn. 
 
Hier is een foto van John McCaine, hij was in Nederland bij een Amstel bijeenkomst en daar werd 
hem het vuur aan de schenen gelegd door een hele intelligente en doorzettende journalist die 
hem behoorlijk lastige vragen stelde. Het werd niet afgewimpeld want de journalist was vanuit de 
neocortex heel creatief met taal bezig, gericht tegen iemand die heel hiërarchisch ingesteld was en 
die enorme onderdrukkende en dominerende krachten gebruikt. Door die vragen werd hij heel erg 
geïrriteerd en er is een moment, dat filmpje kun je ook op YouTube zien, waarop je zijn oog 
volledig groen ziet worden en een verticale pupil ziet krijgen. Daar is helemaal niks raars aan want 
dat heeft alles te maken met hoe de hersenen werken en hoe cellen zich gedragen op basis van de 
emoties. 
Hoe bedoel je dat dan? Nou als je voor de spiegel gaat staan als je heel kwaad en woest bent kijk 
dan eens naar jezelf. Loop daarna weg en als je dan weer helemaal lekker in je vel zit ga je nog 
eens in de spiegel kijken, dan ontmoet je een heel ander persoon. 
Dus eigenlijk zijn gemoedstoestanden hele diepe krachtige energieën, die verantwoordelijk zijn 
voor verandering van je lichaam en dat kan veel verder gaan dan alleen gelaatstrekken. Het 
lichaam, de expressie, hoe een mens er nu uit ziet, hoe cellen zich gedragen, dus puur 
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informatiegeneeskunde, wordt georkestreerd vanuit een energieveld waarbij de hersenen een 
leidende functie hebben. 
Maar vóór de hersenen zit dus een heel groot ander deel, want wij zijn natuurlijk niet ons brein, 
wij zijn een energiebewustzijn. En dat energiebewustzijn is gehackt. Dit is belangrijk. 
Deze man (McCaine) is in de jaren ‘74 tijdens de Vietnamoorlog veteraan geweest, heeft een 
aantal jaren gevangen gezeten, is gemarteld, en is ernstig getraumatiseerd. Daar draait het 
voortdurend om want als je getraumatiseerd bent, als je een ontkenning hebt, je trekt je dus 
energetisch terug door trauma, als je je niet laat zien in deze wereld, zo van hallo hier ben ik, 
energetisch een beetje naar achteren trekt, dan ontstaat er iets in het brein waardoor er controle 
kan worden uitgeoefend. Dat is bij deze man heel duidelijk. Hij is ook heel veel jaren voorzitter 
geweest en in de senaat actief geweest. 
 
Dit zie je in het geheel, ga gewoon eens kijken. Het heeft ook niks met mannen of vrouwen te 
maken, het is leuk om het er over te hebben maar het gaat gewoon om de mens en hoe het 
menselijk bewustzijn functioneert. 
Je gaat dat zien bij mensen die in een belangrijke positie zitten. Daarom sta ik ook niet op het 
podium want ik ben niet belangrijk, wij zijn met elkaar belangrijk, allemaal samen. Op het moment 
dat ik op het podium sta is dat een afschuwelijk naar energetisch veld wat ontstaat door 
waarneming. Mensen gaan naar mij kijken omdat ik op het podium sta waardoor er dus ook een 
andere waarneming naar mij is gericht. Ik krijg door die waarneming dus een andere energie naar 
mij toe en dat had effect op mijn bewustzijn. Toen ben ik van het podium af gegaan. 
Ga maar eens heel objectief kijken naar alle mensen die leiding geven, wat er met hen gebeurt. Ik 
denk niet dat dat uitleg behoeft. 
Het is geen oordeel, het heeft puur te maken met hoe ons brein reageert. 
 
De keuze 

De mens staat in de kern dus in feite voor de keus; ben ik een vrij expressief wezen en leef ik ook 
werkelijk zo? Ga ik ervoor, durf ik het werkelijk te laten zien, durf ik werkelijk te zijn, of laat ik me 
leiden? Dat is de grote keus en daar kun je allemaal mitsen en maren aan koppelen maar dáár ligt 
dus het controlesysteem in het menselijk bewustzijn. 
Je kunt ook binnen een controlesysteem jezelf vrij maken, dat kan ook, zonder dat je er überhaupt 
uit hoeft te stappen. Gewoon anders gaan kijken naar jezelf, hoe navigeer jij, hoe sta jij daar zelf 
in, hoe kijk je naar jezelf, durf je het ook van jezelf te zien? 
Met andere woorden; over de hele aarde zijn alle mensen die op een bepaalde manier macht 
uitoefenen zeer vatbaar om in andere capaciteiten van de hersenen te komen waardoor ze onder 
controle staan van een ander gemoedspatroon. Dat is wat er gebeurt. 
Het gaat dus eigenlijk om gemoedsvelden, dat snappen we wel hè? Want als de hele 
gemoedstoestand van de aarde oké is, lekker ontspannen, ja waar maken we ons dan druk over? 
Maar de gemoedstoestand van de mens is precies de sleutel. 
 
Georkestreerde evolutie 

En zo gaan we steeds dieper kijken en zien dat de evolutie waarin de mens op deze aarde nu 
terecht is gekomen, georkestreerde evolutie is met een doelgerichte agenda om te voorkomen dat 
de mensheid expressievermogens aanzet. In plaats daarvan verkeert ze in een controlestaat van 
overleven. Stap daar maar eens uit. 
En dan zijn er mensen die zeggen dat er ufo's landen. 
Je ziet ook in de politiek dat er steeds een herhaling plaatsvindt van hetzelfde proces wat er al 
was. We hebben Bill Clinton gehad, we hebben Obama, Bush en Hillary Clinton waarvan iedereen 
denkt dat ze sokken zit te breien. En nu hebben we Trump. Dat zijn geen oordelen maar we 
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moeten beseffen dat op het moment je leiding gaat geven vanuit je hoofd, je onder controle komt 
te staan. 
Er is een heel machtig syndicaat, niet alleen op deze aarde, die zo'n diepgaande 
technologie ontwikkeld heeft waar zelfs deze werkelijkheid uit ontsproten is en waarbij de mens 
volledig, fysiek gezien, onder controle staat van wat er zich in dat model afspeelt. En in die kern 
zou alleen een president, een leider, toegevoegde waarde kunnen hebben als het een leider is die 
van alles weet. Die weet wat er aan de hand is en daar ook openlijk over spreekt en zich niet bezig 
gaat houden met de agenda die al decennia lang ook door de vorige leiders is besproken, want er 
is eigenlijk nog niks opgelost. Het enige is eigenlijk dat we een smartwatch hebben. 
 
Van Buitenaf, misleiding en je kracht uit handen geven 

Ik heb als kind heel veel meegemaakt op het gebied van ontvoeringen, zoals dat wel wordt 
genoemd. Dat is niet zomaar iets, het is veel groter dan dat. Daar heb ik ook heel veel commentaar 
op gekregen omdat mensen het gingen benoemen aan de hand van wat ze denken wat het is. Ik 
noem het eigenlijk geen echte ontvoeringen. Het zijn voor mij toenaderingen vanuit andere 
werkelijkheden. 
Dus er zijn verschillende werkelijkheden die door elkaar heen lopen en waar allerlei verschillende 
groepen in actief zijn. Waarbij het ene belang, bijvoorbeeld bij de buitenaardse ontvoeringen die 
ik als kind heb meegemaakt , wat ging over mijn bewustzijn ook weer het belang is van een andere 
groep. 
Dat is misschien even lastig uitgelegd. Wij denken nu dat de Cabal (de illuminatie) wordt 
opgeruimd en ontmanteld. Daar wordt veel over gepubliceerd in de alternatieve media. 
Er zijn heel veel Channelings en mooie berichten over. Ik vind het ook heel mooi om dat af en toe 
eens te lezen en het is ook mooi en goed dat er over wordt geschreven. Er is ook niks verkeerds 
aan, maar we moeten wel blijven beseffen dat zich steeds hetzelfde voordoet. 
De sigaar uit eigen doos wordt steeds weer herhaald. Telkens weer wordt er voor de mens 
besloten wat de afloop is, steeds weer wordt het van buitenaf georkestreerd, op welke manier dan 
ook. 
Of het is de galactische federatie die het doet, of het is een white night groep die de Cabal 
ontmaskert, of het zijn bepaalde gidsen die informatie doorgeven aan de mensheid dat ze op een 
cruciaal punt staat om helemaal vrij te komen uit de gevangenis. Er wordt alleen niet verteld hoe 
dat gebeurt, gemakshalve wordt dat achterwege gelaten, alleen dat het gebeurt. En dat is op zich 
wel lekker want dan kun je in je schommelstoel achterover hangen en denken van ‘nou het wordt 
gewoon opgelost’. 
Maar weet je, voor ons is het van groot belang om te beseffen dat er helemaal niets wordt 
opgeruimd in de Cabal, dat het allemaal een onderdeel is van een gigantische neurologische 
invasie en dat mens tot op het bot zo ontzettend misleid wordt, zó ontzettend misleid, dat ze 
daardoor niet in haar eigen creatie komt. Dus men wacht totdat de sneeuwschuiver voorbij komt 
en het pad wordt gereinigd. 
Maar wat wij zelf mogen doen, opstaan in onszelf, dát gedeelte, dat wordt daardoor meestal 
voorkomen. 
Hebben jullie het idee dat als er beschavingen zijn, hele ver ontwikkelde beschavingen, die het 
vermogen hebben om een gevecht te voeren over de mensen van deze aarde met bepaalde 
diepgaande redenen, dat dat gevecht niet wordt uitgevoerd door mensen te installeren zoals een 
Cabal, die vervolgens verwijderd zou kunnen worden? 
Heb je het idee dat ze daar geen rekening mee hebben gehouden? 
Zou het zo zijn dat als er een illuminatie is, een satanische orde die we de Cabal noemen, dat het 
wel eens zo zou kunnen zijn dat die Cabal, als die er zou zijn, wordt opgepakt, per direct wordt 
vervangen door iets anders? Zo maar een vraag... 
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Zou het gevecht niet worden gevoerd door de Cabal, dan zou het gevecht misschien plaatsvinden 
via het denken van de mens. 
 
Het gaat om technologie, en het gaat in heel veel punten tegen de spirituele modellen in. Heb je 
het idee dat als er beschavingen zijn die technologisch zo ver ontwikkeld zijn -virtual reality 85 
miljard jaar verder ontwikkeld- dat het gevecht helemaal niet wordt uitgevoerd door het plaatsen 
van een Cabal, dat het helemaal niet gaat om de illuminatie, maar dat het gevecht dat wordt 
gevoerd gaat over hoe de mens denkt op die planeet. 
Wat is het ultieme wapen? Neurologische invasies, dat is het! En dat hoeft niet perse een 
neurologische invasie te zijn in het fysieke lichaam. Er zijn veel meer dingen aan de hand dan waar 
wij het met elkaar over hebben gehad. 
 
Ik buig hem even helemaal terug naar het begin. Onze Kracht van Oorsprong, de wezens die als 
zieners worden gezien en gekend, erkend en herkend, dragen vermogens in zich, zo krachtig en zo 
groot, dat het effect heeft op heel veel andere beschavingen waardoor hun agenda werd 
verstoord. 
Er werd alles uit de kast gehaald om de Scheppers van Oorsprong, delen van het hele veld van de 
Kosmos van Schepping, zichzelf niet meer te kunnen laten herkennen. Dat eindigde uiteindelijk in 
een volledige besturing van het denken én het voelen van die wezens, waarbij die wezens denken 
dat ze zelf denken en zelfs dat ze denken dat hun gevoel van henzelf is. 
Daarvoor hebben zij geen Cabal en geen illuminatie nodig. Dat is allemaal menselijke perceptie, 
dat is belangrijk. 
Dit mag echt in beweging gezet worden, want de channelings van dat de Cabal wordt opgeruimd 
komen uit dezelfde koker als de Galactisch Federation, als de aartsengel en als de opgestegen 
masters. Dat spel wordt heel duidelijk en slim gespeeld. 
 
Wanneer wordt de mens wakker? 

Ik sta hier niet om leuk gevonden te worden, ik sta hier ook niet om de poten van de stoelen en 
tafels omver te halen, maar om dingen te zeggen waardoor mensen terug kunnen keren. Buiten 
alle aangeprate religie en hoopmodellen, terug naar ‘hoe maak ik in mijn eigen leven met mijn 
voeten op de grond als galactisch wezen, hier in de vorm van een mens, geluk in mijzelf los, in 
mijzelf en vanuit mijzelf. Wie ben ik ten diepste? Niet waar kom ik vandaan en vanuit welk 
universum, ik ben nu hier. Hoe kan ik mijn bijdrage leveren aan mijzelf en aan de wereld dat het 
hier beter gaat op de aarde. Dat de mensen die dus ín die structuren zitten van gevangenschap, 
dat je daar niet heen hoeft te gaan, maar dat je vanuit je hart iets doet. Die kracht daar binnen in, 
dat hele diepe gevoel dat weg gepleisterd is, dat we zo in emotionele onevenwichtige situaties 
terecht zijn gekomen waardoor we goedgelovig zijn geworden. 
Als ik al die channelings lees en vooral ook over de Cabal, ik vind het echt heel mooi, maar wat er 
gebeurt is dat er binnen de Cabal, binnen de machthebbers er heel veel verschillende processen 
zijn. Binnen die machtssystemen, wordt gewoon een spel gespeeld, ik noem het schaken. Ze zijn 
onderling aan het schaken en die partijen weten nog niet eens dat ze zelf geschaakt worden. En de 
mensen die de kracht in zich dragen van Oorsprong, die het Oorspronkelijk Licht in zich dragen, 
binnen in, wat dat dan ook mogen zijn, het merendeel van die mensen is zo goed gelovig. Nu is het 
weer de Cabal en straks over 5 jr is het weer wat anders. Wanneer wordt de mens wakker? 
Wanneer gaat de mens werkelijk over tot het Zijn van die Kracht? Wanneer durven we werkelijk 
met elkaar te gaan kijken naar wat er nog meer aan de hand is? 
 
Ik vind het een belangrijk thema. Vooral ook omdat er zoveel kracht en aandacht aan wordt 
gegeven. Het gaat dus niet om wel of geen waarheid want het speelt zich wel degelijk af. Het is 
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niet de sluitsteen van de innerlijke Kracht die we moeten durven openen. 
Als je alles ter discussie stelt stel je dus ook alles ter discussie. Inclusief mijzelf. Ik stel mij zelf nu 
ter discussie, want wie ben ik, er is geen ik, in dit moment ervaar ik mijzelf als mens hier op de 
aarde. 
Als ik spreek vanuit mijn ik, dan ben ik heel erg ik-gebonden, ik kan ook gewoon vanuit het geheel 
spreken, ik ben een reiziger net als jullie. Buiten de vorm om ervaar ik het leven hier op de aarde 
met al zijn mooie dingen, maar ook met al zijn lastige en moeilijke dingen. Dezelfde thema's als 
jullie. Er is geen verschil in, we maken allemaal dezelfde reis. En degene die denkt dat de ander er 
doorheen is, niet, ik ben er niet doorheen ik sta hier ook, ik heb ook te maken met dezelfde zaken, 
dezelfde situatie hier op de aarde. 
Het is mij een grote eer om met jullie samen op de hele aarde te gaan kijken naar hoe je die 
beweging in kan zetten. En dat kan eigenlijk alleen maar door helemaal los te komen van wat er 
ook is. 
Elk energieveld wat opgeroepen wordt en het reptiliaanse brein in beweging zet vanuit dat denken 
moet gewoon los worden gekoppeld van je bewustzijn. Want daar zit dus religie, en het verhaal 
van de Cabal is daar een heel belangrijk onderdeel van. Dat is erg belangrijk. 
 
Als kind, eigen kracht 

Mijn kracht als kind was altijd sterk, ik heb als kind echt bijna moeten knokken om vanuit mijn 
eigen kracht te blijven spreken. En wat is die eigen kracht? Als kind praat je daar niet over, dat is 
weten, binnenin weten. Het is het weten dat als een kind naar een hond loopt, waarvan iedereen 
denkt van ‘oei dat is een gevaarlijke hond’ en het kind weet ‘het is niet zo’. 
Het Kind weet het. Dus ik loop naar die hond en die hond is gewoon lief, ik ga bij die hond zitten, 
geef hem een knuffel en die hond gaat liggen, op mijn schoot. 
Dat weten, daar gaat het om. Het gaat om het weten dat het goede er is. Dat heb ik als kind altijd 
geweten. Met mijn herinneringen weliswaar wist ik dat wie of wat dan ook mij probeerde te 
misleiden en meenam en in andere werkelijkheden liet zijn en wat mij ook allemaal gebeurde als 
fysiek kind; ik wist dat die kracht in mijzelf er was. 
Die kracht was zo sterk, ik was nooit bang, ik ontkende niks, ik bleef aanwezig in mijzelf als kind, ik 
keek die beschavingen recht in hun ogen aan en ik liet alleen maar weten (zonder te praten) “ik 
ben hier en ik ben net zo hier als dat jij hier bent en voor ons beiden is er ruimte”. Dat was het 
gevoel erachter. Het zijn, voor ons beide is er ruimte. 
En in dat moment brak dat hele scenario af. En ja, dan kwam ik eigenlijk in een hele andere 
werkelijkheid terecht waar een heel groot team aan artsen waren die in veel gevallen ook mensen 
zijn zoals wijzelf. 
 
Deze film, deze werkelijkheid, onze realiteit, is een op energie gebaseerde werkelijkheid. Er is niets 
anders dan alleen maar energie. Ons lichaam is geprogrammeerd om daar een drie dimensionale 
werkelijkheid uit te ervaren. 
Van het volledige elektromagnetisch veld, het energieveld wat ons brein te verwerken krijgt, 
daarvan wordt maar 0,005% gebruikt en door de primaire visuele cortex omgezet in een 
driedimensionaal beeld. 
Dus dit stukje wat we hier ervaren als werkelijkheid, onze werkelijkheid, is in feite de vertaling van 
het fysieke brein. Dus eigenlijk is het een brein georkestreerde werkelijkheid. 
Degene die zeggenschap heeft over het stukje software van het brein wat er een beeld van maak, 
die heeft de macht. 
Totdat je ontdekt dat deze werkelijkheid er dus ook echt is, en dat je je Eigen Kracht daarin kunt 
brengen. Dan gaan er nog wel eens wat deurtjes open. We hadden het al over de doos van 
pandora, maar die bestaat dus daadwerkelijk. 
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Besturing van ons bewustzijn 

Het onderzoek kreeg een heel andere wending toen ik als jongetje met zeer grote regelmaat liet 
zien dat ik er ben, dat ik geen angst heb en ik zelfs bij het bedreigen niet gevoelig was dat 
bijvoorbeeld mijn ouders of mijn zus iets zou overkomen. Dat maakte mij dus niks uit. Ik was en 
ben niet chantabel. En ik spreek het hier gewoon uit, niet om mij zelf groter te maken maar om 
jullie te inspireren dat het dus kan, daarom zeg ik het. Alles wat ik zeg is niet over Martijn maar 
gaat over ons. Ik deed dat gewoon puur onchantabel. 
Ik heb nooit het idee gehad dat ik gebonden ben aan ruimte en tijd in deze werkelijkheid. Ik weet 
dat ik uit een andere wereld kom en dat ik een reis maak hier als mens en op het moment dat ik 
moet gaan geloven en waarde moet gaan hechten aan het leven en de dood en alles moet 
voorkomen om de dood te gaan ervaren, zonder dat ik heb geleefd, zit ik in een overlevingsdrang, 
zit ik in het reptiliaanse bewustzijn. 
Dus zelfs de dood, de dood die zo op de aarde wordt ervaren , is een onderdeel om het hele 
menselijk bewustzijn in feite te sturen. 
 
Cola 

We maken er nog even een extra puntje aan. De film werd stil gezet. Ik lag in een voertuig waar 
ik werd onderzocht, terwijl ik liet zien dat ik geen angst heb, helemaal niets, 0,0. Toen werd de film 
stil gezet, er kwamen allemaal licht pixels om mij heen waarbij ik zag dat de hele werkelijkheid 
waarin ik leefde oploste als een soort energieveld. Allemaal beeld pixeltjes noem ik het. Als kind 
zei ik altijd dat het cola was. Ik lag in de cola. Zo legde ik het uit aan papa en mama. En in dat 
moment dat ik dus in een andere werkelijkheid kwam werd ik ook overgedragen, letterlijk. De 
beschaving die met mij bezig was stapte naar achteren, gingen weg en er kwamen artsen 
tevoorschijn. Dat waren artsen, mensen, mensen zoals jullie en ik. Dat is een genootschap, een 
heel groot neurologisch interdimensionele team die het mensbewustzijn volledig heeft gehackt. 
Daar willen we het vaak niet over hebben. Toch gaan we dat wel doen. 
 
Hologrammen 

Ik heb eerder iets verteld over het virtuele aspect, virtual reality en waar het allemaal toe heeft 
geleid tot op dit moment. Toen liet ik een plaatje van een oude TV zien, in een paar decennia tijd is 
het een smart TV, beeld pixel, we vinden het allemaal heel gewoon. We hebben nu hologrammen, 
dit (plaatje van een hologram) is een illustratie maar de technologie is er gewoon. Wordt ook 
gebruik voor autoshows. Mensen kunnen niet eens zien dat die geprojecteerde auto niet van echt 
te onderscheiden is. Echt een fysieke projectie en die technologieën zijn er allemaal. Er zijn 
voertuigen die d.m.v. hologrammen kunnen worden bestuurd, dus er is helemaal geen dashboard 
meer. Er is geen materie meer in een voertuig, maar daar is een hologram. Het hologram wordt zo 
vaste materie dat je het aan kunt raken en dat je vanuit het hologram kunt gaan sturen. 
Ik heb ook verteld over projectie met een beamer. Hier staat de beamer en hier is een scherm. 
Vervolgens kan die projectie op het scherm ook benaderbaar worden, je kunt er dus ook in 
stappen. Stel je voor dat de projectie nu hier op het scherm is maar dat dit dus driedimensionaal 
hier wordt gecreëerd, dan zou je er dus ook in kunnen stappen. Het is niet ondenkbaar. Sterker 
nog, het is allemaal uitgevonden, allemaal gepatenteerd. 
 
Cyborg realiteit 

Dus er is een technologie waarmee werkelijkheid wordt gebouwd en geprojecteerd d.m.v. 
hologrammen en waarin je i.p.v. naar een scherm te kijken er ook gewoon in kunt stappen, 
letterlijk met je fysieke bewustzijn er in, dan ben je dus in die wereld! 
Het volgende is dat we ons fysieke bewustzijn afleggen, dan koppelen we ons neurobewustzijn aan 
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een cyborg realiteit. Dit stukje heeft met een neurologische invasie te maken. Dit is een onderdeel 
wat enorm belangrijk is omdat de mens zich er op dit moment al in bevindt, zowel op 
consumenten elektronica als ook met militair neurowetenschappen vinden er diepgaande 
veranderingen plaats waardoor de mens nu moet gaan beseffen, dat datgene waar we nu mee te 
maken krijgen, dat dat een fase is in onze werkelijkheid die galactisch gezien allang voltooid is en 
we moeten zelfs durven gaan veronderstellen dat onze werkelijkheid waarin wij leven nu al het 
gevolg is van zo'n cyborg projectie!. En als je daar naar durft te gaan kijken en je vindt dat niet eng 
maar je begint dat zelfs heel mooi te vinden, want ik vind het echt geweldig dat dat zo is, dan ga je 
ook ontdekken waarom je leven tot nu toe is gelopen zoals het loopt. 
En hoeveel pogingen zijn er naar jou toe al ondernomen om je terug te brengen in bepaalde 
processen waarvan je al lang wist dat je daar klaar mee bent, want de pogingen zullen krachtiger 
worden om terug te keren naar goed gelovige modellen, om je niet in je ware kracht te laten 
komen. 
Ons lichaam, puur lichamelijk, ik heb het niet over ons energiewezen, is een resultaat van een 
uitstulping van ons energiebewustzijn. En ik ben dus iemand die daar dus wel over spreekt omdat 
de oplossing, het terugkeren in ons Oorspronkelijk Vermogen, hier ligt, in dit leven. Dat kun je niet 
overslaan, door ons lichaam als huis van ons gewaarzijn, door ons vermogen loopt een ander 
bewustzijnsveld en dat veld pleegt een voortdurende kaping van onze werkelijke 5 dimensionale 
werkelijkheid. 
Die 5d is niet de 5d vanuit de spirituele modellen maar ik heb hem toch even 5 genoemd. Hierdoor 
zijn wij verstoken van elke vorm van creatie vanuit onszelf omdat de mensen zich de situatie niet 
willen of kunnen voorstellen. 
Wat kun je niet voorstellen? Wat is er eigenlijk moeilijk aan? Als we een virtual reality bril 
opzetten of er wordt een injectie gedaan met een chip in iemands hoofd, dat wordt door allerlei 
wetenschappen verteld dat het er gewoon is, het bestaat. 
Wat doet ons zo afhouden van het idee dat de werkelijkheid waarin we nu zijn eigenlijk ook zo'n 
werkelijkheid is? Wat is daar nou eigenlijk mis mee? Waarom zouden we dat niet durven 
onderzoeken? Stel je nou eens voor dat dat dus wel zo is? En ik zeg het; het is zo. Maar je hoeft mij 
niet te geloven. Het gaat überhaupt niet over geloof. Als het zo is dat dat zo is, misschien gaan we 
dan ook snappen hoe het hele ufo fenomeen in elkaar zit. Misschien gaan we dan ook snappen 
waarom de modellen op deze aarde zo functioneren zoals ze functioneren, en we gaan ook inzicht 
krijgen in dat de oplossing niet ligt in de spirituele modellen die er op dit moment worden 
aangeboden. 
Het is heel noodzakelijk om er naar te kijken. 
 
Menselijke observatie 

Opbouw van een realiteit, een werkelijkheid is opgebouwd uit informatie, data energie, ik geef het 
even alle woorden die je maar kunt bedenken. Deze energie, deze data, de informatie die er is 
zorgt ervoor, naast de vermogens van de waarnemer, dat er iets geïnterpreteerd kan worden. Dus 
er is informatie en op de één of andere manier wordt die informatie omgezet door de 
interpretatie in deze werkelijkheid. 
Er is een vraag die ik hieronder heb gezet: Zijn de interpretatie gereedschappen (o.a. onze 
hersenen), vrij van inserties, zijn onze hersenen vrij, nemen zij waar op basis van hoe zij 
oorspronkelijk zouden moeten kunnen waarnemen of ligt er iets door het brein heen? Ligt er een 
hack doorheen waardoor de mensen iets zien wat ze zelf niet zien maar wat wordt ingevoegd, een 
insertie? 
Het is een vraag die we mogen stellen. En als ik hem helemaal terug breng bij de kwantumfysica, 
de scheppingswetten, dat is namelijk dat menselijke observatie van invloed is op de realiteit 
buiten zichzelf, dus op het waargenomene. En dat waargenomene is van invloed op de observant 
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zelf. 
Als we die wetgeving naast de mogelijkheid leggen dat datgene wat wij denken te zien er helemaal 
niet is, dan heeft onze waarneming per definitie geen zin. Dat is precies wat er aan de hand is. 
Daar moeten we verder over gaan spreken. 
Tweede deel geeft kijkje achter de schermen van deze neuraal gebeurt. Miljarden jaren evolutie 
kun je niet zo maar eventjes kort door de bocht uitleggen en dat is ook helemaal niet mijn 
bedoeling. Mijn bedoeling is gewoon om een beetje opschudding te veroorzaken omdat die 
opschudding er al is namelijk, maar we willen het vaak niet zien. En jullie zijn hier als mede dragers 
van een Oorspronkelijk Kracht om daar eens goed naar te gaan kijken, want als we werkelijk gaan 
kijken dan gaan we het doorzien en precies dát is wat we nodig hebben. 
 
 
———-Pauze———- 
 
 
Deel 2 

Men vraagt vaak aan mij ‘waarom leg je het altijd zo moeilijk uit? Ik snap dat volkomen. Het is 
voor mij niet eenvoudiger uit te leggen dan op deze manier. Het zijn allemaal stukjes. Stukjes 
bespreekbaar maken. Ik leg niet vierkant uit van ‘zo is het’. Ik draag stukjes aan, vertaald op een 
menselijke manier. 
 
Er vindt door verschillende andere beschavingen een hele diepe observatie plaats van de mens op 
deze wereld. Die observatie is voornamelijk gericht op de competentie om anders te kunnen 
denken, om anders te kunnen voelen en om alle mogelijkheden die dicht zijn geslagen in je zelf, 
open te laten gaan. 
Ten spijt van een heleboel mensen op deze aarde die ongelofelijk veel mooie dingen vertellen en 
wat er ook echt heel erg toe doet, is het vasthouden aan de modellen die er op dit moment 
minder toe gaan doen, dat is naar een eindstadium aan het groeien. Er komt herziening en dat is 
maar goed ook. 
Zodra wij iets gaan etiketteren als ‘dit is het’, zo zit het in elkaar’, sluiten wij onszelf af. Geloof 
daarom niets van wat ik zeg, maar onderzoek. Voel geen weerstand als ik iets zeg wat minder leuk 
is, maar voel je ook absoluut niet euforisch als ik iets zeg wat ontzettend goed bij je past. Gewoon 
alleen maar aanhoren, kijken in jezelf, laat het gewoon gaan. 
 
De Macht achter de schermen 

De macht achter dit hologram, achter dit universum heeft echt heel goed werk gedaan. Ik vind het 
knap. 
Voor jarenlang, vele jarenlang zijn er mensen opgestaan op deze aarde die vanuit het goede uit 
zichzelf en voor de wereld gingen spreken. Ze vertelden over belangrijke onderwerpen die er toe 
doen. 
Er werd gesproken over buitenaardse beschavingen, en die zijn er. 
Er werd gesproken over allerlei genezingstherapieën, en die zijn er. 
Er werd gesproken over spirituele modellen, en die zijn er. 
En de mensen vonden het mooi en waren blij, mensen voelde ook hoe mooi die onderwerpen zijn. 
Het spreekt ook tot de verbeelding. 
Toch is de macht van de groep achter dit hele gebeuren zo stevig in het zadel dat zij volledige 
controle heeft over de spirituele modellen. En ook over de gemoedstoestanden van de mensen die 
spiritualiteit op de agenda hebben gezet, waarbij in de meeste gevallen er incompetentie optreedt 
in relatie tot de scheppingskracht in die mens, ze houden vast. 
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Dus die voor aan de zaal staan, of jij dat nou bent, ik of andere mensen, zij mogen zich realiseren 
en blijven realiseren dat er voortdurend aanpassingen aan de orde zullen zijn in alles wat er 
gezegd wordt. In alles hoe het uitgelegd wordt. Ik ben mij daarvan bewust. We groeien er met 
elkaar doorheen. 
 
De herziening 

Er is een hele grote observatie gaande naar de aarde. Een observatie die er toe zou kunnen leiden, 
dat de mensen die op dit moment leiding hebben gegeven vanuit liefde en waarheid, maar die niet 
willen bijsturen voor het grotere geheel maar uit eigenbelang willen vasthouden, om de mensen 
die wél in de positie zitten in zichzelf om die herziening van binnenuit naar buiten te laten 
stromen, om die mensen de ruimte te geven om te gaan spreken. 
Op wereld niveau gebeurt precies hetzelfde. Steeds minder worden de leiders van deze wereld 
geloofd, waardoor er noodgrepen worden uitgehaald om hun geloof toch weer te verankeren. ‘Zie 
je wel, ze doen het toch goed.’ 
Eigenlijk gebeurt dat proces overal. Dat is een proces, het heeft met menselijk bewustzijn te 
maken. Er is een herziening gaande in de top van de Verenigde Naties, in het bankwezen, binnen 
de wereldleiders, maar er is ook een herziening gaande binnen de spirituele leiders. 
 
Activatie en wakker worden uit deze realiteit 

Ik ga over activatie spreken. Dit is een belangrijk onderdeel omdat héééél veel mensen op deze 
wereld dit ervaren. Ziekenhuizen en psychiatrie zitten er vol van en die mensen worden niet 
begrepen. Ze worden weggezet als geestelijk ziek of wat dan ook. 
De activaties. Mij is het als Martijn in dit leven met zeer grote regelmaat gebeurd dat ik uit deze 
werkelijkheid waarin we leven gewoon in één keer wakker werd. Wakker uit deze werkelijkheid. 
Ploep wakker!, zonder te overlijden. En bij het wakker worden uit deze werkelijkheid ervoer ik het 
ook letterlijk als wakker worden uit een narcose. 
Ik heb als kind van een jaar of 11 een liesbreuk gehad en toen moest ik onder narcose. Toen ik uit 
de narcose kwam ervoer ik een beetje hetzelfde gevoel. Maar de narcose van het wakker worden 
uit deze werkelijkheid is veel diepgaander, een hele stroperige diepgaande slaap. Ik wil hem 
eigenlijk vergelijken met als je lekker gaat slapen. Er komt dan een moment dat je in een hele 
diepe slaap komt waarin je weet dat je nog wakker bent en dan als je daar bij kunt blijven met je 
bewustzijn, dan merk je dat dat slaapmoment eigenlijk ontzettend lekker is maar ook grip krijgt. 
Daar ga je, in één keer ga je de slaap in. 
Ik heb dat tegenovergestelde bij het uitslapen van deze werkelijkheid. Dus dat ik uit deze 
werkelijkheid wakker werd en ik in een hele diepgaande soort narcose-toestand wakker werd en 
vervolgens ook mijn lichaam, waarin ik dus wakker werd, nog helemaal moest wakker worden. Dus 
ik werd eerst zelf wakker en mijn lichaam was nog in een diepe slaap. 
Ik heb ontdekt in dit leven, dat wist ik al voordat ik hier naar toe ging, dat hier verschillende 
processen zijn van wakker worden. Dus er zijn verschillende manieren van wakker worden uit deze 
werkelijkheid. Niet specifiek steeds in dezelfde werkelijkheid wakker worden, dus dat is heel raar. 
Je zou denken dat als je in slaap valt en je wordt wakker dat je altijd op dezelfde plek wakker 
wordt. Wie zegt jou dat jij in dezelfde plek wakker werd dan gisteren? 
 
Team van artsen 

Dat bijkomen uit een soort narcose-effect was een behoorlijke heftige gebeurtenis, en in mijn 
kindertijd, ik denk zo vanaf mijn 8e jr, heb ik behoorlijk veel van dat soort ontwakingen 
meegemaakt. Ik zal daar iets van beschrijven. 
Ik lag in mijn bed, het gebeurde ook overdag maar ik neem even de situatie dat ik in mijn bed lag, 
vervolgens viel ik in een diepe slaap. Terwijl ik in een diepe slaap viel, merkte ik dat mijn 
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bewustzijn in mijn lichaam tot een enorme bewustzijnsstatus kwam. Dus mijn lichaam viel in een 
diepe slaap maar mijn bewustzijn binnenin werd super, super wakker. Een wakkere staat waarbij 
de werkelijkheid hier, wat wij nu ervaren, voor mij op dat moment een droomstaat was. Heel 
vaag. 
 
Ik werd wakker met teams van artsen om mij heen, dat heb ik heel vaak meegemaakt. Ik heb dat 
in mijn hele jeugd ook steeds verteld aan mijn ouders als het gebeurd was, waarbij ook echt de 
kenmerken op mijn lichaam stonden die ik meemaakte in de werkelijkheid waarin ik wakker was 
geworden. Zo gedetailleerd. 
Ik werd wakker in een soort ziekenhuisachtige omgeving waarbij artsen om mij heen stonden en 
waarbij die artsen volledig grip hadden op op wat ik dacht en wat ik deed. Ik keek naar die artsen 
en ik zag ook dat deze artsen mensen zijn, volledig 100% mensen, maar met een ongelofelijke 
intellectuele uitstraling. De ogen waarmee ze keken waren heel diepgaand wetend van wie ik ben, 
zien wie ik ben. En toch zat er geen gevoel in deze mensen. 
Deze mensen waren eigenlijk emotieloos. Er was vanuit hun zienswijze geen verbondenheid naar 
mij, ze waren niet geïnteresseerd. Ze hadden er alleen maar interesse in dat ik als het ware moest 
geloven in wat zij mij aanboden. 
Zo ben ik ook meerdere keren helemaal uit dié narcose gekomen. Ik ben ook uitgestapt met 
speciale apparatuur op mijn lichaam ( geen apparatuur van deze wereld, apparatuur wat op 
bewustzijn functioneert) ik werd wakker en de apparatuur trok uit mijn armen weg. 
Het zijn eigenlijk hologrammen die in het lichaam lopen, waarbij ik overeind kwam en 
meegenomen werd door deze mensen die uiteraard een stuk groter waren dan ik. Door deze 
mensen in witte kleding werd ik meegenomen naar andere ruimtes, andere zalen, waarbij ik door 
mijn intellectuele vaardigheden gedwongen werd om te doen wat zij wilden. 
Ik moest dingen denken, ik moest dingen denken die zij niet konden denken en die ik wel kon 
denken. En bij het denken daarvan, op mijn zelfstandige manier, ontstond er bij mij een kracht 
binnenin (die was er al) die nodig was om datgene wat dus hun experiment was, om dat te laten 
gebeuren. 
Dit zijn behoorlijk diepgaande onderwerpen. 
Dit zijn overigens de Labyrint Delta Groepen, dat zijn speciale mindcontrol groepen van mensen, 
niet van deze wereld, ook niet uit dit hologram. Maar zij hebben die mindcontrol toegepast, dus 
virtual reality. Ze hebben ons bewustzijn gehackt om vervolgens een werkelijkheid in te voegen en 
die vervolgens te beleven. 
Dat is eigenlijk onze werkelijkheid, waar we nu in zitten. Dat is best wel pittig maar er gloort ook 
heel veel kracht aan de horizon. Daarom kunnen we dit ook bespreken. 
Ik werd dus meegenomen naar een vrij grote ruimte, een grote hal waar allemaal mensen 
aanwezig waren en er lag een bad, een vierkant bad, en ik werd daar naar toe gebracht. In dat bad 
lag allemaal stof, zo kan ik het het beste omschrijven, bijna zwart stof. Ik sta daarvoor en achter 
het bad waren hele grote projectieschermen, zo herken ik dat nu, als kindje zag ik dat niet zo, ik 
zag het als een soort TV. Ik stond daar dus voor en op dat scherm werden mij beelden getoond en 
terwijl ik daar naar keek waren die beelden ook direct in mijzelf aanwezig. Ze werden eerst buiten 
mijzelf geprojecteerd en dan waren ze in mijn brein. En vervolgens als het in mijn brein was moest 
ik datgene wat ik, ik noem het even op de aardse manier, drie dimensionaal in mijn brein zag, 
binnenin, buiten mijzelf brengen. 
Dus ik moest binnenin mijzelf zijn, ik zag het in mijn bewustzijn. En dan moest ik dat met mijn 
voorstellingsvermogen uit mijn hoofd naar buiten brengen. En dat gebeurde dan ook. 
Ik kreeg een soort tekeningen, ontwerptekeningen van voertuigen en objecten, ingevoegd in mijn 
brein en vervolgens kon ik die tekeningen helemaal tot in detail zien, en kon ik die buiten mijzelf 
plaatsen, waarbij het object wat in mijzelf was, ontstond uit dat poeder wat in die bak lag. 
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Dus dat poeder wat in die bak lag reageerde razendsnel op mijn bewustzijn waarbij, in een split 
second, datgene dat driedimensionaal in mijn brein aanwezig was naar buiten toe werd 
geprojecteerd met mijn eigen kracht. Het manifesteerde zich uit dat poeder. 
 
Dat is een hele grote geavanceerde technologie en daar heb ik heel veel jaren aan meegedaan, 
vooral omdat ik zelf ontdekte dat ik zelf de regie had daarover. Waar ik wel behoorlijke nadelige 
gevolgen aan heb ondervonden maar waar ik niet bang voor was. Want wat ik deed was dat ik 
mijn eigen gevoel wat ik daarbij ervoer (bij het invoegen van die informatie) ging toepassen. Ik zal 
even uitleggen hoe ik dat bedoel. 
Ik ervoer dat deze mensen, menselijke wezens, ontzag hebben, (dat gaat niet over mij, dat gaat 
over ons allemaal, maar ik heb het nu alleen maar over mij) voor dat ik dat kan. Dat ik van 
binnenuit iets kan zien in mijn brein en dat ik er een gevoel bij ontvang. Een sensatie die zo 
krachtig is dat die sensatie ook de kracht is om datgene wat er binnenin is ook buiten te laten 
ontstaan. En dat lukt hun dus niet. 
De sensatie die ontstaat is voor onze begrippen het makkelijkste te definiëren als pure angst. Dus 
ons fysieke brein hier op de aarde kent angst. En dat is een hele diepe krachtige schokgolf van 
creatie, maar die is bewust gelinkt aan negatieve ervaringen, bewust. Waardoor mensen die angst 
in hun brein kennen, dus angstige associaties hebben, zichzelf daardoor verwijderen uit het veld, 
daar heb je het weer. 
Dus als je bang bent, er is niet echt een gradatie in, het kan subtiel zijn of heel extreem. Het is een 
resonantieveld, een radio golflengte. Zodra er een angst wordt ervaren in de mens, dan zegt de 
mens “stop weg”. En bij mij was die angst niet en ik ging er ook mee spelen. 
Ik weet nog heel goed dat ik uit mijzelf dieper ging kijken in mijzelf naar wat er achter die 
holografische tekening lag. Dus ik ging in de archieven kijken wat daar dus nog meer achter lag. Ik 
zag nog veel meer ontwerpen en die ontwerpen deed ik ook naar buiten, papapapapam, en die 
manifesteerden ook en toen brak er paniek uit. 
Dit is een hele diepgaande ontwikkeling waar ik het nu over heb, daar zal ik verder niet over 
uitweiden maar die techniek is wel volledig operationeel. 
 

Foto 
 

Hier zie je een foto van een subatomaire toevoeging. Toen Irak werd binnen gevallen is er in een 
dorp in Irak, zo'n 400 km van Pakistan, een invasie geweest. Die mensen in dat dorp hebben een 
week voordat de invasie van de Amerikaanse Special Force plaatsvond, gezien wat er gebeurde. 
Dat is niet alleen door die mensen vastgelegd maar ook door een verkennersgroep die al in Irak 
aanwezig was. 
Wat ze hebben gezien is dit; Het was midden in de nacht en zij zagen tot hun grote verbazing (en 
dat gold dus ook voor die Amerikaanse troepen), dat er in de lucht uit het niets allerlei sporen 
ontstonden. Deze mariniers/verkenners hebben speciale generation 5 nachtcamera's op hun 
hoofd waarmee ze perfect kunnen zien in de nacht. En zij zagen, 42 mannen, in de lucht allemaal 
lijnen ontstaan, helemaal uit het niets. Wij noemen dat chemtrails. Terwijl ze naar die lijnen keken 
(en dat zijn ook echte beelden die daarvan zijn, hier zijn twee slights/foto's uit een video 
filmpje) kwamen er uit die rasters kolommen tevoorschijn. Die kolommen kwamen als een soort 
mini tornado naar beneden, raakt hier de grond, en op een gegeven moment was die woestijn 
midden in de nacht helemaal gevuld met van die strepen en kolommen die uit die sporen 
tevoorschijn kwamen. En terwijl ze daar naar keken kwam er een grote zwarte massa uit die kolom 
tevoorschijn, als poeder, en dat poeder transformeerde zich razendsnel in - ik ga het zeggenvliegtuigen, 
objecten en die vlogen allemaal uit die kolom. Er hingen hele squadrons van vliegende 
driehoeken boven de woestijn van Irak. 
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Als wij denken dat we iets te vrezen hebben van de kernraket van N-Korea dan geloven we echt in 
sprookjes, want er is iets héééél veel verder ontwikkeld dan dat wij allemaal denken. 
Ik ga niet zeggen dat N-Korea geen kernraketten heeft, ik ga ook niet zeggen dat het wel of niet 
klopt, maar er is iets heel anders aan de hand. 
Er wordt hier op de aarde technologie gebruikt die zo ontzettend uit een andere wereld komt. Dit 
is ook één van de redenen waar de chemtrails mee verbonden zijn, wat een heel groot project is 
om vanuit, laat ik zeggen, lichtdeeltjes en stofdeeltjes in de atmosfeer voertuigen te laten 
ontstaan op basis van bewustzijn. 
Ja nou, dat wilde ik dan ook even delen. 
Het is een heel groot onderwerp wat ik hier nu even aanraak. Terwijl ik daar over spreek merk ik 
ook dat dat heel wat doet. 
 
Wat is werkelijkheid 

Oké. We gaan het hier over hebben. Het inpluggen van onbesproken verleden in de toekomst. Ik 
kom uit de toekomst, niet de toekomst van deze werkelijkheid, ik kom uit de toekomst wat 
eigenlijk geen toekomst is van deze werkelijkheid want ik kom van een andere werkelijkheid, een 
andere wereld. Ik heb daar 100% herinneringen over en weet ook precies wat daar allemaal 
gebeurt. Voor mij is het veel belangrijker om te kijken wat gebeurt er nu hier. Hoe kunnen wij onze 
kennis inzetten, kwantum fysische wetenschappen, holografische bewustzijnsvelden, de 
hartskracht binnenin, technologie. Wat is werkelijkheid, bestaat werkelijkheid, wat is daarmee te 
doen, is werkelijkheid te manipuleren? Is jouw werkelijkheid mijn werkelijkheid? Ook een 
belangrijke vraag; Is er een absolute werkelijkheid? 
De werkelijkheid waar ik vandaan kom met mijn bewustzijn, dat is een werkelijkheid waar eigenlijk 
geen tijd bestaat. Daar is geen tijd, daar wordt tijd helemaal niet ervaren op de manier zoals wij 
dat hier kennen. Dat is een werkelijkheid waar tijd niet gebonden is aan ruimte en ook niet 
gebonden is aan ervaringen, daar is alles continue aanwezig. 
Dat is voor de menselijke capaciteit op deze wereld niet voor te stellen omdat wij zo gebonden zijn 
aan tijd. We worden geboren, we worden ouder, de lichamen worden ouder en we gaan dood. 
Dus je hebt te maken met je herinneringen van gisteren en met je veronderstelling van morgen en 
het nu, dit moment. Maar er is iets gebeurt wat heeft te maken met het bewustzijn van de mens 
en dat is waar ik vandaan kom. Ik spreek puur vanuit mijzelf, de mens is een onsterfelijk 
bewustzijnswezen. Eigenlijk datgene waar we hier wel stilletjes aan over fantaseren op de aarde. 
Want het zou toch fijn zijn dat je een volledig bewustzijn kunt leven waarin het lichaam ook 100% 
goed functioneert zodat de innerlijke kracht van de reiziger die daarin aanwezig is volledig tot 
uiting kan komen in dat lichaam, dus één op één. Dat je volledig in harmonie leeft met alles wat op 
de aarde is en met elkaar, dat er geen 'ik, ik, ik' bestaat maar gewoon wij en dat er dus helemaal 
geen grenzen zijn. 
Die werkelijkheid is er dus gewoon! En daar is helemaal niks bijzonders aan, het is eigenlijk alleen 
maar bijzonder dat 'ie er hier niet is! 
Het spirituele evolutie pad van de mens is reeds volbracht geweest, geweest. 
 
Ik spreek vanuit mijn perceptie, maar alles, maar dan ook alles wat wij nu in dit leven tegenkomen 
als uitdagingen, hebben we als collectief reeds compleet bereikt. De werkelijkheid is eigenlijk 
achterstevoren, wij hebben geleerd dat de mens als een schepsel op deze wereld verder evolueert 
in een karmisch proces, en vervolgens zichzelf meer gaat ervaren en dat het een zelfgekozen 
werkelijkheid is waarin wij ook gekozen hebben voor karma om vervolgens tot een verlichtte staat 
te komen. Daarbij moet gewoon opgemerkt durven worden dat deze gedachte meer ontstaat 
vanuit een soort overlevingsmodus. Want hij is wel heel logisch omdat wij geneigd zijn om te 
denken van klein naar groot. 
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Wij zijn altijd geneigd, vanuit onbegrip van hoe de wereld in elkaar zit en wat onze rol daarin zou 
kunnen zijn, om ons daarin een kleinere rol te geven, door het onbegrip. De werkelijkheid is niet 
dat wij groeien vanuit klein naar groot, maar de werkelijkheid is dat er altijd al groot is geweest. 
Sterker nog, dat de mens niet eens een evolutie kent omdat die staat te komen!…. 
De Oorspronkelijke Mens, dus niet de mens van deze aarde, maar de Oorspronkelijke Mens, leefde 
in onsterfelijkheid en hoorde dus ook letterlijk in de energie, dus niet in het woord, Koninklijken 
genoemd te worden! 
Niet koninklijken zoals op de aarde hier de koningshuizen zijn maar koninklijk in energie. Dat heeft 
met waardigheid, kracht en ondersteuning te maken. Het bewustzijnsvermogen - en ik bedoel 
met bewustzijnsvermogen de kracht van observatie binnenin om buiten iets te laten ontstaan, 
simpel gezegd wat ik net even uitlegde met die test van de Labyrint Groep- Het 
bewustzijnsvermogen is uit te drukken in 188 dimensionale geometrische bewustzijns universa. 
Dat is nogal wat. 
 
Dus het bewustzijnsvermogen van de Oorspronkelijke Mens, dus de reiziger die hier aanwezig is in 
dit lichaam, afkomstig uit een andere werkelijkheid, is uit te drukken in 188 geometrieën en 
daarbij zijn de geometrieën niet 188, niet 189 of 150, waar komt dat getal vandaan? Het zijn ook 
geen getallen want het zijn er eigenlijk niet 188, elk veld is een radio-bandbreedte met ontelbare 
hoeveelheden geometrieën. Dat is cel bewustzijn, dat is levend bewustzijn. En dat levende 
bewustzijn reageert op degene die er in leeft, maar dan wel vanuit wie die persoon is en niet 
vanuit een aanname dat je denkt wie jij bent, dan reageert het niet. 
Dus de taal van God, de Godstaal, de Godsbewustzijnskracht wat onlosmakelijk alles met elkaar 
verbonden heeft en in verbondenheid is, reageert op het moment dat je gaat werken vanuit die 
innerlijke kracht. Dus je gaat anders observeren. Want de mens hier op deze aarde zit in een 
perceptie dat ze denkt te weten wie ze is, en op het moment dat ze spiritualiteit gaat beoefenen 
zit ze nog steeds in de lijn van degene die deze werkelijkheid orkestreert. 
 
Het humanoide bewustzijn 

De zieners werden alom en worden nog steeds alom geprezen voor hun galactische moed en 
verbinding. De Mens van Oorsprong heeft onuitputtelijke krachten om samen te werken. En ik 
spreek, nogmaals, over een volledige beschaving. 
Ik spreek per definitie niet over de mens van een aarde of een wereld. Ik spreek over een volledige 
humanoïde intelligentie en spiritueel bewustzijn. Ik spreek over het hele humanoïde bewustzijn, 
helemaal in het geheel. Dat is dus niet in één universum, dat is niet in twee universa, maar dat is 
verspreid door allerlei verschillende werelden. Zoals de mens hier leeft, zo zijn ook andere 
werelden waar mensen leven. 
Maar er is iets gebeurd, waardoor de beschaving van het Oorspronkelijk Humanoïde Ras, het 
Oorspronkelijke Ras, eigenlijk op haar knieën is gedwongen. Terwijl ze dat zelf helemaal niet 
wilden, maar het ook niet wilde voorkomen omdat die keuze er niet was. 
Dit is voor ons bijna niet te begrijpen. Maar dan wil ik eventjes terugblikken naar het 
zoogdierencomplex, empathie, openheid, transparantie. Wat wil je voorkomen? Stel je nou eens 
voor dat je een bewustzijn kent waarin je niks kunt voorkomen, omdat er namelijk van buitenaf 
niets ontstaat, alleen maar van binnenuit. Dan kun je ook niets voorkomen. Dat is eigenlijk een 
hele andere benadering. 
De Oorspronkelijke Mens werd letterlijk van binnenuit aangevallen waarbij de opbouw van de 
geometrie werd opengebroken. 
 
Geometrie en de onderbreking daarvan 

En wat is die geometrie? Geometrie is een resonantieveld, een trilling, een frequentie. Je zou het 
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kunnen zien als een script, een energie. Als je nu lucht inademt, adem je eigenlijk gewoon materie 
in waarvan de moleculen op een bepaalde afstand van elkaar staan waardoor wij het niet als een 
vaste materie in onze longen krijgen, maar eigenlijk adem je een frequentie in. Het is een 
frequentie, je kunt de atomen meten, de trilling van het atoomgetal kun je meten. Die trilling is 
een deeltje van een veel groter trillingsveld, en zo is het universum ook een trilling waarin alles ligt 
opgeslagen. Alle informatie ligt daarin opgeslagen en die informatie werd 
opengebroken/aangepast in dat universum, in de radio bandbreedte waarin het humanoïde ras 
van oorsprong leefde. Daardoor werd er een andere werkelijkheid ervaren door de wezens die 
daarin leefde. 
Dat heeft natuurlijk veel meer uitleg nodig, maar dat gaat vanavond niet lukken. Ik wil hem meer 
meegeven als een onderzoeksdingetje want wij hebben hier allemaal mee te maken. 
Je zou kunnen zeggen dat er een onderbreking heeft plaatsgevonden in de time loupe, in het 
tijdloze waarin er onsterfelijk wordt geleefd en waarin er wordt geleefd vanuit een bewust wezen 
zonder begin en zonder eind. Mag je gewoon aannemen dat dat er gewoon is -want een deel van 
wie jij nu hier bent is een onderdeel van dat geheel- dat er een onderbreking heeft 
plaatsgevonden en dat er daardoor een time loupe is ontstaan. 
Stel je je nou eens voor dat hier (afbeelding) het pad is waarin een wezen als mens leeft, er is geen 
tijd in dit pad, er is gewoon een cyclus, oneindig, er wordt geleefd in een voortdurend NU. Dat is 
voor de mensen hier heel lastig uit te leggen, maar stel je maar gewoon voor dat dat kan, neem 
het maar gewoon aan. 
Dan gebeurd er in een bepaalde moment van die ervaring iets waardoor er een onderbreking 
plaatsvindt van die volledige onsterfelijkheid die er is. Er vindt een onderbreking plaats en er 
wordt iets tussen gezet. En terwijl er iets tussen wordt gezet wordt het bewustzijn van de 
onsterfelijke mens getrakteerd op een ingevoegde werkelijkheid, waardoor de beleving van die 
mens een andere omgeving zal zijn, een andere wetgeving van universum en een compleet andere 
historie. Dus de hele herinneringen die er zijn worden overschreven, en dat moet je gewoon een 
beetje proberen te zien in een virtual reality, maar dat is dan veel geavanceerder. 
Hier had je dus tien jaar geleden nog niet over kunnen praten. 
Je zou dat kunnen zien als de val. De val van het bewustzijn. En om de val van het bewustzijn in te 
luiden is er een invasie geweest in de humanoïde radio-bandbreedte van het intellectueel en 
spiritueel bewustzijn waar de mensen in leven, waarbij er een val is ontstaan. En de val is eigenlijk 
gestopt in een soort hemelse situatie. 
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Onderaan = Nu, 
daarboven de Annunaki invasie, 
daarboven de Hemel-Tussenwereld, engelen, 
daarboven Atlantis en Lemurië, 
daarboven Kennis van Thuis, 
daarboven de Oorspronkelijke Onsterfelijke Mens = 100% werkelijkheid. 
 
Dit (onderaan) is wat wij nu hebben geleerd. We hebben geleerd dat ons nu-moment vandaag er 
is, dus de huidige aardse realiteit. En als we opstijgen, dood gaan, in de hemel terecht komen. Dat 
is wat we hebben geleerd. 
Maar boven die hemel daar zit nog een heel ander deel, in deze werkelijkheid zijn er onsterfelijke 
wezens, er heeft iets plaatsgevonden waardoor wij een val mee zijn gaan maken, in andere 
beleving terecht zijn gekomen en die beleving stopt in dit veld, dat is de hemel. Vanuit de hemel 
hier maken wij een zelfstandige reis naar een andere werkelijkheid, dat is het nu- moment om te 
achterhalen waar de invasie nou eigenlijk precies zit. 
Want bedenk dat deze lijn, van boven naar beneden, er niet is. Het speelt zich allemaal op 
hetzelfde moment af. 
Als je naar bed gaat en je gaat dromen en in die droom ga jij met een vliegtuig naar Hawaï dan 
blijft jouw lichaam wel in bed liggen, maar jouw bewustzijn binnenin heeft de beleving dat er 
wordt gereisd naar een andere werkelijkheid. En zo is het hier ook. Door hele krachtige zeer 
intellectuele beschavingen is hier iets gebeurd waardoor wij, als collectief bewustzijn, ditgene 
ervaren. En dit helemaal naar beneden toe, dit stuk, dat is nogal wat. Dat is behoorlijk wat. Want 
je ziet daar aan de zijkant ook staan, Atlantis. 
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Incarnatiemodellen 

Er zijn grofweg drie verschillende soorten incarnatie modellen. 
Er is een model waarin de mens van oorsprong een historie heeft die onsterfelijk is, en waarin 
zelfs het bewustzijn uit zichzelf besluit de reis te beëindigen die zij ervaart. Er komt helemaal geen 
interventie tussen van overlijden of geboren worden, daar beslist het wezen dat zelf. Dat is een 
incarnatiemodel. 
Tweede model is het incarnatiemodel die wij dus nu vaak in onze lineaire tijd terug kunnen vinden 
in de vorm van Atlantis en Lemurië. Alles wat we nu, in dit nu hier, zitten en zeggen 
‘Lemurië heeft daar plaatsgevonden’, dat is er helemaal niet. Dat zit in een andere tijdlijn, dat zit 
er boven. 
Én, we hebben een incarnatie die hier lineair afspeelt. 
Dus drie incarnatiemodellen tegelijkertijd. Dat is best wel interessant want heb je je wel eens 
afgevraagd hoe het komt dat als jij hier nu leeft, dat dit moment voorkomt uit dat moment en dat 
moment en daar en daar? 
Hoe komt het dat het karmische model die we nu leven zo gebonden is aan de aarde? Wie zou dat 
weten? Het is meer een hypothetische vraag. Wie heeft een idee. .. 
Als er zoveel werelden zijn, zoveel miljarden planeten alleen al in ons eigen sterrenstelsel, 
miljarden waar leven is, en dan hebben we het over één sterrenstelsel, waarom zou ons 
bewustzijn dan alleen maar gekoppeld zijn in vorige levens van deze werkelijkheid 
daar? Goedgelovigen op deze wereld geloven dat echt. 

 
 
Vorige levens 

Ja de werkelijkheid is eigenlijk heel eenvoudig. En dat is dat de vorige levens die wij ons weten te 
herinneren er nooit zijn geweest. Vorige levens bestaan namelijk niet. 
Alles wat de mens ervaart in deze werkelijkheid waarin wij leven, is een volledig gecontroleerde 
werkelijkheid. Ik ga niet zeggen dat je ze daardoor niet hebt ervaren in je bewustzijn. Als jij 's 
nachts droomt over een familiefeest van twee weken geleden, dan wordt je wakker en ga je dat 
vertellen en dan zeg ik ‘maar dat was helemaal niet zo want je sliep’. Nee dat is echt waar dat heb 
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ik echt meegemaakt. 
‘Nee dat is helemaal niet zo’. 
Onze vorige levens -hele karmische modellen die op dit moment gaande zijn in het menselijk 
bewustzijn- worden uitgelegd op basis van spirituele modellen. Ze zijn er, we ervaren ze, maar we 
hebben ze zelf nooit meegemaakt. Dat is iets anders. 
 
De controle achter dit universum is er voortdurend op gericht om passiviteit te handhaven, want 
daar waar jij een verklaring kunt vinden waarom iets gebeurt, daar blijf je passief in. ‘oké dus dat is 
de reden waarom het gebeurd is’ en daarbij stopt het onderzoek. 
 
Er zit een diepere laag achter deze reden van incarnatie. Veel mensen schrikken daar in eerste 
instantie van en die zeggen ‘je bent helemaal getikt en gestoord want dat is pure onzin, ik ben in 
mijn vorige leven die en die geweest en daar ben ik geweest en ik weet dat, ik kan me het goed 
herinneren’. 
Dan zeg ik ja dat klopt ook, die informatie is er ook wel maar dat is niet wat je op/in je wezen hebt 
meegemaakt. Dat zit namelijk in het lichaam geprogrammeerd. 
Er speelt zich een ongelofelijk diep script af in de mens waardoor ze de grotere werkelijkheid niet 
kan zien. Eigenlijk gaat het nog veel dieper dan dit. 
Het spel wordt zo krachtig gespeeld, dat er altijd iets is waar de mens zichzelf niet in kan openen. 
Er is altijd iets. 
De vorige levens, dus het nu moment wat we nu ervaren, opgebouwd uit vorige levens, kun je ook 
omdraaien. Als mensen, die bijvoorbeeld in een nu-probleem zitten, dus in dit leven nu, onder 
regressie terug gaan naar vorige levens, dan bleek dus dat het probleem voortkwam uit een 
gebeurtenis uit dat vorige leven, dus daar werd het aan gelinkt. 
Dus er was iets gebeurd in één van die vorige levens, wat nu uiteindelijk resulteert in dit leven 
waar je nu zit. 
-die testen heb ik met verschillende regressietherapeuten gedaan- 
En dan vroeg ik aan die therapeut van ‘goh, is het dan ook opgelost?’ 
Nou ja er komt in ieder geval inzicht, kreeg ik als antwoord. 
‘Inzicht waarin?’ 
Nou ja inzicht in waar het vandaan komt. 
Dus ik zeg: ja en wat voor moois brengt dat dan? 
Ik kreeg daar niet echt duidelijk antwoord op. 
Maar even kijkend naar het probleem van die mensen; zou het zo kunnen zijn dat vanuit die 
probleemsituatie die er nu is, die vorige levens worden georkestreerd? 
En ik zeg het maar gewoon hardop want zo is het gewoon. Ik ken deze techniek en ik weet precies 
hoe ze het doen. 
Bedoel jij nou dat vorige levens ontstaan op basis van nu? 
Dat bedoel ik niet, dat ís het gewoon. Ga maar eens met mensen werken in het nu om te 
doorbreken wat er nu aan de hand is. En ga dan maar eens terug naar een vorig leven. 
En zo waren er een aantal mensen die die testen hebben gedaan en het bleek dus dat die levens 
waar die mensen in geloofd hadden als vorige levens hebben ervaren, ineens veranderd waren 
doordat die mensen hebben gewerkt aan het nu moment. 
 
Dus vorige levens zijn heel dynamisch meevloeiend op het moment, geklikt aan het nu. 
Ik zou iedereen willen oproepen om te stoppen met je te verbinden aan vorige levens. Want 
vorige levens is in de kwantumfysica het jezelf verbinden met een script van iets anders. Ik ga niet 
zeggen dat het slecht is, het gaat niet over goed of kwaadaardig, het gaat er over dat verschillende 
agenda's actief zijn om het menselijke bewustzijn te vangen. 
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Kwantum fysica 

Ik kom nog een keertje terug op het kwantum fysische bewustzijn. 
De Schepperkracht in de mens in zichzelf, die kracht is dat menselijke waarneming en observatie 
d.m.v. een voorstelling, beweging zet in datgene waar naar wordt gekeken, wat wordt 
geobserveerd. 
Aangezien er krachten zijn die dit hele menselijke bewustzijn hier op de aarde beïnvloeden, en er 
dus ook een agenda draait dat de mens moet kijken naar zaken waarvan zij willen dat wij daarin 
geloven, moeten wij dus ook steeds kijken naar de modellen die ons worden gepresenteerd. 
Dus wij blijven steeds kijken naar iets wat er eigenlijk nooit is geweest. Waar we zo ontzettend in 
geloven en daarmee brengen we kwantum fysisch, door ons bewustzijn daarop te richten zonder 
dat we weten hoe het in elkaar zit, brengen we precies de energie naar het veld om het te laten 
zijn. (Denk maar aan het bad met zwarte poeder) 
En dat is een behoorlijk diep programma. 
 
Dit is ook één van de redenen waarom buitenaardse beschavingen, beschavingen uit andere 
werelden hier niet openlijk landen. Omdat de mens totaal verstrikt zit in een web van nog te 
onderzoeken zaken. 
Er is dus een gigantische intrige gaande in het menselijk bewustzijn. En in de kern komen we 
allemaal uit een wereld die we een Oorspronkelijke Werkelijkheid kunnen noemen. Dat is een 
werkelijkheid waar tijd en ruimte niet gebonden zijn aan bewustzijn. 
De beschavingen die de aarde bezoeken, welke beschaving dat ook is, die bijdragend is naar de 
mens en die de menselijke historie kent, komt dus ook uit dat zelfde frequentieveld. Komt ook uit 
een wereld waar geen ruimte en tijd is. Dus ook uit die 100% werkelijkheid. Laat ik het zo maar 
even noemen. 
Alle beschavingen die de mensen hier bezoeken, zich hier tonen en spreken over vorige levens, 
over Atlantis, over de Tussenwereld en over de Annunaki fase en Siriaanse inmengingen in de 
faraotijd, die staan allen onder controle van dezelfde krachten die deze hack hebben plaats laten 
vinden. 
Ik zeg eigenlijk dat de mens wordt bezocht door verschillende zeer grote infiltratiegroepen, die er 
op uit zijn om het verhaal van het hele ufo-bewustzijn en het hele buitenaardse bewustzijn wat 
zich nu afspeelt, om dat echt ingebed te hebben in de mens. Dus wij moeten eigenlijk vooral 
geloven in dat gedeelte wat onder die 100% zit. (zie driehoek model) Maar niemand weet het. 
Niemand weet het dus we kunnen eigenlijk alleen maar geloven. 
Daarom moeten we ons gezonde verstand ook durven gebruiken. 
 
Stel je nou eens voor dat vorige levens niet bestaan, stel het je gewoon eens voor, het is er 
gewoon niet. Juist dan zou je dus in dit moment, hier en nu, kunnen gaan ontdekken dat jouw 
leven zoals het er nu uit ziet niet komt door die vorige levens. Stel... 
Waar komt het dan wel door? Leuke vraag hè? 
Je hebt mensen die geloven nergens in, die zijn per toeval geboren, da's ook mooi, mag er dus 
allemaal zijn. Je hebt mensen die geloven in verborgen levens, allerlei verschillende modellen zijn 
daar voor. Die mensen geven hun huidige leven dus ook een betekenis op basis van vorige levens. 
Als ineens zou blijken dat dat niet zo is, dat die vorige levens er nooit zijn geweest, maar eigenlijk 
voortkomen uit het nu-moment en er op een hele intellectuele manier holografisch uit de DNA 
wordt gelezen, getapt en paraat wordt gehouden, stel dat dat zou kunnen, wat voor alternatief 
moet je nou daarvoor in de plaats zetten? 
Want ineens is het leven niet meer gebaseerd op vorige levens, maar waar dan wel op? Waarop? 
Toch een mooie vraag? 
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Waar zou ons leven, als vorige levens een invoeging zijn, dus het is wel een herinnering die paraat 
is, daar zou je naar toe kunnen gaan met een hypnose sessie of regressie sessie, maar stel je voor 
dat dat dus niet van invloed is, dat je dat niet echt werkelijk wezenlijk hebt beleefd, echt hebt 
beleefd, maar dat het een ingevoegde herinnering is. 
 
In de vorige lezingen heb ik gesproken over hypnose. Over de DNA herinneringen wie ben ik, je 
bent wat je je weet te herinneren, stel je nou eens voor dat dat allemaal niet zo is, er zijn geen 
vorige levens, waar is dit leven dan op gebaseerd? 
Want als dat spirituele model wegvalt en je bent ook geen atheïst, wat kun je daar dan nog neer 
zetten? Wie weet het? .....waar is dit leven wat we ervaren dan uit voort gekomen? 
Wat voor leven leven wij dan? 
Uit publiek: wij zijn energie, we houden zelf iets in stand, een blueprint. 

Dit is dus de grootste herziening. Stel je nou eens voor dat je nooit een keuze had... deprimerend? 
Nee het maakt het alleen maar makkelijker. 
Omdenken hè, dit is denken met je hart, daar ligt de bevrijding. Binnenin bij je hart ligt de 
bevrijding. Don't believe anything. 
 
Durf het meest onwaarschijnlijke scenario te schetsen, wil je weten wie de kracht van God is in 
jezelf? Of wil je weten wat de God is buiten jezelf? 
Is het ondenkbaar en onvoorstelbaar dat je überhaupt geen keuze hebt in deze werkelijkheid? 
Grenst dat tegen iets griezeligs aan of grenst dat aan tegen een volkomen normaal scenario? En 
zou het zo kunnen zijn dat als je daarin durft te gaan kijken, de mogelijkheid dat je nooit een keuze 
hebt gehad dat dat juist keuzes gaat creëren, de mogelijkheid. 
Kwantumfysica, waar je met je aandacht bij weg blijft daar verwijder je jezelf. 
Deze scenario’s hebben aandacht nodig, dit is de bevrijding, dit is de wederopstanding van het 
menselijk bewustzijn van oorsprong. Hier liggen heel diepgaande wetgevingen. 
Het hixdeeltje, het Godsdeeltje wat vastgesteld is aan de hand van allerlei testen die er gedaan 
zijn, dat een deeltje zich op verschillende plaatsen tegelijkertijd kan bevinden, dat doe jij ook, doe 
ik ook. ..In wiens droom leef jij? Denk je dat ik de waarheid spreek? Denk ik dat jij bestaat? Omdat 
je elkaar hoort of omdat je elkaar ziet? Is dat het bewijs? 
Wat is echt en wat is niet echt. Stel je nou eens voor dat je nooit een keuze hebt gehad, wordt het 
dan niet eens tijd om er achter te komen wat echt een keuze is? Wat echt een creatie is? In plaats 
van denken dat je creëert. 
Diepgaande thema's. Heel diepgaande thema's. 
Elke persoon op deze aarde die in een bepaalde leidinggevende “positie” zit en deze onderwerpen 
mijdt, bevestigt een bepaalde agenda. Dit is zo enorm groot. 
Je hoeft het niet met mij eens te zijn, ik leg het alleen maar uit met vragen en vormen, dit is een 
klein deeltje van wie ik ben. Als je mij één op één meemaakt dan kan ik daar ook weer heel anders 
over spreken . Dit is mijn manier hoe ik het nu ter sprake breng. Maar dit is wel, en ik durf dat 
ronduit te zeggen, vanuit mijn wezen. 
 
Het Archon bewustzijn 

Dit is wat nodig is om te onderzoeken, dit is waarin wij herziening nodig hebben om zelf weer God 
te zijn, de Godskracht in onszelf en niet te geloven in spirituele modellen, want ze vallen allemaal, 
allemaal, allemaal onder de kracht van het Archon bewustzijnsveld. 
En het Archon bewustzijnsveld is een kracht wat bestaat uit acht super grote allianties van 
intellectuele zeer goed gecoördineerde artificiële machten die technologieën hebben ontwikkeld 
en met elkaar communiceren door de velden heen, en letterlijk ook de heersende macht zijn 
achter dit universum. En als wij denken dat wij zelf vrije keuze hebben en we denken dat wij lekker 
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aan het creëren zijn, aan het leven zijn, is daar helemaal niks mis mee, want ik geniet ook van deze 
wereld. En ik ga echt niet bij elke keer als er iets gebeurt kijken van Hmmm.. gebeurt het nou 
omdat het mijn keuze is of is het misschien toch de keus van het systeem? Zo sta ik er niet in. 
Wat ik doe en dat is wat ik jullie wil meegeven is BRENG JE AANDACHT NAAR JE ZELF, breng je 
aandacht terug naar jezelf. Wat er zich afspeelt is alleen te openen met aandacht in jezelf! Want 
op het moment dat je hier overlijdt, ben je eigenlijk gewoon nog steeds in het systeem, op het 
moment dat je overlijdt en terugkeert naar de hemel zoals wij het hebben geleerd, zit je nog 
steeds in het script van de Archonten. 
Op het moment dat je in je leven hier niet meer gelooft maar God bent, de Oorspronkelijke 
Lichtkracht, en niet meer gelooft in een model, kan dat heel verwarrend zijn in het begin. Nogal 
logisch als we zo lang aan het infuus hebben gelegen van geloof. 
Als je hier gaat leven in het nu, leeft in kwantumfysica toepast vanuit de hartskracht, bestudeert 
en toepast, doen, daar hebben we elkaar bij nodig om het elkaar te laten zien dat het dus kan. 
Elkaar ondersteunen. Ik kan het jullie niet leren, jullie kunnen het mij niet leren, we kunnen het 
wel zijn waardoor we iets van elkaar kunnen waarnemen en het dan ook kunnen installeren weer 
in onszelf. Als je daarin dat nu moment hier leeft vanuit je hartskracht dan is het zo dat het 
moment dat je overlijdt, je niet overlijdt volgens dit script. Dan wordt je namelijk daar (100% 
werkelijkheid) wakker. En daar is echt heel veel over te vinden. 
 
Inception 

Ik kijk heel weinig films, maar Inception vond ik een hele goede film. Het gaat over een team wat 
in een droom gaat en vervolgens wakker wordt in een andere werkelijkheid. Dat is precies wat er 
ook gebeurt, want hier, deze werkelijkheid is niet onze werkelijkheid maar is een onderdeel van 
een kwantum multidimensionale artificiële intelligentie. Het is niet, nogmaals, een slechte matrix, 
het is een matrix, maar wij zitten wel met ons bewustzijn daar in. 
Als je nu hier op de aarde bent en je beseft dat je een vermogen in jezelf hebt dat pas vrij komt op 
het moment dat je nergens in gelooft, dat je alles op losse schroeven durft te stellen, dat is echt 
nodig, helemaal vrij komen van alles wat je tot nu toe hebt geleerd. Ga maar eens kijken hoe vrij je 
bent. Ga maar eens kijken hoever je vrij bent. 
En dan komt er een zware dobber dat je zelfs kunt zeggen "jezus christus heeft nooit bestaan’. 
Het gaat niet over goed of kwaad, het gaat over hele intellectuele vaardigheden die de mens op 
een onvoorstelbare manier slaafs heeft gemaakt, een tekort aan liefde en daardoor goedgelovig 
gecommitteerd en nooit meer los kan laten. Set Yourself Free Forever. 
 
Wij zijn de wizards 

Deze kracht die in jou zelf ligt hier draag je nu, niet morgen nu, hierbinnen (hart) die kracht, ga die 
in beweging zetten! 
Niet geloven maar wéten dat die kracht er is. Ga naar binnen met je aandacht en ben aanwezig in 
je lichaam, ga de kracht van binnen voelen. 
En binnenin je zelf, dat is oorspronkelijk wie we zijn en altijd zullen blijven. Binnenin jezelf zien wat 
er te zien valt, wat jou ten diepste verbindt. In jezelf verandering laten plaatsvinden, en in jezelf 
ook iets zien wat er in de wereld verandert. 
Wij zijn namelijk de wizards, we zijn de tovenaars van ooit. Dat klinkt heel erg raar, maar het is 
precies wat het is. Daar waar menselijke aandacht naar toe gaat vindt er verandering plaats in het 
script. 
De hele mensenmassa gelooft in het model/het systeem en daardoor is het model ook zo 
aanwezig en draait het ook precies zoals het nu draait. 
Als je vanuit binnen in je zelf en vanuit eigen kracht binnenin jezelf iets ziet van de wereld, dus in 
jezelf, en je ziet dat veranderen, dan doe je iets heel essentieels en dat is precies wat er nodig is. 
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Want op het moment dat wij overlijden, op het moment dat wij er echt uitgaan, uit dit hele 
universum en deze hele matrix, op het moment dat we daar uitgaan dan heb jij namelijk ook iets 
achter gelaten. 
Het is dus niet alleen maar om jezelf te bevrijden maar je komt hier ook iets brengen. Er ontbreekt 
namelijk nog zo veel in deze wereld, dat weten we allemaal. Heel diep van binnen weten we dat 
datgene waar we voor gaan, wat we voelen, wat we wensen, waar we naar verlangen, dat mensen 
elkaar niet meer slaan, dat mensen elkaar geen pijn meer doen, dat mensen elkaar kunnen 
vergeven door gewoon te stoppen, dat de wereld voor iedereen is, dat dat geen utopie is, dat 
weten we, iedereen weet het. 
Iedereen weet dat we uit een wereld komen van oorsprong waarin dat al is en precies die 
herinnering draag jij in jezelf. En daarom ben je hier nu ook om dat hier te laten zijn. 
Dus je komt én iets in jezelf opruimen, én je komt ook iets brengen in deze werkelijkheid. 
Daarvoor is herziening nodig. 
God manifesteert zich niet in één persoon. Wees daar zeker van. 
 
Georkestreerde werkelijkheid en creatie 

Er zijn twee soorten van creatie. Er is een creatie waarin je je bewust bent en je beweegt in dit 
landschap van degene die het gecreëerd heeft, en je hebt een creatie en dat is schepping, waarin 
je je bevindt in de omgeving die ontstaat van binnenuit. En er is eigenlijk maar één universele 
scheppingswereld. Zeg maar het Land van Ooit, wat er gewoon is, waarin de werkelijkheid waarin 
de wezens leven ontstaat vanuit de perceptie van die wezens van binnenuit. Dus zij creëren van 
binnenuit de werkelijkheid naar buiten toe. 
Wij leven op dit moment in een georkestreerde werkelijkheid wat eigenlijk een virtual reality is. 
Een universum op zich. 
 
Niet terecht wijzen 

Ik vind het fantastisch hier, ik geniet van de dieren, ik vind het echt heerlijk om hier op de aarde te 
zijn, maar ik ben wel heel vast besloten om die steen om te draaien met elkaar en niet omdat het 
zo nodig moet maar gewoon omdat het ontzetten leuk is om te doen. En als we dat ook nog eens 
kunnen doen zonder te wijzen naar een ander of een ander terecht te stellen, of een andere 
kracht voor de guillotine te zetten, nee gewoon vanuit dit is wat we dus te onderzoeken hebben, 
dit is wat we kunnen doen, dit is wat we mogen doen, vanuit eerbied en respect. Zelfs als het dus 
krachten zijn die kinderen misbruiken, ik durf daar gewoon zo naar toe te springen, zelfs dan. Dat 
je vrij kunt zijn van scenario's van straf naar de ander. Dat zijn de emoties die voortkomen uit het 
reptiliaans bewustzijn, het komt van oorsprong uit die wereld. 
 
Liefde en Angst 

Nog even over het luciferiaans veld en het christusveld, daar wordt veel over gesproken in 
spirituele modellen, dus het satanische en het lichtveld. Als we kijken naar het model hier boven 
(piramide), die 100% werkelijkheid, daar is geen dualiteit, daar is het volledige vermogen van 
bewustzijn aanwezig, daar is helemaal geen negatief of positief, daar is alleen maar kracht, die 
kracht dat is dus het Godsbewustzijn en vanuit die kracht wordt er dus geleefd. 
In deze driehoek daar vindt dus een dualiteit plaats, en dat is een dualiteit, opgesplitste, en een 
vergrendeldheid, beperktheid van de volledige bandbreedte van schepping, de taal van emoties. 
Dan wordt er in die werkelijkheid dus heel veel trauma opgewekt waardoor mensen heel erge 
negatieve en ook hele positieve gevoelens hebben, maar in de kern is lucifer volledig niet 
relevant. Satan is niet relevant. 
Ik heb met mensen te maken gehad die zeiden; 'ja maar dit is allemaal informatie wat komt uit het 
luciferiaanse model waar jij het over hebt’. 
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En toen vroeg ik aan deze mensen; heb jij één keer lucifer ontmoet? Don't believe it. 
Ik zeg niet dat je negatieve krachten moet ontkennen, dat is iets anders. Ik zeg dat als je de 
Kwantum fysische wetgeving gaat onderzoeken, dat je gaat snappen dat waneer iets wat 
geprojecteerd wordt in jouw bewustzijn dat je dat waarde kunt toekennen waardoor het ook 
macht gaat krijgen over jouzelf. En dáár moet je vanaf stappen. Dat moet je doen door het 
gewoon te doen. Gewoon doen, boem bam! 
 
Je bent onsterfelijk, je bent krachtig organisch bewustzijn en je hoeft ook nergens angst voor te 
hebben, zelfs ook geen overdreven liefde. Want liefde wordt hier op de aarde gebruikt vanuit het 
spirituele model om eigenlijk naar toe te vluchten vanwege de grote angst. En als die twee 
opgeheven worden in jezelf dan kun je nog steeds liefde voelen maar dan is het geen claimende 
liefde meer, dan is het niet meer een liefde vanuit angst, dan wordt het een hele grote brede 
kracht, heel groot, heel breed. 
En die ervaar ik natuurlijk ook hier in de wereld als Martijn, hier in een dualistische werkelijkheid. 
Maar ik hou ontzettend veel van mensen, ik ben flink uitgefoeterd en uitgescholden en toch 
begrijp ik de visie van een ander. Want ik hoor heel goed wat ik zelf zeg, wat de oren van de mens 
hier op de aarde horen wat ik zeg. Ik begrijp het allemaal volkomen. 
 
Stellen van vragen door publiek. 
Twee vragen; heb jij God ontmoet en hoe kijk je tegen darwinisme aan? 

God kun je niet ontmoeten buiten jezelf. God is een universele kracht, het is een bandbreedte van 
bewustzijn wat alles met elkaar verbindt. Je kunt God eigenlijk alleen maar ontmoeten in jezelf. Op 
het moment dat je God ik jezelf ontmoet, dat is een kracht, een bewustzijnswezen in jezelf, als je 
dat in jezelf herkent en het ook kunt erkennen, dan ga je communiceren met die kracht in jezelf, 
dan ben je het zelf en dán vind je hem ook buiten jezelf. Dus dan vind je hem in de bloemen, je 
vindt hem in de bijen, je vindt hem in beschavingen van andere werelden, bij sommige is die 
afwezig. En het darwinisme hoe ik daar over denk...ik denk daar niet over, nee. Ik heb er wel veel 
over gelezen als kind, daar heb ik nu eigenlijk geen tijd voor omdat het eigenlijk niet zo bij deze 
lezing.., ja het hoort wel bij de lezing, alles hoort bij elkaar. Ik heb zicht en inzicht én kennis en ik 
zeg niet dat het precies zo is zoals ik het zeg, maar dit is gewoon wat ik er van weet, als wezen. Ik 
begrijp hoe de frames zijn ontstaan, langspeelplaten van werkelijkheden, papapapapam 
(opeengestapeld gebaar). Steeds is een andere werkelijkheid, ontstaan uit een andere 
werkelijkheid die ervaren wordt. Dus er ontstaan steeds werkelijkheden en uiteindelijk komen we 
in een werkelijkheid uit, dat is dit kwadrant van de kosmos waarin we nu leven, waar wetgevingen 
zijn. En eenmaal geboren wordende in die wetgeving is er geen sprake van darwinisme. 
Dus er heeft een aanpassing plaatsgevonden in de evolutie van de mens, door andere 
beschavingen die de motieven hadden van wat veel mensen in de complottheorieën denken waar 
het om gaat. En die vervullen de agenda van de langspeelplaten daarboven. 
Nou abstracter dan dit lukt het mij echt niet. 
Ik weet dat de geschiedenis, op heel veel punten valideerbaar, is te onderzoeken omdat er 
natuurlijk heel veel geschriften zijn. En dan blijkt daar heel veel uit, maar ik begrijp heel goed hoe 
historie wordt gefalsificeerd en het is ook maar net welke werkelijkheid je gepresenteerd krijgt. 
Dus er zijn holografische inserties met zeer geavanceerde technologie waarbij er een volledig 
gefalsificeerde historie kan worden ingebracht. Het zijn informaties die dus ook collectief worden 
ingebracht in het hele bewustzijn van de mens. De historie die zich nu afspeelt, waar we nu op 
terugblikken, is een volledig georkestreerde werkelijkheid, die niet eens bij deze matrix hoort. 
 
 
 

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


 
 

René Gieltjes / Kim Verhoef Pagina 38 van 56                                         Matrix.html 

 
 
Als het hele humanoïde ras onder invloed is geraakt hoe kan het dan dat andere humanoïde 
beschavingen daar misschien uit zijn en wij niet? 

Dat is ook niet het geval, vandaar ook de belangen die er zijn. Er zijn hele grote belangen die ook 
te maken hebben met andere beschavingen. Dus als wij spreken over de Pleiadische beschavingen, 
bijvoorbeeld de Serea beschaving van Sirius -dat is een beschaving die 31 lichtjaar achter het Sirius 
bewustzijn ligt, dus dat is een sterrencluster- dat zijn mensen die bijna terug gerehabiliteerd zijn in 
hun Oorspronkelijk Vermogen, maar er draait daar in hun bewustzijn nog steeds een soort cyborgintrige 
en die is gelinkt aan hier, de aarde. 
Wij zien alles los van elkaar maar alles is informatie en loopt dwars door elkaar heen. Dus zij 
kunnen dat niet oplossen omdat het deel van wie zij zijn zich manifesteert hier op de aarde. 
Daarom moeten wij hier gaan beseffen dat alles verbonden is met elkaar. Dus wat wij hier op de 
aarde doen, dus ook deze samenkomst, heeft een enorme invloed in het hele veld. Dat is 
waanzinnig. 
 
Dat is dus ook niet aan de gang, er zijn humanoïde beschavingen die terugkeren in die 100% 
werkelijkheid, dat is óók gebeurd. Die zijn gerehabiliteerd, dus die werden wakker uit deze 
gigantische scenario's, maar zij bemoeien zich niet met de situatie op aarde. Ze laten zich soms 
wel eens zien, maar dan is het meer in lichtvelden, licht objecten, er landen geen voertuigen waar 
ze uitstappen omdat dat allemaal verschillende redenen heeft. Maar dat is dus niet aan de gang. 
 
Kwantum holografie werkelijkheid. We zitten allemaal met elkaar in een collectief veld, maar ook 
dat is eigenlijk gewoon niet waar. 
Het is dus wel waar vanuit hoe we het nu ervaren, maar in een nog veel gróter spectrum gaan we 
ontdekken dat het nóg anders in elkaar zit. 
Het is ook zo ontzettend groot! Dit stuk wat we nu benoemen is overigens ook waarin 
kwantumwetenschappers mee bezig zijn wereldwijd. Zij voeren er allerlei gesprekken en 
congressen over achter gesloten deuren van 'wacht eens even, er is veel meer aan de hand’. Je 
kunt het niet zomaar even eenduidig uitleggen, er is veel meer aan de hand. 
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Kwantumbewustzijn. Er is dus een kwantumbewustzijnsveld en we leven ook in een soort 
verdeeldheid, dus of je het gezamenlijk oplost? 

Als ik dat zou denken zou ik niet doen wat ik nu doe. 
 

 
 
Vraag over de driehoek. 

De mens leeft in dit nu-moment. Het nu- moment wat we nu ervaren is opgesplitst in 8 
verschillende werkelijkheden. Dus bij één werkelijkheid -dat is het nu-moment- en tegelijkertijd 
spelen er nog 7 scenario's tegelijkertijd in ons bewustzijn wat ook te maken heeft waarom wij dus 
maar zo'n 8% van ons DNA operationeel hebben. 
Zo'n 2% van onze elektromagnetische golven van ons brein zijn operationeel omdat de andere 
delen die niet operationeel lijken te zijn, zijn verbonden met die andere werkelijkheid. Dus die 
spelen zich gewoon allemaal in het nu-moment tegelijkertijd af. 
In feite is het hele verhaal van de chakra's is ook gekoppeld daar want van oorsprong hebben we 
geen chakra's. 
Werken met chakra’s; ik roep iedereen op om dat te heronderzoeken omdat chakra's eigenlijk 
gewoon kunstmatig zijn. Wij zijn energie, we zijn volledige energie wezens, we hebben niet één 
plek waar meer aan gewerkt moet worden dan het andere. We zijn bewustzijn, ALLES REAGEERT 
OP BEWUSTZIJN. 
Alles is onlosmakelijk één veld, maar de perceptie om dat zo neer te zetten, en het werkt ook, dus 
ik ga niet zeggen dat het niet waar is, maar het is een onderdeel van de matrix, van het artificiële 
veld. 
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(vraag gesteld niet te horen) Ja van deze werkelijkheid die je dus kunt overstijgen, dat is een 
kwestie van het ook doen. 
Dat is heel mooi om te ontdekken want als jij heel erg met chakra's bezig bent en ontdekt dat je in 
feite werkt aan een opgesplitst systeem van 8 energievelden, (want dat is wat er gebeurt, het is 
een restant van een energieveld wat van 100% helemaal is uitgeschakeld, je kunt het zien als een 
circuit) dan blijft er een energieveld over en dat energieveld is opgesplitst in 8 lagen. Die 8 lagen 
zijn operationeel en er zitten 8 verschillende werkelijkheden in geprojecteerd. En in elke 
werkelijkheid waar je bent, heeft het lichaam dus ook 8 hoofdaansluitpunten wat wij de chakra's 
noemen. Maar in feite hebben we dat niet nodig want het zijn de sluitpunten van het 
energiewezen waar we uit opgebouwd zijn. 
Je kunt met je bewustzijn, zonder aan je chakra's te werken, aan je hele energieveld werken. Er is 
geen chakra nodig. 
 
Ja het is een soort placebo-effect, placebo is sowieso heel interessant, want dat is natuurlijk 
uiteindelijk het hele verhaal. Maar als je begrijpt dat je het placebo-effect ook kunt gebruiken 
tegen de mens in, tja dan blijf je in een soort evolutionaire voorgekookte cyclus hangen. 
En daarom roep ik iedereen op om, als je werkt met chakra’s, om die aan de kant te leggen. Niet 
vanuit boosheid, je hoeft ook je boekenkast niet leeg te gooien. Gewoon van ‘wauw, wat mooi dat 
ik dit nu ga doen, ik ga hiermee bezig’. En dan ga je in jezelf werken aan je energiebewustzijn, dat 
kun je ook bij andere mensen doen. 
Als je aan chakra's werkt, als je je verbindt met die chakra's, ben je eigenlijk in de instrumenten 
bezig van de Annunaki-krachten die daar dus de informatielijnen doorheen zetten. Nou ja dat is 
een ander onderdeel. 
Dat klinkt heel separaat, het is ook heel separaat van waaruit we nu spreken, dus vanuit deze laag. 
Maar stappen we in het geheel helemaal uit die matrix, dan zien we dat alles zich afspeelt in een 
script en dat we daar dus onlosmakelijk mee verbonden zijn. 
Het bijzondere is eigenlijk dat het script er niet is, zij bestaan eigenlijk niet eens. Dat is wat er 
gebeurt, er is een holografisch veld wat volledig georkestreerd wordt. Maar het is wel zo dat 
bijvoorbeeld de Annunaki, de wezens die in dat Annunaki bewustzijn zitten, ook wezens zijn die 
voortkomen uit de Oorspronkelijke Werkelijkheid. Dus er is een enorme intrige gaande en toch is 
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het belangrijk om daar eerst het bewustzijn heen te brengen en ook te ervaren van 'goh wat 
bijzonder dat je erover kunt spreken’. Want wij hebben het heel erg moeten afleren om iets te 
benoemen omdat we dan heel snel het gevoel hebben dat we oordelen of iets naar en ander toe 
schuiven. 
Op die manier praat ik er dus nooit over, zo zou ik wel verstaan kunnen worden maar dat is niet 
mijn intentie. Ik benoem het gewoon, juist om het te benoemen en daar ook in te kunnen gaan 
kijken. Dus het is én waar én het is zo dat de Annunaki op dit moment geen veranderingen hebben 
binnen het Annunaki-bewustzijn op zich, waarover wordt gesproken in spirituele circuits. De 
Annunaki's staan onder zware controle van draconische groepen. Het is vanuit het punt waarin we 
nu staan, vanuit dit script, vanuit deze laag, sprake van een verbondenheid, precies zoals jij het 
ook zegt, maar je zou ook kunnen zeggen dat er op dit moment echt sprake is van een volkomen 
losstaand iets en dat is het punt. We hebben te maken met verschillende kosmische wetgevingen. 
Het is echt belangrijk om dit mee te nemen in jezelf, is het mogelijk dat er zaken zijn die volkomen 
losstaan van mijzelf? Want dat paradigma moet ook nog doorbroken worden, het is namelijk 
mogelijk. Het is mogelijk dat er zich dingen afspelen waar jij niet aan gerelateerd bent. Zover is dit, 
waar ik het nu over heb eigenlijk al in ontwikkeling. Dus dat is allemaal een kwestie van 
doorbreken, doorbreken, doorbreken. 
Je kunt het grote geheel pas gaan zien als je elk stukje, waarin we geneigd zijn om het zo te 
plaatsen, ook om durven draaien. En dat kan heel gek voelen soms. Toch is het belangrijk om het 
te doen. 
Maar vanuit onze eigen perceptie in het grote geheel, terugkerend naar wie wij zijn, zullen we het 
beslist zo ervaren. 
Ja zo ver zijn we nu niet en het kan zijn dat als we het nu zo gaan benoemen dat we ons daardoor 
verwijderen uit het veld omdat wij niet in de positie zitten om het op dit moment ook werkelijk zo 
aan zouden moeten gaan vliegen. Woordspel. 
 
De vraag hoe kunnen we de inserties herkennen in ons eigen brein en kunnen we het überhaupt 
oplossen.....dat doen we nu. Door het er over te hebben kweken we bewustzijn waardoor het 
zichtbaar wordt. En kun je daar dieper over spreken? Dat ga ik zeker een keer doen. Is het op te 
lossen? absoluut. 
(Vraag niet te verstaan) Angst is iets wat we van oorsprong niet kennen, dus zolang we in die 
overtuiging zouden zitten van dat we daar angst voor zouden kunnen hebben, dan zitten we nog 
in een soort scenario van onvrijheid. En eigenlijk is alles, wat we in ons bewustzijn hier nu dragen 
als mensen, hoe we nu ons leven ervaren, ook de sleutel om het open te maken. 
 
Vraag over lichamelijk ziektes. 

Dit hele systeem waarin we nu leven is volledig zo georkestreerd. Ik heb gezien hoe ziektes 
worden veroorzaakt. En laat ik daar ook duidelijk over zijn. Binnen het hele model waarin wij 
geloven, wat er dus ook echt is van spiritualiteit, waarin wij soms verbetering te zien krijgen, dat 
die voornamelijk bedoeld zijn om te blijven geloven in dat model. 
Kijk, hier is moed voor nodig. Er is moed nodig om hierover te spreken, want er is al zoveel gezegd 
op deze wereld. Als je hier iets over wilt zeggen dan wordt je gelijk geclassificeerd in een bepaald 
model. Maar neem het alsjeblieft mee naar huis, ga het uitzoeken en ga met je kracht naar binnen 
toe, hier in jezelf, en voel hoe belangrijk het is dat je hiermee bezig durft te zijn. Dat je je 
bewustzijn aanzet en de kwantumfysica in het bewustzijn in jezelf vrij komt, op het moment dat je 
ook echt vrij bent van programma's en software wat niet bij jou past, wat niet bij jou hoort, van 
wie je in essentie bent. 
Ik denk dat dat de belangrijkste stap is die we hebben te gaan en in aansluiting daarop kun je ook 
spreken van buitenaardse beschavingen want die beschavingen zijn er. Zij bezoeken ook dit 
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hologram maar ze zijn er om allerlei redenen uitermate terughoudend in omdat we nu 
langzaamaan beginnen te begrijpen dat werkelijkheid op zich niet zo maar iets is wat je kunt 
definiëren, maar dat werkelijkheid een heel diepgaand concept is. En dat het aanvliegen van een 
werkelijkheid, of het gaan beleven van een werkelijkheid op zich een gigantische gebeurtenis is. 
Wij hebben allemaal heel eenvoudig gedacht van je gaat van A naar B, je gaat van deze planeet 
naar een andere planeet, je gaat van deze planeet naar een ander sterrenstelsel, en het klopt ook 
allemaal wel binnen het concept van deze matrix van dit universum, maar er speelt veel meer 
mee. En wij komen daar vandaan, dus we mogen het lekker zelf gaan onderzoeken. 
 
(Vraag? Over procenten in de driehoek per laag) 
Nou het zit hem niet zozeer in de getallen, het is een aanduiding in hoeveel vermogen er nog 
aanwezig is en ook in hoeveel kennis er dus nog in ligt opgeslagen. Dus je kunt je voorstellen dat 
de informatie, het bewustzijn wie wij zijn, dermate in het circuit geïnfecteerd is geraakt en daarin 
uitgeschakeld is geraakt. Dat is maar een kort moment hè, want het speelt zich maar in een heel 
kort moment af waarbij er dus een enorme dosis aan levens wordt ingevoegd. Dat getal staat als 
symbool voor hoeveel procent er nog over is van het Oorspronkelijke Vermogen. 
(des te hoger in de driehoek des te meer vermogen) Het is ook mogelijk om in dit moment dat 
bewustzijn te hebben. 
Hier sluit ik mee af. Ik denk dat we een hele mooie avond hebben. 
Het omdraaien van de piramide klopt precies. Ga er maar gewoon lekker mee bezig. Er is eigenlijk 
helemaal geen piramide want alles speelt zich in een centerpoint af van bewustzijn. Het is als een 
steentje wat je in het water gooit wat een enorm gevolg heeft. Dat is het tegenovergestelde van 
wat er gebeurt is. 
 
Dan wil ik jullie ontzettend bedanken voor jullie eigen kracht en eigen bijdrage voor dit onderzoek. 
Alles wat er hieruit ontstaat, ga niet roepen van Martijn zegt, maar ga er zelf mee aan de slag. Ga 
kijken, ga wat lezen en hou het onmogelijke voor mogelijk en besef dat in alles wat we doen dat er 
altijd één kracht centraal staat en dat is de Kracht van de Oorspronkelijke Liefde, dat is de Kracht 
van de Oorspronkelijke Verbinding en de Kracht van Verbinding en de Kracht van Liefde is Kracht. 
De Kracht is dat je altijd alles doet en kunt doen wat je van binnen voelt. Ga dat maar eens doen! 
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Deel 4: Buitenaardse leugens ontmaskerd 

DE VERGETEN ARTIFICIËLE NEUROLOGISCHE INVASIE 

Tijdens deze lezing geeft Martijn inzicht in de onderdrukking van de Mensheid haar Oorspronkelijke 
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vermogen. De Aardse Mens heeft een buitengewoon scheppend vermogen om via haar 

creatievermogen aanpassingen te verrichten in het NÚ-moment. Je zou dit kunnen vertalen in: het 

bewust creëren van een wenselijke situatie en het opheffen van onwenselijke situaties. Deze 

vermogens lagen ooit opgeslagen in ons DNA en kon worden omgezet door middel van het gebruik 

maken van ons zintuig wat ook wel de pijnappelklier wordt genoemd.  

Deze vermogens werden onderbroken en de Aardse Oorspronkelijke Mensheid werd bijna uitgeroeid 

om opnieuw te worden geprogrammeerd. De gevolgen zijn onder andere onze zogenaamde 

dagelijkse werkelijkheid en slaafsheid.  

 

Doordat Martijn met eigen kennis uit andere werelden “voorzien” is én doordat hij intensief aan deze 

materie heeft gewerkt met andere multidimensionale bewustzijnswerelden, vertelt hij dat de hele 

Buitenaardse Scène een maskering is van een nog grotere, niet eerder besproken gebeurtenis. Deze 

gebeurtenis is de werkelijke oorzaak van de gehele manifestatie van het Buitenaardse fenomeen. De 

wijze hoe, waarop en door wie worden hoofdelijk bepaald door deze uitzinnige historie. Een historie 

welke zich ten opzichte van onze huidige tijdslijn ver in de toekomst heeft afgespeeld en 

allesbepalend is. Hierdoor zullen vele onderwerpen een nieuwe en diepere betekenis krijgen. 

Onderwerpen zoals spiritualiteit, chakra’s, reïncarnatie, graancirkels, ascentie, “hogere” dimensies, 

opgestegen meesters, neurologische virtuele werkelijkheden (VR) en buitenaardse hulp en healingen 

zullen herziening nodig hebben, naar gelang de Mens met meer informatie in zichzelf verbinding 

gaat maken. 

 

De doelstelling van deze lezing is een kijkje achter de “ingevoegde” realiteit nemen en het besef 

ontwikkelen heel dicht bij jezelf te blijven. Maak kennis met een verloren gegane historie in jezelf en 

herken daarbij op jouw eigen wijze je innerlijke liefdes en creatiekracht. Alle Mensen zijn 

gelijkwaardig aan elkaar en beschikken onafhankelijke én gezamenlijk over een enorm scheppend 

vermogen. Het is volstrekt hét moment om elkaar van Mens naar Mens en van Hart naar Hart te 

ontmoeten.  
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Deel 4 - Buitenaards contact is Werkelijkheid De vergeten neurologische invasie, 

Buitenaardse leugens ontmaskerd 
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Biologie van ontkenning van overtuigingen     - Voorbereiding om openlijk contact te 

kunnen leggen met ET's en ID's (onze families) en beweging in het massabewustzijn 

brengen 
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                     De Buitenaardse schil -                                       De (buiten)aardse 

realiteiten                                                            Het gouden veld 

   
Oorspronkelijke emotionele erfgoed van de Mensheid - 
                                                   

 
  
Verzoek van de Galactics aan ons ... Arcturiaanse Wengshee ras. De galactische families 

verzoeken om openheid in communicatie over de onderdrukking... 
door ons!! Ontkenning geeft kracht aan de instandhouding van de Reptiliaanse mogenheid 

en verzwakt onze kracht tot zelfbeschikking en creatie 

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


 
 

René Gieltjes / Kim Verhoef Pagina 53 van 56                                         Matrix.html 

  

 
Inmengingen door buitenaardsen                                              De Planetaire bewuszijns 

shift                                       Geheime nanotechnogien 
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Atmosferische anomalieen                                                 Atmosferische 

patronen                                                               Zwaartekracht golven 
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Scalar Waves                                                                              Het EM 

veld                                                               Inpluggen van een onbesproken verleden in de 

toekomst 
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De oorspronkelijke Mens                                                                    It's in Every One of 

Us...                                       
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