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Deel 1
Vandaag gaan we het hebben over bevrijding, innerlijke bevrijding, ja het woord
verlossing, verlossing van jezelf, van alles wat je niet bent, wat je blokkeert,
overtuigingen en dat er maar één verlosser is en dat ben jijzelf.
Martijn vertelt iets over een ervaring in een groep waarin hij aangaf weg te gaan, zijn eigen route te
gaan volgen, toen werd hij energetisch uitgestoten door de groep.
Steeds meer mensen de bereidwilligheid terugvinden om vanuit eigen kracht, eigen respect en eigen
waarde in jezelf, aanwezig te kunnen zijn samen met andere mensen, en dat wel vanuit je
autonome soevereiniteit te doen.
Martijn vertelt over een reis naar Manhattan met zijn ouders waarin alles anders liep en telkens
ander vervoer moest worden eregeld, zo ook met de hotelkamer. Hij geeft aan dat het in zulke
situatie belangrijk is niet in frustratie te raken maar mee te bewegen met wat er is. Ik heb ontdekt
dat als je je gemoedstoestand in de gaten hebt, je hebt in de gaten wat er gebeurt in jezelf, als je
dat neutraal maakt, de spanning ervan afhaalt, dat doe je met je bewustzijn, als wij als mensen ons
niet laten meevoeren door de prikkels van buitenaf, dat wij dan in staat zijn om een andere
werkelijkheid te laten ontstaan.
Oefenen hoe jij datgene waar jij voor gaat hoe je dat kan laten ontstaan in je leven.
Er zijn machten en krachten die het menselijk potentieel voortdurend ondermijnen,
tegenwerken.
Voor ons is het belangrijk dat wij die kracht ins onszelf weer gaan aanboren.
En één van die krachten, als oorspronkelijk mensen uit een andere wereld, is als wij weer
zelf gaan waarnemen wat er eigenlijk gebeurt buiten onszelf en binnen onszelf, dat we
daarmee invloed brengen, eigenlijk inspiratie brengen in het veld van de schepping.
Stel dat wij een vermogen hebben om alles wat er gebeurt in deze werkelijkheid hier op
de aarde, om de film wat zich hier afspeelt te herschrijven nog voordat die film zichtbaar
is.
Dat wij het vermogen hebben iets te laten ontstaan in een veld, op een plek in een
universum, dat zich eerder manifesteert dan de werkelijkheid hier.
Wij leven in dit universum, dit hologram, een hologram is bewustzijn, en wij leven hier
volgens een bepaald script, in een matrix leven die geprogrammeerd wordt.
En dat die matrix ingebed ligt in een veel groter raster, in een veel grotere matrix,
metaversum.
Stel je voor dat dit universum waarin wij leven ingebed ligt in een veel groter kwantum
holografisch universum.
En dat je dat universum waar het ingebed ligt dat je dat zou kunnen aanduiden als het
scheppingsveld.
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Stel je dan ook eens voor dat je uit dat universum komt van oorsprong, dat je een reiziger
bent uit die wereld, en dat je de noodzaak ergens in jezelf hebt gevonden om geboren te
worden of je bewust te worden in deze werkelijkheid.
En of je dat nou geboren zou willen noemen of het je laten invaseren in een andere
wereld, dat mag je helemaal in jezelf invoelen wat het meeste van toepassing is bij jezelf.
Je leeft volgens de wetgeving van dit universum hier. En deze wetgeving wijkt heel sterk
af van de oorspronkelijke wetgeving van het universum waar jij vandaan komt.
Dat je erachter komt dat heel veel dingen die hier plaatsvindt helemaal niet van
oorsprong zo is geweest.
Dan kom je tot de conclusie van jemig als ik het vermogen heb om te leven volgens een
andere wetgeving dan deze wetgeving hier, dan is het ook mogelijk om die vermogens in
te gaan zetten en als ik dat samen met andere mensen doe, zonder dat ik lid word van die
ander, maar ik doe het wel samen, is het ook mogelijk om die kracht te versterken.
Dan kunnen we vanuit die kracht in onszelf de wetgeving van de wereld waar we vandaan
komen, hier op deze aarde laten ontplooien.
Eén van de grootste gereedschappen om die wetgeving hier in stand te houden zijn
spirituele wetten.
Vooral met name spirituele wetten gericht op New Age, één van de grootste krachten in
de mens wat in ons hart ligt opgeslagen, de broncode van schepping, is dat daar waar
menselijke observatie naar toe gaat dat daar een verandering plaatsvindt, eigenlijk een
poort opengaat, een code opengaat tot verandering. Iets zal pas veranderen als ernaar
gekeken wordt.
Zowel buiten je als binnen je, dat kan ook met je voorstellingsvermogen naar binnen toe,
Daar waar menselijk observatie naar toe gaat, waar de mens dus naar kijkt, daar is een
beweging in dat veld en die beweging in dat veld is eigenlijk een soort code die zegt oké
jij observeert nu, jij kijkt naar dit onderwerp, dit thema, en doordat jij er aandacht
aangeeft, wat opening geeft aan een verandering in die werkelijkheid.
Daarom is het belangrijk dat wij gaan kijken naar wat er zich afspeelt in onszelf maar ook
in de wereld buiten onszelf.
De New Age en spirituele wereld leidt ons telkens weer naar een ander concept, een
andere leer.
Een ander model. En één van de grootste modellen is dat er een soort tweedeling systeem
is op deze wereld, waarin wij dus moeten geloven, en doordat wij ernaar kijken dat we
accepteren dat het zo is, is die werkelijkheid dus ook op tweedeling en dan heb ik het dus
over de wereld wat wij satan noemen, het luciferiaanse model, waar negatieve duistere
krachten zijn, maar we spreken ook over het model van de liefde, waarin de christus in
jezelf, het christusbewustzijn of jezus zelf naar voren komt.
Ik ga niet zeggen of iets wel of niet waar is, want iets is alleen maar waar naar gelang jij ernaar
kijk, hoe jij daarmee omgaat.
Als je begrijpt dat menselijk observatie in de vorm van acceptatie, dat is waar het om draait, als je
begrijpt dat acceptatie dat iets is zoals het is, eigenlijk de bevestigende kracht is van de schepper in
jezelf waardoor het er ook is, ga je ook begrijpen dat als je gelooft in een luciferiaans model, in deze
krachten dat deze krachten er ook daadwerkelijk zijn. Ik zeg dus niet dat ze er niet zijn maar ik zeg
wel dat ze opgeheven worden door je perceptie te veranderen.
Dat is waar het om gaat, de verlossing in onszelf.
Er wordt geschreven de Christus keert terug maar in feite spreken we over het
oorspronkelijk licht in onszelf wat terugkeert.
Het licht in de mens wat voor heel lange tijd onderdrukt is geweest, en dat de mens voor
hele lange tijd ontzettend misleid is geweest zelfs met de mooiste verhalen waar we ons
beste gevoelens bij konden ontdekken omdat we het best wel pittig hebben in dit leven.
We hebben allemaal onze eigen processen. Er is zoveel aan het activeren in de mens zelf,
in haar bewustzijn, die kracht en die is alles veranderend. Ik voel en ik weet dat dat licht,
het zien, naar buiten en naar binnen kijken, in mijzelf, die kracht die steeds krachtiger
naar voren gaat komen dat dat de terugkomst is van dat Christus deel.
En dat noemt ik dan het oorspronkelijke licht. Het licht van de wereld waarin vrijheid is.
Het licht van de wereld waar geen verdrukking is en geen verschillen zijn, waarin iedereen
gelijkwaardig is en waarin ieder mens en ieder wezen, ieder dier volledig tot expressie kan komen.
En dat is wat we hier op de aarde komen brengen, met eigen kracht en vanuit eigen vermogen.
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En ja er lopen een heleboel lijnen doorheen, die je allerlei namen kunt geven, maar we hoeven er
alleen maar kennis van te hebben, te weten dat die krachten er zijn, maar we kunnen ook naar die
krachten kijken en vervolgens door observeren dat die kracht er is en met aandacht in ons eigen
vermogen kunnen we dat vermogen in onszelf zo groot laten zijn waardoor al die andere wetten die
ingevoegd zijn in dit universum komen te vervallen.
Deel 3
Laten we ons niet verstoren door de geluiden om ons heen. Probeer in stilte te zitten met 250
mensen waar ook ruis omheen is, met aandacht bij je hart.
Heel veel mensen los aan het komen zijn van volgsystemen, overtuigingen, programmeringen.
Het licht in de mens is zo fors aan het toenemen, overal is die beweging in de mens.
Datgene wat jij ervaart in jouw leven, dat je uit patronen komt en dat is best een stroperig proces,
dat gaat niet in één keer vloeiend.
Het is ontroerend dat datgene wat jij in jezelf aan het ervaren bent dat er duizenden mensen zijn
die dit ook aan het ontdekken zijn, aan het praktiseren zijn en op de eigen manier aan het
implementeren zijn.
We zien steeds meer de signalen van de digitale revolutie, van de technologie om ons heen, en we
zien met onze eigen ogen dat als bewustzijn zich niet ontwikkelt in onszelf, dat technologie een
verlengstuk aan het worden is.
We zitten boven op het moment waarin we volledig tot actie kunnen komen in onszelf.
Iets openbaart, kan opengaan op het moment dat je stopt met wat je aan het doen bent geweest.
Ik hoop dat ik mensen ermee inspireer doordat ik zelf ook stop met alles wat ik heb gedaan en ik
draag het over vanuit het hart naar jullie allemaal om te kijken naar de cyclus waarin je hebt
gezeten, waar je ook allerlei onderzoeken in hebt gedaan, of je in jezelf kunt opbrengen om
daarmee te stoppen, want de verandering komt pas naar voren op het moment dat je zo moedig
naar jezelf kunt zijn dat je stopt met dat proces waar je tot nu toe mee bezig bent geweest.
Want op het moment dat je langer dan nodig blijft draaien in een model dan zit je in feite in een
vorm en dan gaat de mind overheersen.
Die vorm van hoe we met elkaar samen zijn geweest dat die vorm er dus ook af mag.
Dat we dus terug kunnen kijken naar binnen toe. Vorm is eigenlijk belemmering, dus als we iets
willen gaan doen in dit leven, we voelen allemaal dat we iets anders willen gaan doen of iets nog
groters naar buiten willen brengen, dan vragen we ons allemaal af wat is dan nu de vorm, hoe moet
ik dat dan doen?
Die vraag krijg ik heel vaak. Hoe kan ik straten? En dan zeg ik je bent al gestart alleen je zit nog
vast met je ene been en misschien met beide benen in je oude cyclus.
Dus ga eens kijken of je die oude cyclus of je die kunt loslaten, want als je in die oude cyclus blijft
zitten waarin je tot nu toe hebt gewerkt, met al het moois wat daar is gebeurd, dat is heel fijn om
dat te eren en dankbaar te zijn, als je blijft zitten in je oude cyclus dan ga je verbeteringen proberen
aan te brengen in punten die met die oude cyclus te maken hebben.
En dat hoeft niet, want je hoeft niet meer punten te verbeteren in jezelf die met de oude cyclus te
maken hebben, waarmee je dus eigenlijk nu mag stoppen.
Want als je naar een nieuwe cyclus gaat, als je stopt met datgene wat je tot nu toe hebt gedaan,
dan zijn al die verbeterpunten ook niet meer nodig, omdat het in jezelf al...is gegaan, dus ik wil
jullie uitnodigen en ook een beetje uitdagen om te kijken in je eigen leven waar wil jij naar toe,
waar wordt jij gelukkig van, wat is nou werkelijk je passie, waar gaat je hart werkelijk van kloppen,
waar wordt je geëmotioneerd van, dat je echt voelt van dit is het, hier gaat het om, wat in jou
vertelt jou daar gaat het om, en ga dan eens kijken of je dat gaat bereiken door te stoppen met wat
je tot nu toe hebt gedaan.
Bij andere mensen heeft dat geleid tot het stoppen van bepaalde vriendschappen, kijk een smet je
bewustzijn heel krachtig van wat je in je leven op dit moment doet, want de oplossing ligt namelijk
niet in de cyclus die je tot nu toe hebt doorlopen. De oplossing is niet nodig, want er is geen
oplossing, het gaat om verder groeien, en dat is waarom ik stop om weer in een nieuwe vorm een
doorstart te kunnen maken in mijzelf, maar dat is ook iets wat we met elkaar doen.
Daarom zijn we vandaag bij elkaar om herkenning te zien in de processen van een ander, en
bijzonder dat we hier met elkaar zijn.
Er zit hier geen één persoon die aanwezig is om lid te willen zijn van een club. En dat is een unieke
gebeurtenis, dat is waar we samen voor staan.
Ik sta nu met de microfoon maar ik komen straks moment dan sta je hier met de microfoon, bij
wijze van spreken, dat kan ook in een andere vorm.
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Ik besef heel diep in mijzelf hoe mooi het is dat wij moeite hebben genomen om vandaag bijeen te
komen, hier, om te zien hoeveel mensen hier zijn niet vanuit het oude paradigma.
Ik denk dat als wij de hele dag gaan koffie en theedrinken en lekker met elkaar praten dat het een
hele geslaagde dag is.
We gaan nar een andere wereld, maar het is wel zo dat jij daar een bepaalde rol in mag
vertegenwoordigen.
En het gaat om jouw passie, om zie jij bent, dat je op staat in dat stuk waar jij voelt dit is nodig!
Hier ligt mijn hart in dit stuk en hier ga ik voor. Dus we gaan echt uit het oude systeem, en we
hoeven niet te wachten tot de regering de wetten gaat veranderen, of dat er bepaalde
volksbewegingen opkomen, zee we kunnen het zelf doen.
En dat het de grootste illusie is dat we moeten wachten op een ander.
Er zijn zoveel mooie initiatieven op de wereld aan de gang en wij hebben ook onze eigen
initiatieven.
Ik denk dat deze dag ook de doelstelling ervan is, kijken waar ligt je passie en hoe kun je dat naar
buiten toe uitdragen.
Hoe kun je dat van binnen naar buiten toe brengen.
En dan komt het volgende punt wat weerhoudt jou om dat naar buiten te brengen of wat zit er zelfs
nog tussen opdat het niet naar voren komt?
Kennen jullie dat? Ja.
Dat is goed om dat te erkennen en als je dat doorbroken hebt fantastisch natuurlijk.
Het is goed om te kijken van waar sta ik zelf?
Wat is mijn positie, wat is mijn positie wat is mijn moment nu, waar ben ik?
Je kunt heel veel interesse hebben en heel veel dingen voelen vanbinnen, maar kijk heel eerlijk in
jezelf wat je werkelijk doet.
Als je moet handelen vanuit je lichaam maar ben je dan ook vanuit je bewustzijn aanwezig?
Kijk eens in jezelf wat is er mogelijk in jouw leven op dit moment wat jou vasthoudt in de vorm
waarin je nu leeft.
Is dat één heel primair iets, een paar kleine dingetjes, het zou kunnen zijn dat het verweven is in de
manier hoe je je gedraagt, dat het zit in een bepaalde geloofsovertuiging, of dat je denkt dat een
ander het gaat doen. Het gaat om de kracht in ons, dat wij het zelf mogen doen.
En ik voel in mijn hart als we hier bijeen zijn dat we allemaal een hele belangrijk sleutel dragen in
die hele grote verandering.
Volgens mij ontmoeten we elkaar daarom, ik voel gewoon heel veel vriendschap.
Mijn vraag eens zullen we in dit moment in de stilte naar binnen en kijk eens met aandacht bij je
hart, leg een hand op je hart, ga eens voelen in jezelf wat op deze aarde, waar wordt je naar toe
getrokken, wat voel je van binnen branden, welk thema is dat, heeft dat misschien te maken met
gezondheid, welzijn voor mens en dier en natuur, heeft dat te maken met een nieuwe vorm van
energieontwikkelingen op de aarde, veranderingen waarmee het militaire systeem getransformeerd
naar waarachtige werkelijke vredescoaltie alliantie.
Het mag te maken hebben met deze wereld. Laten we een paar minuten de tijd nemen en neem de
moeite voor jezelf met aandacht bij je hart te kijken als ik op dit moment een besluit neem waar ga
ik nu voor? …………Terwijl je met je aandacht in jezelf kijkt in dat thema,
stel je jezelf voor in je hart dat je dat thema ziet dat er licht gaat schijnen in dat thema op iets wat
in jou de blokkade vertegenwoordigt, misschien iets maatschappelijks dat je tegenwerkt het thema
geld en je stelt je zelf voor het thema wat jou tegenwerkt dat het verlicht is, dat gebeurt in
jezelf….je realiseert je doordat je met je aandacht daar naar kijkt in jezelf, dat je daarmee ook
zelfleiderschap toont als wezen want je durft er naar te kijken, je gaat niet naar buiten wijzen maar
je kijkt naar jezelf….en niemand kan het jou vertellen, het gaat er om dat je het zelf ziet….. de
oplossingen liggen in jezelf, de antwoorden liggen in jezelf……dan doe je je ogen weer open...en dan
besef je ook dat je op dit moment hebt gekeken naar je oude cyclus, waar je misschien uitstapt daar
heb je naar gekeken met je bewustzijn,….één van de grootste sleutels van het menselijk bewustzijn
is wat zij waarneemt dat daar verandering is.
We gaan niet met onze aandacht buiten onszelf want dat is uiteindelijk de uiting van wat erin onszelf
gebeurt, we gaan met onze aandacht binnen in onszelf.
We werden net op een plensbui getrakteerd, dit universum wat wij als zodanig ervaren is ingebed in
een veel groter kwantum holografisch veld, een veel groter scheppingsveld, dat metaversum,
enorme uitgestrekt energieveld is zo krachtig dat gaat overal dwars doorheen.
Dus dat universum dat wij nu ervaren ligt ingebed in master universe, meester universum en dat
hoofdelijke universum, het scheppinveld, soms noemen ze dat godsbewustzijn, dat veld is zo sterk
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dat gaat dwars door alle universa heen. Het zijn allemaal lagen die door elkaar heen lopen, en dit
universum ligt ingebed in dat hoofduniversum.
Dat hoofduniversum is een alles verbindend veld dat verbindt alles letterlijk met elkaar en is op de
hoogte buiten ruimte en tijd om, wat er in elk veld gebeurt, of het nou een vrij veld is of een veld
waarin gemanipuleerd wordt, maakt niks uit.
Het hoofduniversum is altijd een nanoseconde eerder op de hoogte wat er zich laat zien in welk
universum dan ook.
En dat veld , dat hoofduniversum daar leven menselijke wezens, dat scheppers van origine, en daar
is een hele grote groep uit die wereld die zich gekoppeld heeft aan o.a. deze wereld en zijn tijdelijk
even vergeten dat ze zich kunnen verbinden via het orgaan het hart om informatie te koppelen om
te connecten met dit hartsbewustzijn dit krachtveld om informatie uit te wisselen met het
master universe.
En dat is wat de mens zich gaat herinneren, dat ze die kracht in zich draagt, dat is dus het
oorspronkelijke licht, dat is de terugkomst van het licht, daar is jezus voor in de plaats gezet dat het
oorspronkelijk licht in de mens niet in zichzelf gaat ervaren maar dat de mens met de aandacht gaat
naar iets externs, en daar waar menselijke observatie naar toe gaat, in dit geval iets externs wordt
dus ook dat externe bekrachtigd.
Als we stoppen met externe bekrachtigingen, we gaan louter naar binnen toe in onszelf da
bekrachtigen we het oorspronkelijke licht in onszelf.
Waar we nu op dit moment in aanwezig zijn qua tijdspanne aards uitgedrukt, is dat de coderingen,
dat zijn de codes van het master universe, zo krachtig zichtbaar aan het worden zijn voor de
mensen op deze aarde, omdat de mens steeds meer haar innerlijke bewustzijn aan het vergroten en
verruimen is.
Zij is dat aan het doen door zich te ontslaan uit spirituele en religieuze modellen, en te beseffen dat
er niets anders is dan alleen de levenskracht in haarzelf.
Wij zijn in staat nu, hebben dar een rustperiode bij nodig om dit allemaal te laten bezinken, we
kunnen het weten in ons hoofd en voelen in ons hart, maar de cyclus waar we in zitten daar mogen
we eerst uit stappen, even een moment rust en dán inzetten ….in je hart en dat ook gezamenlijk
doen, dat zijn die massa creaties en manifestaties.
Er is maar één taal waar die onderdrukkende machten die er gewoon zijn, niets van snappen en dat
si de taal van jouw hart, de taal van je emotie, de taal van de emotie van de schepping, dus niet de
emotie van pijn, dat is de taal van creatie.
Deze dag gaat heel erg over samenzijn, we zijn iets aan het in beweging aan het zetten en het is er
al, het gaat heel erg om het mens zijn, dat ze beseffen dat met een grotere groep mensen bij elkaar
zijn zonder een lezing of iets dergelijks, dat stuk daar gaat het om.
Dat vanuit hetzelfde veld bij elkaar zit.
Deel 5
Het meta universum, het alles omvattende veld waaruit alles is ontstaan en waar alles mee in
verbinding staat.
Deze wereld waar wij in leven staat daar ook mee in verbinding. De grootste list die er wordt
uitgevoerd tegen de mens is onder de vlag van allerlei verschillende thema's naar voren komt,
is dat de mens voortdurend afgeleid wordt van die kracht in zichzelf. Waarom, op het moment dat
wij verbinding gaan krijgen als wezens, als mensen met onszelf, zodra die verbinding er weer komt,
en dat gebeurt op basis van ons voorstellingsvermogen daar zetten we het mee in beweging, op het
moment dat wij die verbinding weer krijgen, en dat is voor iedereen weer anders, dus laat je niet
leiden door wat een ander zegt van ja die verbinding die voelt zo en zo.
Op het moment dat mensen de verbinding in zichzelf gaan voelen hebben ze dus verbinding met het
meta universum en waar je dan verbinding mee hebt is met een kracht waaruit alles is ontstaan en
dan zit je in een moment vóór datgene dat zich hier gaat ontpoppen, wat zich hier laat zien.
En dat is waar ik het over heb kwantumfysica die kun jezelf zien als je jezelf daarin traint.
Dus als je je heel erg afstemt op de kracht binnen in jezelf, dan ga je steeds dieper en dieper
verbinding maken met de kracht van het scheppingsveld en wij worden voortdurend afgeleid om in
die kracht te zitten waar we van oorsprong hebben gezeten.
Wat we u gaan doen is met onze aandacht binnen in ons hart en dat we naar de aarde gaan kijken
en dat we dat doen op onze eigen manier, ik wil wel aanbevelen om met je voorstelling eerst naar
je hart, omdat er is een ontsnappen mogelijk aan de fysieke gesteldheid van ons lichaam, veel
mensen zegen daar moet je niet over praten want we zijn veel meer dan ons lichaam, dat klopt ook
en in de kern is het zelfs zo dat het lichaam een holografische projectie, maar we zitten er nu wel in,
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we leven nu in dit lijf. We hebben te maken met de conditioneringen in dit lijf en we hebben te
maken met de conditioneringen van ons voorstellingsvermogen.
We hebben te maken met twee velden, het fysieke, neurologische veld en het etherisch kosmisch
bewustzijn en het kosmische bewustzijn is wie jij in essentie bent.
Dat je uit een andere wereld komt, je je hebt gekoppeld en vervolgens is dat etherisch bewustzijn
vervlochten door het fysieke lichaam. Dus we bestaan uit twee velden.
Als je daar helemaal geen bewustzijn op hebt omdat je dat niet weet dan leef je puur in een lijf en je
leeft vanuit je persoonlijkheid, dus je leeft vanuit alles wat je hebt geleerd, ook de persoonlijkheid,
dus ik zou mijzelf kunnen voelen ik ben Martijn van Staveren en ik ga mij helemaal vanuit mijn rol
profileren, dus dat ik vader ben van een jongen van 15 jr., dat ik een partner heb waar ik 25 jr. mij
samen leef, dat ik een persoonlijkheid heb en ik identificeer mij met de beelden van wat andere
mensen uit die werkelijkheid van mij vinden en hoe ze mij zien.
Dus ik zit perfect in die rol. Als ik meer bewustzijn ontwikkel dan kom ik erachter dat ik helemaal
niet Martijn v S. ben maar dat dat een deeltje is op dit moment van mijn grotere holografische en
etherische bewustzijn. Mijn lichaam vertegenwoordigt mijn persoonlijkheid, maar ik ben veel meer
dan mijn persoonlijkheid.
Dan kom ik op het volgende punt, alles wat ons brein aanneemt, alles wat vertaald worden, wij
noemen dat zintuiglijke waarnemingen, alles wat we denken waar te nemen, en dat vervalt in een
later stadium ook maar we praten even vanuit het lichaam, alles wat we denken wat we waarnemen
dan wordt in ons brein omgezet in een elektrisch veld, dus alles wat wij denken, voelen neurologisch
voelen, ook emoties voelen, worden ook in het brein gerepresenteerd, alles wat je hoort, wat je
ruikt, wat je aanraakt, alles wordt omgezet in een elektrisch beeld in je brein en daar ontstaat een
elektromagnetisch veld bij.
Dus alles wat wij aan werkelijkheid buiten onszelf ervaren wordt gerepresenteerd in mijn lichaam
door een elektromagnetisch beeld.
Dus jullie zitten allemaal in mijn elektromagnetisch beeld, maar ik ben ok in jullie fysieke
neurologisch elektrische beeld ook.
Want we zijn onderdeel van elkaars externe werkelijkheid. Maar ineens gaan we snappen dat dit
fysieke lichaam wat eigenlijk een biologisch computersysteem is, we gaan ineens snappen dat alles
wat buiten ons aanwezig is ook gerepresenteerd wordt in het lichaam vanbinnen.
En precies in dat lichaam waar dat elektrische beeld ook wordt opgeroepen, geproduceerd door de
zintuiglijke waarneming, in dat lichaam ben ik ook aanwezig als reiziger uit een andere wereld, mijn
kosmische bewustzijn zit daar dus ook in. En daar ontmoeten die twee velden elkaar. Die lopen door
elkaar heen.
En de grootste agenda uitgevoerd hier op de aarde, onder de vlag van allerlei scenario's is dat we
ons vooral blijven identificeren met de persoonlijke rol en dat je ook vanuit die overtuigingen in je
systeem dat je hebt geleerd en misschien wel eens hele nare ervaring in je leven hebt gehad
waardoor dat zo diep is opgeslagen in je neurobewustzijn, dat als je weer in een soortgelijke situatie
terechtkomt dat je altijd reageert vanuit die herinnering en op dat neurologische bewustzijn dat toen
is opgeslagen bij die vervelende ervaring, boem, is weer actief, en zo zit je voortdurend in een
persoonlijkheidssyndroom. En wij zijn veel meer dan personen.
Wij zijn kosmische wezens.
Maar het is wel leuk om je persoonlijkheid te behouden, ik heb mensen horen zegen je moet je
persoonlijkheid loslaten, dat is mogelijk om helemaal vanuit je kosmische wezen hier op aarde te
zijn, de vraag ia dan nog of je dan nog te begrijpen bent voor de mensen op deze planeet want dan
spreek je een compleet andere taal. En dan gebeurt er ook iets in het bewustzijn, want op het
moment, als ik helemaal vanuit mijn kosmisch bewustzijn ga spreken en zijn dan ontstaat er een
ander veld in en rondom mij en dat veld wordt opgenomen doordat je mij waarneemt in jullie
elektronisch circuit en dan komt er een soort storing en die storing kan zich uiten in ernstige
vermoeidheid of dat jet het gevoel hebt dat je het niet meer kunt volgen en eigenlijk volg je het
goed maar het neurologisch bewustzijn kent die taal niet. Dat zijn twee verschillende talen.
De ene taal is de taal van het fysieke cyborg biologische lichaam wat ontworpen is door andere
machten en dat andere bewustzijn is mijn eigen bewustzijn mijn kosmische bewustzijn.
Als wij willen teruggaan met verbinden in ons hart dan is het belangrijk dat als wij deze microfoon
hier zien dan wordt 'ie uitgebeeld in het elektronische veld in het brein.
Dat is logisch, dat zie je niet, maar als je het brein gaat uitlezen met plakkertjes op het hoofd en je
gaat het op het scherm zien van een wetenschapper dan zie je alleen maar een elektromagnetisch
beeld rondom dat hoofd en in die hersenen, maar in die velden, dat is de neurologie waar we naar
toe gaan kwantumneurologie, is dat in die velden te decoderen valt wat er in die velden aanwezig is.
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En er is een techniek mogelijk waarbij je die velden kunt decoderen en dan kun je zien dat er in die
velden ook die microfoon gerepresenteerd wordt.
Dus daar waar jij aan denkt, ik ga even een stapje verder, daar waar jij met je aandacht naar toe
gaat dat wordt gerepresenteerd in jouw veld, in het neurologisch veld, dus als je nu gaat voelen en
denken aan de aarde aan deze prachtige planeet, blauwe paradijs met al het leven,
en je gaat die schoonheid van die prachtige mooie wereld als je dat gaat voorstellen dan wordt dat
dus ook een beeld in het elektronische brein, maar nou komt het, wat gebeurt er op het moment als
je eerst met je aandacht naar je hart gaat, wat gebeurt er op het moment voordat je naar je hart
gaat eerst naar je hoofd gaat, en die twee stappen zijn cruciaal voor de mens haar bewustzijn, en
dat is iets wat heel erg haaks staat op spiritualiteit want daar wed ons geleerd alleen naar ons hart
te gaan.
Als we eerst even in ons hoofd aanwezig zijn en vervolgens gelijk doorreizen naar ons hart dan
hebben we de weg vrij gemaakt in het neurobewustzijn van het hoofd, en hoe komt dat,
Kwantumfysica, daar waar menselijke observatie is, aanwezigheid, voorstelling, als jij in stilte
aanwezig bent in je hoofd, brengt jouw aanwezigheid van jouw bewustzijn, brengt rust in het
neurologische systeem van je brein.
Op het moment dat menselijke observatie ergens heen reist dan brengt dat verandering in het
elektromagnetisch veld, buiten jezelf maar ook in jezelf.
Als jij de moeite neemt, niet vanuit je persoonlijke rol, maar je gaat eerst in stilte,
je voelt dat je uit die andere wereld komt en je stelt je voor dat je als reiziger uit die andere wereld
nu deze reis in jezelf maakt, dan ga je met aandacht uit de omgeving weg e dan ga je in eerste
instantie in je hoofd, je blijft daar even rustig aanwezig, en terwijl je in je hoofd aanwezig bent, dat
kan één seconde zijn en sommige mensen hebben 10 minuten nodig door de onrust die er in het
hoofd is, daar waar menselijke observatie is vindt rust plaats in het elektronische circuit, in het
brein.
Wat er gebeurt is dat het brein in de rust komt, dan gaan de hersengolven van bèta bewustzijn naar
alfa bewustzijn, dat is de meditatieve staat en als je nog dieper gaat dat is het theta bewustzijn.
En als de hersenen in een diepgaande staat van ontspanning komen alleen maar doordat jij met
aandacht daarin aanwezig bent, dan gaat het theta bewustzijn naar een frequentie toe die nagenoeg
dezelfde frequentie is als het neurobewustzijn in het fysieke hart.
En op dat moment vindt er een verbinding plaats tussen het brein én je fysieke hart en als je dan
vanuit dat rustpunt vanuit je brein voorstelt dat je naar je hart toe reist, dan trakteer jij het
elektronische beeld van je brein, want dat hoort bij het lichaam, op de frequentie van je hart. Dus
zoals die microfoon in het elektronische brein aanwezig is in een golf, zo wordt ook jouw
hartskracht omdat je met je aandacht daarnaartoe reist gerepresenteerd in je brein. En op dat
moment is het de kers op de taart. Je gaat naar binnen in je hoofd, er komt rust in je hoofd, je
hoofd stemt zich af op de frequentie van het hart, dan ga je naar beneden naar je hart, op het
moment dat je met je aandacht bij je hart bent wordt het hartsbeeld in het hoofd gerepresenteerd,
waardoor het hele brein nog meer in de frequentie komt van het hartskrachtveld.
En in dat moment en dat is oefenen en werken aan jezelf en met jezelf, in dat moment maak je zo
diep contact met je hart dat jij informatie ontvangt via je hart omdat dat het enige orgaan is in dit
lichaam wat een schakelaar is tussen deze dimensie de fysieke werkelijkheid en het meta universum
maak je contact met het scheppingsveld.
En dat zijn alleen schepperswezens die dat kunnen en die kunnen dat alleen omdat zij emoties
kennen, de taal van emotie.
Ik geef een ander praktisch voorbeeld, als jij naar een t.v. programma kijkt waar misschien iets
over dieren gaat en je raakt geëmotioneerd door wat jij ziet dan is er niets wat kan begrijpen in
jouw bewustzijn hier in jouw hoofd hoe het komt dat jij ontroerd raakt, dat gebeurt, je voelt
iets door je heen gaan, een emotie komt uit je hart, daar vindt een trilling plaats en die trilling is zo
sterke dat er een golf door je neurologische bewustzijn wordt geduwd vanuit je hart en ineens gaat
je lichaam huilen.
Want je lichaam geeft een uiting aan een nieuwe emotionele staat van je hartskracht en in dat
moment zit je precies recht met je kont in boven op het moment waarin je kunt scheppen.
Maar wat wij doen wij worden emotioneel en we blijven naar het object kijken buiten onszelf
waardoor wij denken geëmotioneerd te raken, dat is wat we doen, maar in feite volgen we de impuls
vanuit het hart door geëmotioneerd te raken, als je heel diep gaat inademen bij een heel emotioneel
moment, dat kan ik jullie aan bevelen, ga maar eens heel diep inademen bij die emoties en
uitademen, je lichaam gaat gigantisch …..er komen allerlei gevoelens tevoorschijn, maar als je dat
niet doet en met je aandacht naar buiten naar die film kijken waarvan jij denkt waardoor je
geëmotioneerd wordt dan blijf je met je aandacht buiten jezelf,.
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Wij gaan leren op onze eigen manier hoeveel gouden sleutelmomenten wij in ons leven kennen om
te scheppen en dat zijn de momenten waarin wij geëmotioneerd zijn.
Dan ga ik naar het volgende schakeltje, emoties classificeren wij in twee groepen op de aarde, wij
zeggen dat we positieve emoties zijn en dat we negatieve emoties zijn.
Maar dat is niet zo, wij kennen alleen de negatieve emotie op basis van onze persoonlijke
overtuigingen, dus onze persoonlijkheid spreekt hardop uit als wij zeggen van nee dat is een
negatieve emotie, en dan vraag ik aan de ander ben jij dan ook angstig in die situatie, zegt de ander
totaal niet, ik ken in die situatie geen angst, voor mij is dat juist iets onplezierigs.
Vervalt gelijk de wet dat iets een negatieve emotie is of dat zo kunt noemen want voor de één is het
dat wel en voor de ander is het dat niet.
Er is een tijd geweest en die tijd is er eigenlijk nog steeds omdat tijd niet bestaat, maar ik druk het
aards uit, waarin de mens waarin de mens, niet alleen van deze aarde, maar in allerlei lagen en in
allerlei universa beschikt over een scheppend vermogen en dat scheppende vermogen is een
volledig vrijheid van de emotionele krachten in het hart, en daar kent de mens geen angst, en daar
kent de mens geen afwijzing, daar kent de mens geen voorkeur, en daar kent de mens ook geen
kracht buiten zichzelf.
Uitsluitend de kracht in zichzelf, de taal van het land van ooit. En op de aarde wordt de mens
geterroriseerd door allerlei modellen buiten ons om te geloven dat het buiten ons, wat wij
waarnemen buiten ons is ook in ons aanwezig, dat de angst van een ander ook jouw angst wordt.
Dat als jou wordt verteld daar moet je niet heen hoor want daar kan een bomaanslag plaatsvinden
dat dat externe beeld ook jou geïnstalleerd is en dat dat geïnstalleerde beeld jou gaat bepalen of je
dat ook zou moeten volgen dat beeld.
Eigenlijk wordt je uit je autonome kracht, je scheppingskracht geduwd. Je gaat volgen. Deze aarde
is vol met die volgsystemen en het zit zo diep het zit in ons eigen privéleven.
Het zit zo diep op het moment dat je 's morgens wakker wordt begint het eigenlijk al. Alles wat van
buitenaf naar binnen toe komt is in feite gewoon een installatie van een programma,
dus wat ik vertel eigenlijk ook, want dit is natuurlijk de vertaling, ik sta hier niet alleen vanuit mij
kosmisch bewustzijn, ook als Martijn, om die taal te kunnen spreken doen we het met vertaalslag in
woorden leg ik het op deze manier uit, maar in feite is de manier hoe het zich voltrekt niet de
Martijn manier.
Ik leg het alleen maar zo uit. Het gaat erom dat je het voelt en het op eigen manier gaat
praktiseren, en je bouwt het helemaal om op de basis hoe het voor jou functioneert.
Maar ik denk wel dat het goed is om een klein stukje uitleg te geven een beetje inzicht te krijgen in
onszelf dat we gaan herkennen potverdikkie nu ga ik op de overtuigingen van een ander, of van een
leer/religie, etc. installeer ik dat in mijzelf, en ga ik daar dus naar handelen. Als jij met je aandacht
naar je hart gaat op jouw manier, vindt er een verschuiving plaats in je neurobewustzijn, en als je
dan met aandacht in jezelf kijkt naar bijvoorbeeld de aarde dan is het zo dat alles wat jij ziet in
jezelf, je kijkt naar de aarde, dat dat een schepping op zich is, dat de mens schept op basis van
voorstelling onderbouwt zelfs met emoties, de krachten van emoties, zet je in het veld in het master
universe, en het hoofdelijk universum, wat hier dwars doorheen loopt zet jij die creatie, die
schepping zet je zo in het veld. Want alles wat de mens ziet in zichzelf en alles wat de mens daarbij
voelt, dat is direct gecreëerd en geschapen dat is de oorspronkelijke kracht van de mens. De mens
wordt niet voor niets ziener genoemd, wat zij ziet in zichzelf, wat zij voelt en uitademt is gelijk in
het universum aanwezig.
Er zijn allemaal testen op gedaan, met mensen die al eerder dan dat er negatieve beelden werden
geproduceerd op een computerscherm dat het al een prikkel was in het menselijk lichaam en dat het
eerste orgaan wat reageerde was het hart, dus het hart reageerde eerder als dat visueel technisch
het lichaam kon vaststellen waar erop gereageerd zou moeten worden.
We kennen allemaal de situatie van de aanslagen op de Twin Towers, dat daar hele grote velden,
dat zijn magnetisch detectoren rondom de aarde, en een heel klein moment voor de aanslag vond er
een hele grote schommeling plaats in elektromagnetisch bewustzijn van de aarde in het veld. Dat
maakte een hele forse uitslag, kun je in een grafiek terugzien, in een spike, een upspike zie je het
magnetisch veld ineens heel krachtig veranderen een fractie voordat dei aanslagen worden
gepleegd, dus dat bewustzijn van de aarde, het veld van de aarde, staat even los van ons nu, staat
dus ook rechtstreeks in verbinding met het master universe.
Dus de aarde wist een fractie voordat die aanslag werd gepleegd, wist de aarde al energetisch dat
het er al was, alleen de mensen die op de aarde leven die zitten allemaal in een geloofsovertuiging
van en werkelijkheid buiten zichzelf, en die wachten af tot het zich buiten zichzelf plaatsvindt en dan
vindt het plaats in de mensen want dan nemen ze het waar. We kunnen het ook andersom
doen, wij kunnen ook met ons voorstellingsvermogen teruggaan naar ons hart, teruggaan naar het
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moment van die aanslagen en ons voorstellen dat we 5 seconde voor die aanslagen aanwezig zijn,
waarbij wij in ons hart, allemaal los van elkaar,
je doet het wel gezamenlijk maar in jezelf, dat wij in dat moment, 5 seconden daarvoor een lichtveld
zien, puur een lichtveld bij die torens, het enige wat je ziet is dat dat lichtveld daar is, je observeert
het en dat lichtveld dat weet jij op jouw manier dat lichtveld is de bron van al het leven en
neutraliseert elk spanningsveld, wat er dan gebeurt is als wij dat nu zouden doen, en we doen dat
heel krachtig, dan is die spike die in die grafiek zit, als we die dan morgen gaan bekijken, dan is 'ie
weg. Dat is kwantumfysica, dat is schepping, wij zijn tijdreizigers met ons voorstellingsvermogen.
Moet je eens voorstellen wat we allemaal kunnen doen. En daarvoor is heel veel samenkomst nodig
in de vorm van vriendschap.
Alleen spreken over scheppen is onvoldoende. Het ook doen en dan die verandering in jezelf en
vervolgens die verandering naar buiten toe uitbrengen zodat de samenleving waarin we leven ook
kan transformeren op basis van die innerlijke spirituele eigen vermogens.
Want jouw werkelijkheid past zich aan hoe jij je aanpast.
En op dit moment passen wij ons allemaal aan aan de werkelijkheid buiten onszelf.
En dat gaat eruit. En er zijn heel veel rassen die de aarde bezoeken die weten dat wij in een andere
situatie leven en die gaan echt niet in dit proces waarin wij leven gaan zij het echt niet voor ons
oplossen, omdat zij weten dat jij één van die masters of the universe bent!
Het is aan jou om dit te gaan praktiseren. Het is aan jou om daarmee aan de slag te gaan, in je
eigen leven samen met andere mensen.
Jij beschikt over de sleutels en elke verandering die van buiten zal komen ook van buitenaardse
rassen, wat gebeurt even kwantumfysica, dat wordt geïnstalleerd in jezelf, want dat is ook een
verandering van buitenaf en die verandering kan alleen maar van binnenuit komen.
Het godsbewustzijn zit in jouzelf.
En dat je letterlijk alles buiten jezelf bent.
Die kracht gaat open en daar wordt fors tegen gestreden op dit moment, we zien al kleine stukken
in beweging komen, maar de mens zal straks in een nieuwe massa misleiding terecht gaan komen.
Er zijn voorbereidingen gaande. Laten wij in de oefening die ik gecomprimeerd heb beschreven en
die we zo met elkaar gaan doen, laten wij die oefening heel diep op onze eigen manier in onszelf
opslaan en laten we die paraat houden, zodat als er verstoringen zijn in de buitenwereld dat we ons
niet laten meenemen in die verstoring buiten ons maar dat we met de aandacht naar binnen toe
kunnen.
Er zijn mensen die zeggen dat wij in een hologram leven en matrix die alleen onder controle staat
van negatieve wezens, en dat ben ik, ik zeg dat, en ik loop daar niet voor weg, maar er zijn ook
mensen die zeggen klip en klaar maar daar kun je niets aan veranderen, het is nou eenmaal zo, je
zit vast in die matrix, en de mens beschikt niet over vermogens om dat te kunnen veranderen, en ik
zeg dat is niet correct, de mens beschikt namelijk wel over het vermogen om daar iets in te
veranderen maar niet te veranderen daar maar te veranderen in jezelf.
En als je die dwarsverbanden gaat zien dan klopt het dat de mens een schepper is.
Maar als je je laat afleiden door die matrix van controle en alleen daar mee bezig bent dan geloof je
daar ook alleen maar in, dan komt er ook geen verandering.
En dan zal je leven ook kommer en kwel zijn in tekorten en allerlei tragieken. En wij zijn hier op de
aarde om dat licht te brengen vanuit onszelf.
En dat is de oertaal van waar we vandaan komen. Ik ben 100% zeker van de kracht in ons allemaal.
We beschikken allemaal over dezelfde vermogens, we hebben wel allemaal een ander lichaam en we
hebben ook allemaal een andere historie, een andere opvoeding gehad, andere opleiding, werk etc.
gedaan dat maakt ons als mens hel erg anders, maar in de kern in het etherische bewustzijn zijn we
allemaal gelijk.
Dus voor de één is het wat moeilijker om de persoonlijkheid te ontvlechten of om een nader
onderzoek te onderwerpen, van wat is dat en voor de ander is dat wat makkelijker.
Maar doordat je bij elkaar bent, dat is de epi genetica van ons DNA, versterkt dat veld.
Dus wat er in mij transformeert door bij elkaar zijn is mijn DNA in communicatie in het veld hier die
communiceert ook met jullie DNA.
En jullie DNA communiceert ook met mijn DNA. En daarom is het goed om af en toe ook even bij
elkaar te zijn.
Dus niet dat ik steeds met de microfoon sta, maar dat we gewoon vriendendagen organiseren in
Nederland, op verschillende plekken waar mensen bij elkaar kunnen zijn vanuit dezelfde intentie
gewoon samenzijn waarbij er epi genetisch gecommuniceerd kan worden. Dus niet met de mond
maar in de velden. En als je dan een gelijkwaardige afstemming hebt met elkaar wordt die
informatie bij elkaar in beweging gezet, omdat wij heelheidsbewustzijn van oorsprong zijn is dat
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proces waar ik bijvoorbeeld ontzettend veel moeite mee heb waar het bij lijkt waar ik niet doorheen
kom, ineens doordat ik een paar keer bij andere mensen ben geweest, is er een informatieuitwisseling en ploep ik ben er zo in één keer doorheen.
Je kunt elkaar wel ondersteunen maar je hoeft niet steeds in de oude cyclus te zitten. Vraag over de
kracht van emotie: Martijn wij zijn voelende wezens, vanuit ons hart, emoties negatief en positief,
als wij van onze negatieve gebeurtenissen af willen, als ons brein de negatieve herinneringen
horende bij een emotieveld los kan koppelen, als we daar los van kunnen komen dan krijgen we een
heel scala aan emoties, met die emoties brengen wij trilling in het veld want eigenlijk is deze hele
werkelijkheid gebouwd en gebaseerd op trilling, trilling schept vorm, en wat nou eigenlijk vorm
schept is de trilling in de mens, in een schepper, er zijn nog heleboel andere rassen die niet
menselijk zijn en ook schepper zijn die beschikken ook over die zelfde vermogens, maar ik praat
even vanuit het menselijk veld.
Dus op het moment dat je iets voelt in een emotioneel veld want je beschikt over een generator en
wordt je van binnenuit naar buiten uit gezonden in het hologram, maar ook tussen de dimensies
door, dus die emoties zijn eigenlijk geometrieën, dat zijn hologrammen en die emotie is een taal,
een programmataal een scheppingstaal en als jij bij die emoties ook nog een intentie inzet met
beelden dan wordt het beeld uitgewerkt doordat die trillingen van emotie zich dus uiteindelijke
vormen in het beeld wat jij hebt gezien terwijl je in je emotionele moment zit.
Het merendeel van de aarde verkeert in een hele vervelende situatie, de mensen zitten in tekorten,
ze leven in erbarmelijke omstandigheden, ze hebben niet eens veiligheid, hebben geen huis, papa
en mama leven vaak niet meer.
Er is geen eten en drinken.
En daar hebben die mensen niet voor gekozen.
Karma is een onderdeel van de Matrix controle daar zit een grotere werkelijkheid achter.
Er zijn geen wezens die kiezen voor trauma en ellende.
Het merendeel van de mensheid leeft in een emotie wat geleid wordt negatief te noemen te worden.
Welk mens op deze aarde die gaat begrijpen dat een emotie de sleutel is om iets te veranderen,
welk mens gaat dat doen in een negatieve emotie? ...
Niemand, bijna niemand .
Dat is toch ook een kosmische logica.
Als je in een negatieve spanning zit, als je in een angst zit, een angstveld, dan ben je niet geneigd
om in dat moment te gaan scheppen of wel?
Ja jullie wel maar globaal hier op de aarde dan ga je niet met je aandacht naar binnen terwijl je in
een angst of agressie zit of in ontmoediging zit of pijn, dan ga je heel vaak als mens in het pijnpunt
zitten en dat pijnstuk dat wordt groter en dat ga je dan nog meer uitzenden en je gaat het nog meer
programmeren in diezelfde gebeurtenissen terwijl als je beseft dat je met aandacht in zo'n negatieve
emotie in stilte gaat en je gaat met aandacht naar binnen in het hoofd, dan ga je merken, is
onvermijdelijk, het is een kosmische wet, ga je merken dat het rustig wordt in je hoofd. Je gaat
merken dat de emotie in jou aanwezig blijft, maar je voelt dat de negatieve voeding / spanning dat
die wegebt. En als je dat durft te doen dan heb je heel veel op deze aarde mogelijkheden om te
scheppen, want op deze aarde wordt het merendeel van het scheppingsmoment gemaskeerd door
negatieve gebeurtenissen.
En daarom is er zoveel trauma op de aarde om ons de momenten van schepping niet te laten
herkennen, omdat wij steeds alles identificeren met een negatief moment en daar moeten we buiten
blijven, kwantummechanica gaat heel ver daarin, dus ik zeg wees bereid om ook te scheppen in
jezelf in de momenten dat je maximaal angst kent, maximaal drama kent, en zelfs maximale
agressie kent.
Want het zit 'm namelijk niet in de betekenis van de mind, het zit 'm in de emotie die daaronder ligt.
En als die twee losgekoppeld worden, als je de testen kent ven Emoto, onderzoek van geometrie in
waterkristallen o.a. als die twee losgekoppeld worden dan kun je dus in een negatieve emotie in
eerste instantie het waterkristal beschadigen omdat de intentie zorgt dat de geometrie beschadigt
wordt, maar als je de betekenis van de mind van die emotie er afhaalt, dan is dus die emotie die
onder de angst ligt, is gewoon scheppingskracht en dan zie gelijk die geometrieën herstellen, dus de
mind is de blokkade, een programma in de mind.
Er komt een heel groot moment aan op de aarde voor de mensen.
En dat is het moment van bevestiging.
Er komt bevestiging van waar we het nu over hebben dat het zo is.
Er komt bevestiging dat datgene waar jij met je aandacht naar toe gaat ook zichtbaar wordt in een
heel kort moment na die schepping in de werkelijkheid buiten jezelf.
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En dat zal zo'n groot krachtveld in beweging brengen in jou, dat jij in het eerste moment dat je dat
gaat ontdekken dat je al die tijd terwijl je aan het bekrachtigen was toch heel achteraf heel eerlijk
moet gaan constateren dat je die hele tijd helemaal niet in jezelf hebt geloofd. Daar kom je achter in
het moment dat het zich manifesteert.
Dus je gelooft en weet innerlijk dat je schepper bent maar het moment van de bevestiging en die
komt eraan, zal zo groot zijn en zal zo bekrachtigend zijn en zal zo definitief onthullend zijn naar
jezelf, dat het werkelijk zo is dat jij die kracht in je draagt, dat zal zo'n fundamentele verandering
geven dat je nooit meer in je leven ooit zo'n leven zal leiden op de aarde als dat je ooit hebt
gedaan.
En die veranderingen die komen en zijn er al, in dit hologram en we gaan met elkaar in Nederland
en ik ga het hardop zeggen en dat is omdat wij in Nederland om een bepaalde verschillenden
redenen heel erg toe in staat zijn, niet omdat Nederland beter is of verder is, dat heeft te maken
met een bepaalde golfbeweging die zich door het veld bevindt en doorgaat,
dat Nederland het eerste land is waarin we met elkaar gaan laten zien dat wat we binnen in onszelf
zien ook rechtstreeks buiten onszelf laten ontstaan.
En die bevestiging dat is een hele welkome bevestiging. Als jij gaat zien in jezelf dat je een kopje
koffie wat voor je staat dat je dat kunt verwijderen in jezelf en je kijkt naar buiten en het kopje is
weg, dan gebeurt er iets heel geks in je bewustzijn, dat kun je op dit moment niet voelen, maar dat
moment is nodig, in jezelf is dat nodig om de apk sticker op jezelf van ja ik ben inderdaad een
schepper.
En die bevestiging is een heel groot spiritueel moment in het menselijk bewustzijn.
Bekrachtiging:
Doe lekker je ogen dicht….realiseer je je op dit moment als eerste hoe ontzettend fijn het is dat we
hier allemaal bij elkaar zijn …...en dat we allemaal weten van binnen dat deze wereld schepping
nodig heeft van wezens die onvoorwaardelijke liefde in zichzelf dragen, onvoorwaardelijk, en
onvoorwaardelijk houdt in dat je geen resultaat plakt of verwachting op wat je innerlijk doet. Je doet
het en that's it. Je hebt geen verwachting, geen uitwisseling met een ander, niets. Je bent hier en je
voelt dat je onvoorwaardelijke liefde in jezelf draagt en het mooiste voor jou is dat jij ziet dat het
goed gaat met het leven op aarde, dat het goed gaat met alle mensen, dat er vrede is en
gelijkwaardigheid en dat alle dieren gelukkig zijn, daar hoef je niets voor terug, dat is je essentie, je
weet het. En deze groep mensen hier dragen allemaal dat innerlijk weten in zichzelf. En dat is een
heel groot cadeau, dan nemen even een moment rust van 10 sec. … ga je met aandacht uit de
omgeving weg, door eerst te voelen dat je lichaam hier aanwezig is, van je schedel door je lichaam
tot je voeten aan toe, dit is je lijf, voel even in stilte dat je aanwezig bent, voel je lijf….met het besef
dat je hier aanwezig bent vanuit eigen besluit dat je aan deze groep mensen laat zien dat jij er bent,
dat het belangrijk is dat jij er bent, en dat je ook weet dat jij gezien wordt door de groep,
en herkent en erkent wie je bent, ga je met de aandacht uit deze omgeving naar binnen toe, je
schuift eerst even in je hoofd, daar kom je nu aan...je bent daar aanwezig met je bewustzijn, in je
hoofd realiseer je je op dit moment dat je op de plek bent, je brein, waar je fysieke werkelijkheid
wordt geïnterpreteerd… en het is ook een wonder om met je eigen bewustzijn op deze plek aanwezig
te zijn….en dan haal je een keer rustig en diep adem tot onder in je buik en bij de uitademing voel
je de ontspanning in je hoofd aanwezig zijn….de kosmische wet daar waar jouw bewustzijn aanwezig
is vindt neutraliteit plaats is van toepassing…dit is jouw hoofd en ga met je aandacht vanuit je hoofd
naar beneden zakken, je stelt je dat op je eigen manier voor en je komt uit op de plek waar je
fysieke hart zit...je stelt jezelf voor dat je de plek van je hart met je voorstelling, met je bewustzijn
kunt aanwijzen ..daar zit je hart inderdaad….op die plek leg je ook lekker je hand neer om deze
locatie te benadrukken, schuif met je hand op de plek van je hart een beetje heen en weer en voel
maar eens, want dat is bij iedereen anders, voel maar eens waar jouw krachtveld maximaal is van
je hart….ga maar even scannen even invoelen...en daar waar de kracht het grootst is daar leg je je
hand neer ..terwijl je met je aandacht bij je hart bent waar je hand ligt realiseer je je ook dat je in
je brein… je hart ook representeert...doordat je met je aandacht bij je hart bent wordt je hart ook
uitgebeeld in je brein….je bent met aandacht bij je hart en als je nu denkbeeldig omhoog zou kijken
dan zie je daar je keel en nog ietsje omhoog zie je daar je hoofd…..je zit ook daadwerkelijk met je
voorstellingsvermogen op de hoogte van je hart……...je laat het heel diep door je bewustzijn gaan,
in deze reis die je hebt afgelegd hier op de aarde met alle mogelijk tegenwerking en alle vreugde,
dat je heel erg trots op jezelf mag zijn dat je hier bent, want je hebt een immense reis afgelegd om
hier te zijn...je bent aanwezig op de aarde waar de mensen een andere taal spreken dan van
oorsprong….en met aandacht bij je hart stel jij je voor heel krachtig op jouw manier dat je moeder
aarde/ planeet aarde ziet verschijnen, de blauwe waterplaneet wordt zichtbaar, daar is ze al kijk,
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daar is ze de aarde...je ziet de aarde verschijnen in je eigen bewustzijn, niet buiten jezelf maar in
jezelf....laat de aarde maar wat groter worden dat je goed kunt kijken dat je ziet hoe groot die
aarde is, kijk maar naar de wolken, de wereldzeeën...je beseft in dit moment dat je aan het
observeren bent naar de aarde die je zelf hebt gecreëerd in jezelf, en dit wat jij nu ziet, in
verbinding met je hart dat 225 mensen tegelijkertijd ziet als Schepper wezens is nu rechtstreeks in
te kwantumhologram in het hoofduniversum aanwezig, alles wat jij ziet is aanwezig in het
hoofduniversum. Je ziet ook dat de aarde draait…..en kijk maar eens dieper en dieper op de aarde,
zoem maar een beetje in, hoe bijzonder om een aarde te zien waar miljarden mensen leven, waar
dieren zijn, flora en fauna, grote oceanen en meren, bergen, ijskappen .. en het dringt diep tot je
door dat deze aarde, deze bibliotheek alles maar dan ook werkelijk alles heeft, in zich draagt om elk
levend wezen op deze aarde geluk en liefde te brengen… stel jezelf voor dat je naar deze aarde kijkt
en in dit moment zijn alle systemen die daar niet horen zoals geld, economische modellen,
farmaceutische modellen, militaire modellen, alle modellen die daar niet horen die ik nu niet heb
opgenoemd, dat al deze modellen uit jouw aarde vertrekken, en het vertrekt nu!....je ziet nu een
aarde die vrij is, waar harmonie is en alle mensen vrij kunnen reizen, waar de dieren weer
communiceren met de mensen en de mensen weer met de dieren, je ziet zelfs een aarde waarin alle
mensen weten dat ze de kracht in zichzelf dragen, je ziet een planeet waar geen instituten meer zijn
en geen regeringen...ieder mens is volmaakt en volwaardig….en het wordt je ook duidelijk in het
beeld dat de wezens die op de aarde leven ook verbinding hebben met het universum, andere
werelden en dat zij beschikken over krachten om deze kern die ze in zich dragen ook over te
brengen naar andere werelden...kijk maar naar deze aarde hoe mooi deze blauwe waterplaneet
is….en als je iets dieper in zoemt dan zie je ook dat al die verschillende rassen in vrede leven…..er is
geen onrust er is alleen maar liefde en rust, er is geen wraak er is alleen maar zijn…..omarming en
elkaar ondersteunen .. en als je nog dieper in zoemt op de mensen dan zie je ook dat deze mensen
zelf leiderschap in zichzelf dragen, ze zijn betrokken bij alles wat ze zelf doen en ze zijn betrokken
bij alles wat er bij de ander gebeurt, ze doen datgene waar hun hart spreekt…..niemand beleert
elkaar op deze wereld……...terwijl je met je aandacht bij je hart bent besef je doordat je met je
aandacht bij je hart bent, een instructie hebt afgegeven d.m.v. waarneming en observatie in jezelf
en de liefde die je voelt en de kracht die je voelt bij jouw schepping, dat deze instructie, deze
schepping neergelegd is in de goddelijke matrix, in de matrix waar dit universum in ingebed ligt…..je
eert deze aarde in jezelf….en nou komt het, we gaan straks een diepe ademhaling doen, eerst
helemaal uitademen en bij de eerste de beste inademing adem je de schepping in je hart, adem je
zo diep in dat 'ie door je hele lichaam heen vloeit en bij die uitademing die daar op volgt zend je dit
beeld vanuit je lichaam, uit je hart door je lichaam naar buiten. Ik zal hem nog één keer herhalen,
je ademt in één keer helemaal uit dat je longen leeg zijn, dan adem krachtig in en bij de inademing
trakteer je je hele lichaam en je hele bewustzijn op het beeld van deze nieuwe aarde, dan adem je
krachtig uit en dan zet je het beeld naar buiten toe in het hologram...Dus daar gaat íe, adem maar
heel erg uit, zie het beeld in je hart en adem krachtig in, in je lichaam neem je het hele beeld over,
adem uit krachtig naar buiten ..en we hebben het nu geoefend in een ademhaling en we hebben het
ook tegelijkertijd gedaan. Dan doe je je ogen weer open. Deze oefening is een aanloop naar iets
groters, want we oefenen het nu met een voorstelling een handeling naar binnen met een in
ademhaling het beeld vloeit door de cellen van het fysieke lichaam, het etherische bewustzijn en
door de uitademing met ons voorstelling zenden we het beeld uit. Dat is van oorsprong wie we zijn,
we creëren binnen en we zenden dat wat we binnen hebben zenden we uit naar buiten. Als je met
220 mensen deze techniek dieper gaat uitwerken en je komt bij elkaar en je gaat in de beginfase
iets heel eenvoudigs nemen in de samenleving dan kun je met 220 mensen met gemak datgene
uitzenden en ook laten ontstaan. Dat is schepping, dat is kwantumholografie. Dat is schepping
vanuit het hart en de stap die hierop volgt is dan dat je dat helemaal niet meer met een ademhaling
hoeft te doen maar dat je het louter met je bewustzijn doet. Dan is het een hele daadkrachtige
gedachte, een emotie die samenkomt en whoem en je weet van binnen dat het zo is…..dat is het
spiritueel intellect maar daarnaartoe lopen is ook het vergroten van die kracht. Omdat wij ons hele
leven zijn afgeleid en misleid door allerlei modellen hebben wij heel erg de neiging om dat in slow
motion beweging te blijven doen, dat doen we in begin wel maar we gaan het wel versnellen.
Mijn voorstel is dat we bij de volgende keer dat we bijeenkomen dat we deze techniek aan het begin
van de dag gelijk al gaan inzetten, dat we dan ook heel themagericht gaan kijken, wat er vanuit
onze liefde hier in de wereld terug willen brengen zodat het hier ontstaat dat die velden weer in
beweging worden gezet en dat we daar ook weer verder hele mooie dingen mee kunnen gaan doen.
En dan hebben we echt een bekrachtigingsdag.
En het lijkt mij heel fijn dat we dan ook nog andere mensen kunnen uitnodigen dat we naar 500
mensen toegaan.
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Pioniersschap in onszelf werkelijk gaan uitdragen in onszelf. Afgelopen maanden ben ik veel
aangevallen door mensen en krachten, aangevallen afgelopen 3 weken op een manier die ik in tien
jaar niet heb meegemaakt, dat is pittig, ik weet één ding, ik he gevoeld tijdens die aanvallen hoe
krachtig het veld is van wie jij bent, hoeveel liefde er is, ik heb gevoeld tijdens die aanvallen dat ik
alleen maar inmijn hart hoefde te gaan en te weten dat jullie er zijn…en ik heb ook gemerkt dat die
grote aanvallen die worden uitgevoerd dat die mij heel erg hebben bekrachtigd.
De reden dat ik nu stop is omdat dit nu klaar is en omdat er iets anders staat te komen maar wat
wel met elkaar wordt geschreven, dus ik ga niet meer het voortouw nemen in iets ik ga gewoon
lekker in diezelfde energie niet meer op de publieke tribune maar met elkaar laten ontstaan en ik
hoop van harte dat alles wat jullie organiseren ook naar buiten toe brengen, kleine
huiskamerbijeenkomsten, het gaat niet om de grootheid, het gaat om de grootsheid, en dat ik daar
dan bij aanwezig mag zijn. Lieve mensen er gaat heel veel gebeuren in Nederland met elkaar, we
zitten hier met 250 mensen maar er zouden wel duizenden mensen bij willen zijn, maar er loopt een
archonveld doorheen die heel veel wantrouwen in beweging brengt, dus ik kom heel veel mensen
tegen die steeds zeggen letterlijk hè dan ben ik even in verbinding en dan voel ik dat waar we het
over hebben en dan voel ik dat het klopt, en dan is er iets anders en dan komt er een veld in
beweging en die wil mij vertellen van dat er wantrouwen is dat er iets niet goed is, het klopt niet, en
dan zeg ik van ja kijk daar maar gewoon naar want het is wantrouwen in jezelf wat opgeruimd mag
worden, maar dat veld anticipeert heel erg op de innerlijke kracht, dus naar gelang wij krachtiger
worden, zullen we ook steeds meer dat soort tegenacties ontvangen maar de tegenacties die
stoppen op het moment dat jij schoon bent.
Nou en die tegenacties die ik heb ervaren de afgelopen tijd hebben mij laten kijken naar dingen die
ik nog op te schonen had en daar ben ik weer vanaf, joehoe.
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