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1e Aantekeningen van Rene Gieltjes
1/9 -Anne Dolk is overleden
Geen opnames meer, nooit meer, zullen we vandaag gaan begrijpen, afgeluisterd worden Force kracht, open,
focus, wel samen durven zijn / 5 a 6 groepjes werkzaamheden, groot onderwerp / Hoe wij de wereld zien. / Dat je
hier nu bent, concept loos, voel dit / opnieuw nieuw ontstaan / binnenveld / en buitenwereld / Gezamenlijk
bewustzijn / Dat je niet continue in je kracht zit / twijfel / doorstop / kosmisch / Hoe kom je in je zelf / Oproep /
voorbij persoonlijkheid zijn
2/9 - Krachtwezens – samenzijn – aanwezig / Informatie / bewustzijn wezens / denkveld / Wij zijn die portalen uit
een andere werkelijkheid / Voorbij de woorden te luisteren / Dino – vraag verbinding naar andere
bevolkingsgroepen.
3/9 - Zones nog niet benoemd / Doodlopende weg zitten we nu / Galactisch verbonden / Mensheid instaat, zet je
in het veld, wordt actief
4/9 - Grotere doelen wie we in werkelijkheid zijn / terug te laten komen / Bewustzijn leeft in elk stuk / uitstappen
/ in / uit / Heel diep in ons / werkelijk zonder doel, aanwezig zijn als wezen / erop meer, gedacht / in lijn /
voorkeur denkvelden / wij zijn de schakelaar / geen voorkeur / We worden bestuurd, mind control / kleine
dingetjes, niet te doen
5/9 - Vertrouwen in/op elkaar / Martijn B zingt een ontroerend lied / Vibratieveld / via jouw /hier / andere
gedachte over onze werkelijkheid, gecontroleerde gedachte frequentie bestuurd / geleid is/ door jouw / afwijken
/ gedachte / los maken van wat je geneigd bent te denken / samenkracht / andere werkelijkheid / heel veel / door
elkaar / werkelijkheid / zorg / kracht/ vrij bewustzijn / liefdeskracht
T.o.v. geluidsgolf op 0 wordt gezet / kosmische doen / veel meer / heel veel met bewustzijn kunnen openen /
trillingsvelden, radiozenders / aardse werkelijkheid, zijn hier nu ook
6/9 - Onze eigen denken, is onze belemmering / dicht getrokken veld / ze laten ons dingen denken / Een fractie
ernaast, hele krachtig / resonantie velden, t.o.v. veld, neutraliseren / anti geluidsvelden, komen te vervallen / anti
resonantie, opgewekt/ kosmisch gebied van alles aan de hand / 1 kracht / universele kracht / geen woorden /
muziek / Er is een kracht niet laat uitdrukken in een vorm / schepping veld / ingang – muziek – orkest / andere
manier van denken, omschakeling / omkering / ander denk format / oorspronkelijkheid / veel krachtiger, veel
grote dan liefde
7/9 - Voorbij liefde / daadkracht / moment dat we op zijn aangekomen / 2 lijnen/ innerlijk gevoelens wordt weer
actief of nog diepere afsluiting / andere / verbinden / trilling loskomen / samen / diep / het zelfde zijn / krachtige
wezens / waardevol / bewustzijn / gezamenlijk / denk in lijn met wat je voelt / samenkracht, liefde / opofferen
voor de ander, bres, snapt de ander intelligentie niet / in het moment / met je bewustzijn groepsenergie, energie
/ situatie / gezamenlijk / ik ben er / non human bewustzijn / innerlijk bewustzijn / vrij bent van dogmatisch
8/9 - Vraag: scheppen, creëren, compleet samen / voel aandacht voor elkaar/ trilling / geen goed gevoel / matrix
/ hang er geen woorden aan/ aandacht voor het veld / opbouw sessie / hart – Gaia en alle mensen (scannen) /
9/9 - tijdlijnen / niet denken / in de plaats / organische reactie / anders gaat verlopen / actie terug sturen /
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voelende wezens, herleren / oorzaak / gevolg / mensheid / klanken/ indringend/ kracht haalt / kosmisch target /
veld / zichtbaar /voelen/ Gaia – aarde / communiceren veld / zuivers voelen/ lifting force / centraal / aal
verschillen / te ontmoeten

2e Aantekeningen van Patricia Stallard
Vandaag gaat het over de kracht van uitwisselen en bekrachtiging doen.
Er is veel gaande, iedereen is bezig met allerlei thema’s in het eigen bestaan.
We gaan kijken hoe we dat contact met elkaar kunnen neerzetten en wat er tussen kan staan in de uitwisseling.
Geen opnames vandaag het veld te borgen.
Het gaat om het organisch aanwezig te kunnen zijn, beleven in het moment. Er zijn zoveel dingen die geen
aandacht krijgen. Hoe de werkelijkheid eruitziet is verbonden aan ons vermogen tot perceptie op de
werkelijkheid. Concept loos voelen in jezelf, hoe je e.e.a. ervaart, hoe je jezelf ervaart, hoe je de ander
waarneemt.
Iedereen zendt uit. Van binnenuit kunnen we in de buitenwereld iets laten ontstaan.
Er is iets wat ons allen verbindt.
Er is een constante kracht aanwezig, je gaat door allerlei momenten heen.
Het is noodzakelijk dat we elkaars handen vasthouden.
Zie mensen voorbij het persoonlijke stuk, we zijn allen wezens die onze bijdrage komen leveren en die verbonden
zijn met waar we vandaan komen.
Communiceren als krachtwezen, waardoor een reactie zich door het veld beweegt.
Samen afgestemd waarbij je niet wegvloeit in de ander.
We zijn informatiebewustzijnswezens , we zenden digitale geometrische beelden uit. Op het moment dat we naar
binnen gaan, zenden we organische gegevens uit.
We zijn scheppers van de oorspronkelijkheid, het is belangrijk bewust te zijn van wat er gebeurt in het veld.
Het gaat niet om woorden maar om het programma in het reactieveld.
Het is mogelijk om voorbij woorden te streven en te luisteren voorbij de woorden naar het gevoel, informatie van
het hart.
Aandacht om dieper in onszelf aanwezig te zijn, loskomen van persoonlijke stukken, zuiverheid, betrokkenheid,
e.e.a. zorgt voor een andere reactie in woorden.
De informatiepatronen van de matrix kunnen we herzien. laat gedachten los.
Als we in het algemene gedachten/controle veld zitten van die tijdlijn dan kunnen we de gedachten bijsturen en
komt er een ander denkveld naar voren.
Niet naar problemen toegaan, wegblijven van oplossen, ga naar aandacht voor elkaar.
Als krachtwezen hebben we het vermogen anders te denken.
Kosmische trillingen komen via jouw bewustzijn naar hier.
Er bestaan heel veel verschillende werkelijkheden die door elkaar heenlopen. Dat is een andere werkelijkheid dan
waar wij vandaan komen. Daar is zelfbeschikking, vrij bewustzijn. Je denkt nooit mee in iets wat je zelf niet hebt
gedaan.
Er zijn verschillende intelligenties die bezig zijn mensen iets te laten denken wat ze zelf niet denken.
De vrije wil wordt daarmee overschreden, het is een bewerking van de vrij zone. Zo wordt steeds meer
zeggenschap verkregen over hoe die werelden worden bestuurd in hun leven.
In onze wereld moet je zo steeds meer voldoen aan allerlei systemen.
Grote coalities zijn bezig om informatie via krachtige trillingsvelden / geluidsgolven door de velden heen in de
matrix te brengen. Er zijn kwantum kosmische doelen achter verborgen. Ze verhinderen de organische
trillingsvelden binnen te komen, waardoor ze buiten de aarde worden gehouden.
De frequentie van de huidige denkmanier van mensen fungeert daardoor als een schild doordat we zo in een
denkisolement blijven. Het is dan een bescherming laag om andere informatie niet binnen te laten.
De informatie ligt in het veld naast hele krachtige trillingsvelden van bewuste wezens naar bewuste mensen.
Resonantievelden en denkvelden kun je oproepen en de trilling naar 0 zetten.
Alles is trilling.
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Er is een kracht die zich niet laat uitdrukken in vorm, het is een levend bewustzijn dat reageert op de
aanwezigheid van vrij bewustzijn van de mens.
Stap je uit een ongemakkelijke situatie dan reageert het bewustzijn/scheppingsveld direct door te luisteren naar
wat je uitzend/ frequentie / vibratie.
We zijn verstrikt in ons denken.
Er komt een andere manier van denken en daardoor komt de mens weer tot leven.
In de wereld is overal schade te zien. Door bewustzijn (repatriërend bewustzijn ; voorbij de schade) te openen zie
je overal de heelheid ervan.
Dat zijn diepe organische bewustzijnsvelden.
Als je benoemt wat je zelf ziet/ voelt dan wordt er een heel ander krachtveld geopend.
Oefening:
-Kijk objectief naar een moment in je leven in de matrix -Reis met je bewustzijn over de aarde en kijk naar wat je
aandacht vraagt (blijf ondertussen in het veld waar je nu bent) -Kijk naar een beslissing in je leven waar je je goed
bij voelt
Alles wat je voelt en uitzendt wordt gelezen. Wees de houder van je gedachten en gevoelens ( de wilskracht
vanuit je hart) .
We zijn radiofrequenties / boodschappers. Een organische beweging van bewust trilling van kosmische trillingen
die door de matrix heen contact legt met wie we zijn en deze trillingsvelden die door de huidige matrix via het
menselijk bewustzijn op de aarde heen stroomt en een upgrade geeft van de werking van de kracht van wie we
zijn.
Er is focus en aandacht nodig om het lichaam af te stemmen met de frequentie die afwijkt van het denken en
tegelijk ontspannen te zijn, zodat het menselijk bewustzijn samen kan functioneren met het organische deel als
een geheel.
Reis naar die situatie die je aandacht nodig heeft, dan komt er een verbinding en is communicatie met dat veld
mogelijk.
Wat je aandacht geeft, intensiveer je.
Aandacht is een appel aan de samenkracht en de energie om te reageren, om tot leven te brengen.
Opbouw met het bewustzijn: inloggen met bewustzijn in het veld, zeggen : hier ben ik.
De kracht in jezelf reageert. Er tussenin is een andere intelligentie en die regeert het denken. Het gaat er niet om
een goed gevoel te krijgen, dat wil de matrix je laten denken. Hang er geen gedachte aan, laat het zijn en
intensiveer. Volgende sessie: intensiveer, dan wordt er krachtiger aan de deur geklopt.
Dat is de opbouw van bewustzijn en de afbouw van gedachten, alles wat erdoorheen zit is matrix.
Aandacht voor jezelf, aandacht voor het veld. Dan komt er een reactie door het veld/ de matrix heen en mensen
her(er)kennen zichzelf.
Dit veld beweegt op basis van je bewustzijn.
De sessie van bekrachtiging naar het lichaam maakt je bewust van wat is opgeslagen in het lichaam en dat het
geopend kan worden.
Maak onderscheid tussen een reactie uit het organische veld en een reactie uit de controle laag. Je hoeft niets
anders te doen dan kracht in te brengen en mee naar huis te nemen.
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3e Aantekeningen van Janneke Tinholt
Ik (Rene Gieltjes begon met overtikken, als iemand het af wil maken heel graag ;) )
1/8 De kracht van ons emotionele bewustzijn.
De force de ruimte te geven in “ Samenwerking”
Openen Lu vigeren in ons bewustzijn
Hoe zijn we verbonden
Onze eigen kracht gaan tonen!
Volledig concept loos in de beweging gaan van wat er op het moment is.
Hoe is ons bewustzijn hierin?!?
Bewustzijn in de lijn van wat wij van binnen voelen. Wat kom je brengen? Wat komen we hier doen … is de
diepere reden waarom we hier bijeen.
Onze trilling en resonantie te veranderen in het veld? Zijn
Naar het grote stuk gaan kijken!!
Er is een eigen zone en een gemeenschappelijke zone Nieuwe | Opnieuw verbindingen te leggen en iets opnieuw
laten te ontstaan. Hierdoor kunnen andere scenario’s ontstaan.
Dat er krachten kunnen ontstaan in onze binnenwereld en die ook naar buiten komt.
Er zit nog een stap voor in onze binnenwereld. Wat is er voor nodig om verbondenheid/ platvormen te hebben
met elkaar. Aandacht! Aan elkaar en voor je zelf. Eerst voor je zelf. Voor wat er is, Is er ruis? Eerlijkheid
Open zijn? Wat statische energie en wat is dynamische energie. Hoe werkt het hier. Daar bewustzijn inlap hebben
Ruimte te geven. Gaat om de “ samenkracht” met elkaar iets te laten ontstaan. En elkaar “ Hee;” te laten en te
zijn.
De constante kracht is heel variabel
De kracht is er altijd, echter niet altijd voelbaar. We gaan er in en uit. Het weten er in hebben. Durven te
aanvaarden dat er lussen en minnen zijn. Ook te voelen wat er in jezelf is en/of het gevoel van een situatie.
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2/8
In herstel te komen en niet te beleren in het systeem. Wat we elkaar kunnen aanvaarden.
Stel dat het niet heelt omdat we zo dicht zitten. Hoe kom je dan bij|in jezelf
We zijn ver van ons verwijderd. Hoe kun je de ander waarnemen, als de ander het niet kan. We raken aan en we
willen niets.
Karin: Vanuit ontspanning en oordeel loos waar te nemen.
Waar ligt het punt van de platvorm? Het veld los te gooien voorbij onze | mijn persoonlijke stuk.
Een ruimere blik te krijgen van deze werkelijkheid.
We zijn niet van hier. Te doen wat past bij jouw. Hebben we echte belangstelling? Hoe bewust ben jij? Hoe goed
luisteren wij? Overschrijven wij een ander bewustzijn?
Andere vorm krijgen “met aandacht” en vanuit bewustzijn. Hebben we belang??
Hebben we vrije gedachten of aangeleerde gedachten. Het veld laten weten dat je er bent!!!
Samen af gestemdheid en je niet laten afwijzen naar de werkelijkheid van een ander.
Wat gebeurt er als je je bv niet uitspreekt. We zijn informatie | bewustzijn wezens
Als we in het denkveld zitten zetten we huidige gevoelens uit.
etc
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4e Wilminne –brongenoten- 17dec 2019
Het frappante (en misschien juist ook logische) is, dat Martijn gisteren in Zwaanshoek ons oefeningen heeft laten
doen, waar we onze verbeelding bij konden gebruiken. En aan het eind van de dag kondigde hij aan, dat de
bijeenkomsten vanaf nu geheel anders zouden gaan verlopen, met o.a. plek voor de stem van iedereen, met
gezamenlijke klank e.d. (de rest van wat hij hierover zei, ben ik helaas vergeten....) De tijd van zwijgen en
verlegenheid is voorbij, zei hij er nog bij. En dit idee/beeld komt ook zo mooi naar voren in dit prachtige verhaal,
Anna!
In een boek van Stefan Den Aerden 'Buitenaardse Beschaving' (wat op zichzelf al een schitterend boek is over de
hoogstaande beschaving op de planeet Iarga) komt ook een fragment voor, waarbij een grote groep jonge
Iarganen door middel van klank een energetisch 'bouwwerk' laten verrijzen. Dat indrukwekkende beeld is me
altijd bijgebleven, en dit boek werd al in 1969 door Stefan geschreven!
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