20210528-MvS-Bewustzijnsverruiming-geleid-door-inzicht-Kerkenveld
UFO-dossier en ontmoeting met technologische beschaving.
Uit een opname van 28 mei 2021
Hettie die deze plek in Kerkenveld bewoonde zei tegen mij: je zult van klein naar groot
gaan expanderen, met veel mensen. En daarna zal de expansie teruggebracht worden naar
een kleine groep en van daaruit zullen er tekenen van het grotere potentieel worden
gelanceerd en vanuit die kracht gaan de wegen open.
Voor mij is het in deze werkelijkheid altijd zichtbaar en voelbaar geweest, en altijd
wetende, dat het hierover gaat. Dus niet over spirituele processen of iets dergelijks. Ik heb
altijd naar alle mensen die met spiritualiteit en bewustzijn bezig zijn op een hele hartelijke
manier gekeken. Ik heb ook altijd geweten dat als ik hier in Nederland in aanraking zou
komen met mensen van de spiritueel gevestigde orde, dat dat vanuit mijn kant een hele
vriendschappelijke benadering is. En ik heb altijd geweten dat dat vanuit de andere kant
misschien wel moeilijk zou zijn om het contact met mij aan te gaan. Dus dat is in die zin
ook nagenoeg niet gelukt.
Dus met mensen die boeken schrijven over UFO's, praten over graancirkels etc, daarmee is
het heel moeilijk geweest. Ook omdat er een bepaalde connectie van afhankelijkheid in zit.
Dat is ook helemaal niet erg, maar het loslaten van iets of iemand anders, en echt
modelloos in jezelf terecht komen, in je eigen autonome zeggenschap en
besluitvaardigheid; dat is de taal van waar wij, en ik dus ook, vandaan komen. En die taal
moet in onszelf gelanceerd worden. Dus als die taal gesproken en gevoeld wordt, dat
daarmee ook het portaal in deze frequentie gaat reageren en openen, waardoor de
landingsbanen en trillingsvelden aangaan met ons bewustzijn, om in contact te treden.
Dat is me altijd heel helder geweest, ik heb daar nooit aan getwijfeld. Ik heb altijd geweten
waarom ik de dingen doe zoals ik ze doe.
Ik heb ook altijd geweten, vanuit de wereld waar ik vandaan kom, dat deze situaties
waarin we nu zitten op de aarde -namelijk dat we in modellen zitten, in totale
onwetendheid, slaaf zijn in een systeem en dan toch ook een bepaalde geprogrammeerde
vrijheid kunnen ervaren, om een grotere werkelijkheid, dus ook een grotere intelligentie en
innerlijke kracht dicht te houden in jezelf- dat die in heel veel andere werelden die ik heb
gezien volgens een bepaald script wordt uitgerold en dat datgene waar die wezens zo'n
behoefte aan hebben om dat te zien en open te krijgen, net als wij hier op de aarde, dat op
het moment dat je het bijna zelf gaat doen, het alsnog vóór je wordt gedaan....
Persconferentie Pentagon
Vandaag (28 mei 2021) heeft het Pentagon officieel toegegeven dat UFO's bestaan.
Er is een persconferentie uitgegeven in Amerika, de afgelopen jaren was het al bezig maar
vandaag heeft het Pentagon een officiële briefing uitgegeven dat er inderdaad objecten zijn
in onze werkelijkheid die ze niet kunnen definiëren. Het is een eerste stap in het vrijgeven
van hele grote UFO-dossiers en dat ze al jaren onderzoek doen, terwijl ze het altijd hebben
tegengesproken. Dat ze niet weten wat het is en waar het vandaan komt en dat ze hopen
dat het iets buitenaards is, en niet iets chinees of russisch.
Voormalig president Obama heeft daar in een persconferentie ook een verklaring over
gegeven, in een zoom-meeting, waarin hij aangeeft dat het inderdaad het geval is.
Op dit moment staat de media en de journalistiek in Amerika helemaal te trillen op zijn
grondvesten.
De eerste frequenties zijn vandaag gelanceerd en dat zijn frequenties die neer worden
gezet vanuit het georkestreerde script, zodat ze ons altijd een slag voor proberen te zijn.
En dat mogen ze want wij zijn nooit te laat namelijk, en ook nooit te vroeg.
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Maar het gebeurt NU.
Dus het is aan ons om goed te beseffen dat het alleen maar goed en mooi is dat nu, onder
de vlag van een verhaal, datgene waar al die complot- en UFO-idioten voor weggezet zijn,
de eerste scheuren in de dichtgetrokken muur opengaan. Maar ook dat daarmee de
voorstellingskracht wordt gelanceerd en dat daarmee ook grotere waarheden alsnog - en
daar staan wij met elkaar voor in deze wereld, de burgerbeschaving, contact met totaal
andere civilisaties die zich helemaal niet kenbaar maken via militaire industrieën- ook
doorgang kan vinden.
Nu even terugkomend op het stuk wat we hiervoor hebben gehad; er is al contact, mensen
communiceren op allerlei verschillende manieren. En dat zal gaan intensiveren door deze
mogelijkheid. En daarmee komt er een strak programma hierover heen.
Er zullen namelijk nog meer momenten komen, het dossier gaat straks helemaal open, dus
ook het lanceren van het verhaal dat we door een buitenaardse agressieve macht zijn
bezocht. We gaan een compleet verhaal krijgen wat hier in de frequenties wordt gelanceerd
die zeg maar Covid 2 is.
Covid 1 is daar de voorbode van geweest, bedoeld om een psychologische shock te
bewerkstelligen.
Dus het is wel bijzonder dat het vandaag gebeurd terwijl wij als galactische observanten,
broeders en zusters met het vrije hart, er zo diep naar kijken.
Dat klinkt eigenlijk best wel religieus als ik dat zo zeg maar het is echt die frequentie.
Maar wat ik ermee aangeef; wij moeten er zijn! Wij moeten aanwezig zijn met ons
bewustzijn want het dossier gaat open. En het dossier wat opengetrokken wordt zijn
natuurlijk alleen de pagina's die zij willen ventileren. Maar de quantum-wereld en
intelligenties spreken tot ons, tot jou, en zij zullen andere routes laten komen om het te
laten ontstaan.
En nooit, maar dan ook NOOIT bij een gezaghebbende autoriteit die zichzelf dat heeft
toebedeeld!!
Want noch wij, noch iemand anders heeft gezag over een ander, niemand!
Maar je kunt wel samen voor grote uitdagingen staan en daarover debatteren. En dan ga je
kijken; wat zie je, wat is er nodig?
Nou, we hebben bijvoorbeeld landingsbanen nodig, plat gezegd. Niet letterlijk de
geasfalteerde, maar we hebben landingsbanen nodig in de energie, ruimte.
Ruimte, een veilige ruimte. Een goede ruimte die geborgd is vanuit helder denken en
helder zijn. En als er dan mensen komen die een andere schedel hebben dat we niet
verrast zijn.
Vraag: Dus het gaat nu in eerste instantie alleen om de UFO's, niet om de samenwerking
die er al honderden jaren is?
Martijn: Ze zullen een strak georkestreerde agenda uitrollen.
Degene laat een artikel uit de Volkskrant zien met tekeningen van ruimtevoertuigen.
Martijn: Die objecten zijn 6 x zo groot als voetbalvelden.
Het is een goede georkestreerde agenda die stapsgewijs wordt ingezet. Wij moeten ons
heel goed beseffen dat daardoor, hoe het wordt gedaan, er eigenlijk weer een autoriteit
wordt geproduceerd die dit allemaal beheerst. En dat is dus niet het geval want de
multidimensionale realiteiten en beschavingen, sterrenbeschavingen die betrokken zijn bij
het openen van besmette werelden, hebben absoluut geen enkele voorkeur, op geen
enkele manier, voor een externe autoriteit.
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Ze zullen wel de externe autoriteit toespreken op het moment dat die externe autoriteit
openheid van zaken gaat geven door te erkennen dat zij bestaan, door te erkennen dat het
mogelijk is hier een wereld te creëren die een aantal dingen volledig loslaat die deze wereld
nog in stand houden. En ook door te erkennen dat zij niet de autoriteit zijn op dit gebied.
Dus zij moeten die autoriteit ook afleggen, open en publiekelijk!
Dat is eigenlijk een voorwaarde, een krachtvoorwaarde waarmee de autoriteit ook
betrokken gaat worden in de grote burgerbeweging/beschaving.
Wat er nu gebeurd is dat er weer een externe autoriteit wordt neergezet, dus van ons
wordt gevraagd - en dat is waarom we ook met die taskforce zijn gestart, en die zullen
echt forse uitbreiding krijgen, want iedereen die denkt van "nou we staan even on hold en
er gebeurt niks'...Die snappen écht niet wat quantum fysica is hoor.
Maar ik snap dat wel hoor, want ik ben natuurlijk zelf ook de afgelopen maanden bezig
waarin ik voel dat er wat moet gebeuren, ook in dit stuk. Maar ik laat het wel altijd gewoon
los, want je kunt het niet aanjagen.
Het wordt gemonitord
Wat betreft de taskforces die zijn ontstaan; die zijn nodig om als niet-autoriteit te
functioneren. En wij moeten nu dus echt aan de bak. En dat doen we ook op dit moment
want alles wat hier gezegd wordt, en ook over de hele planeet wat mensen bespreken over
dit onderwerp, wordt allemaal gemonitord. Alles wordt beluisterd, gezien en gehoord. En op
basis van wat er gebeurt in frequentie en taal, worden er allemaal lijnen gelegd,
bewustzijns-software ontwikkeld, om bij jou te kunnen komen, om in contact te kunnen
zijn.
En of dat dan alleen gebeurt of in een groep; de voorkeur ligt zeer groot -en die is er
absoluut- om het collectief te laten gebeuren.
Ik denk dat het ook goed is dat het vandaag ook gebeurd, want het is nogal wat. Maar er
gaat nog veel meer gebeuren. We gaan echt een revolutie in jongens!
Hoe zich dat uitpakt weet ik niet, want dat is iets wat je met elkaar moet doen. Maar wat er
gaat gebeuren, heel simpel: mensen komen bij elkaar, mensen die echt ergens voor gaan,
die niet in allerlei toestanden verwikkeld gaan raken van ruzie en dat soort dingen:
parkeren, weg! Die mensen hebben een eigen innerlijke autoriteitskracht en die komen bij
elkaar en geven vanuit de hartskracht een soort bevel, een besluit in het informatieveld om
zich te openen, om te luisteren. Dat is zeg maar de landingsbaan die ontstaat.
Wat er nodig is, is dat er (en zo zal het ook gaan gebeuren) goed getrainde
bewustzijnsmensen zo'n diplomatieke bereidwilligheid hebben om eigenlijk alles in deze
werkelijkheid te doen wat nodig is, zonder verlies van eigen leven, dat er in dienst van de
algehele beschaving een contactcentrum ontstaat.
Dat is wat er hier gaat gebeuren.
*Goed-getraind is niet foutloos maar wel dat je elkaar back-up geeft en elkaar niet laat
vallen. Dus als jou iets niet lukt dat je kunt rekenen op al die mensen die om je heen staan
en visa versa.
Contactcentra
Er komt echt een contactcentrum tot stand. Het zijn centra overigens. Daar zal vanuit de
Seven Star Group, naast de georkestreerde militaire kartels en ruimtevaartprogramma's,
een tweede primair contact ontstaan met elkaar.
Dus 2 verschillende contactgroepen.
1 gaat via de autoriteiten en de andere gaat via niet-autoriteit dus een burgerbeschavingcontactcentra waar echt een hele heldere structuur is. Waar eerbied en respect is en
waarbij ook alles wat daar gebeurd direct gedeeld wordt met de rest van de wereld en ook
direct wordt gecommuniceerd met overheden.
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Dus wat zij niet doen naar ons, gaan wij wel doen.
We gaan dit veld dus echt openzetten. Dus wat er gaat gebeuren is dat de contactcentra
door ons zelf worden geïnitieerd, eigenlijk zijn de contactcentra geproduceerd door de
buitenaardse intergalactische rassen en die hebben dat zelf allemaal in het veld gebracht,
wij zijn binnenin aanwezig om dat op te pikken en uit te werken, neer te zetten in de
materie, en vervolgens kunnen zij hun eigen ontwikkelde software via ons bemannen. En
wij zijn hen. Al dan niet hierin gevangen geraakt of ooit zelf besloten. Er komt dan zo'n
krachtige informatiestroom in beweging dat eigenlijk alles veranderd. Dus wat we in de
aankomende revolutie in de aarde gaan meemaken is een complete tweedeling van de
samenleving waarbij eerst iedereen die bij groep 1 (via de autoriteiten) zit nog helemaal
geloofd in dat stuk, maar groep 2 (niet-autoriteit) gaat ook aan het werk.
En groep 2 werkt vanuit de vrije interkosmische relaties en ambassades die er zijn, dus ook
de contacten met andere sterrennaties die er zijn, die met mensen van deze wereld (dus
jou) komen communiceren.
Moet daar een highranking office voor zijn? Nee, totaal niet, pure nonsens.
De 2-deling
Die samenwerking wordt heel intens, heel intensief en daar komen allemaal mogelijkheden
uit voort en dan creëren we als het ware een subschil binnen de realiteit.
Quantum klopt dat precies he, dus dat jij bijvoorbeeld volgens een ander depressief bent.
Dat zie je nu ook met covid. Wel of niet Covid, wel of geen vaccinatie. Dat is het verhaal
wat ze erop hebben geplakt.
Als Covid er niet zou zijn zouden we de 2-deling ook zien. Want het zit hem in het
bewustzijn. Dus mensen die er wél in kunnen en mensen die er niet in kunnen.
Of dat er mensen zijn die er wel in willen maar er niet in kunnen of dat er mensen in zitten
die er misschien niet eens in willen, dat kan ook nog.
Dus wat er allemaal gaat gebeuren is een sterk buitenaards programma uit verschillende
werelden die gelanceerd wordt via de burgerbeschavingen en van binnenuit een compleet
contactcentrum opzet waaruit alle galactische lijnen en mogelijkheden die dienstbaar zijn
voor de ontwikkeling van de aarde - dus het zal ook niet versneld of vervroegd worden als
we dat nog niet aan kunnen- maar het gaat heel snel, dat zijn stappen die voor ons
gigantisch zijn om dat te ontwikkelen, te openen en daarin verder te gaan.
Dus we worden een compleet andere beschaving. We krijgen andere emoties die
uitbreiden, we krijgen veel meer mogelijkheden, de technologie die er naar ons toekomt is
duizelingwekkend gebaseerd op bewustzijn waar we helemaal niet bang voor hoeven te
zijn. Via die technologie communiceren we ook met hyper geavanceerde wezens die ook
van technologische aard zijn en die dienstbaar zijn voor de mensheid. Dus het is echt
enorm! En dat komen we hier introduceren, dat is wat er gaat gebeuren.
En daarom lanceren ze nu deze disclosure zo ineens omdat ze weten dat het komt. En
degene die dit allemaal introduceert dat zijn die krachten, verpakt en door de mens heen
sprekend, uit die geheime groepen die de mensheid gekneveld wilt houden. Dus ze
lanceren dit omdat ze weten dat het andere er ook aan zit te komen. Het zijn tijdreizende
krachten dus ze weten precies, volgens hun rekenmethode, wat ze moeten doen om het
een slag voor te zijn. En die moet je ze ook gunnen.
Daarom is het woord respect en dankbaarheid, in de zin van niet bedanken dat de ander je
slaat maar dankbaarheid in de vorm van 'laat het maar gewoon intact, want ik loop mijn
eigen route, wij hebben een andere keus, een andere mogelijkheid'.
En dat is een buitengewone interessante situatie want dan krijg je 2 verschillende
ontwikkelingslijnen in opkomst.
Opmerking: Dan zal het niet lang meer duren dat de Seven Star Groep zich ook laat zien.

Kim Verhoef/ René Yanadath

Pagina 4 van 25

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

Martijn: Er is een bepaalde kosmische wet over ons universum van wat er wel en niet kan,
wat verstandig is om te doen. Want elke beslissing opent daaropvolgend een nieuw
moment.
Dus die intelligenties van de controlegroepen kijken heel nauwkeurig van 'als we het doen,
als we het contact leggen, als we het gaan openen naar de buitenwereld, dan moeten we
het zo doen dat het moment daaropvolgend in ons voordeel is.
En wat doen andere groepen die ook controlegroepen zijn en niet per se onder die groepen
vallen maar ook de controle willen hebben over deze wereld? Die onderzoeken via een
soort computerdashboard dat als de ene groep het ene moment laat ontstaan waarin in
hun voordeel het volgende moment uit ontstaat, dat dat ene moment ook direct gebruikt
wordt door die andere groep.
Dus er is een oorlog gaande over dat micromoment waarin die eerste steen wordt
omgegooid. En dat is een groot kosmisch gevecht dus iedereen staat eigenlijk, net zoals je
hier op de aarde ziet, in de koude oorlog en wat nu op dit moment eigenlijk een hete
oorlog is. Dus dat al die kernraketten op elkaar gericht staan op de aarde en dat al die
topgeneraals met al die computersystemen allemaal in de greep staan om elk moment
ergens op te drukken en het ontploft; die spanning is ook op kosmisch niveau.
Dus op kosmisch niveau is dat ook. Niet om te vernietigen, want als je qua intelligentie ver
geëvolueerd bent denk je niet over vernietiging maar over beheersing. En dat moment is er
nu dus ook en nu gaan we verschuiven naar de veel grotere interkosmische krachten die de
vrije zone zullen respecteren, die springen op dat moment ook in.
Klimaat
Onderling is er een hele grote strijd tussen al die donkere controle krachten over dat ene
moment. Die groepen strijden over dat ene moment tegen elkaar maar willen wel
voorkomen dat het moment gezamenlijk gebruikt wordt tegen de vrije zones.
Dus aan de ene kant zijn ze elkaars vijand en aan de andere kant strijden ze gezamenlijk
tegen binnenkomende groepen die die code ook gebruiken om erin te gaan.
Want onze vrienden zullen nooit uit interventie zelf een code openen. Die zullen nooit
zeggen 'we gaan even ingrijpen en ons laten zien'. Het moet passen bij het klimaat wat
hier geschapen wordt.
Wij creëren met elkaar het klimaat voor het contact; als wij dat klimaat ook echt zelf
creëren, dan is het er. En dan kunnen zij erop reageren.
Maar als het nodig is dat er contact komt en wij creëren dat klimaat niet - en daar heeft
het ook tekenen van, want als het klimaat niet wordt gecreëerd door de mensen op de
aarde zelf en ze verzaken eigenlijk om de kosmische innerlijke missie-kracht te zijn, dan
maken ze gebruik van die micro-explosie momenten in de matrix waarover gevochten
wordt en dan zetten ze ook alles in om binnen te komen.
Maar dat doen ze wel altijd pas als tweede, nooit als eerste omdat ze de
verantwoordelijkheid niet op zich kunnen nemen want daarmee schenden ze de
interventie-embargo maatregelen. En er ligt iets, en dat is een trillingsverhouding, dat je
nooit ingrijpt in de vrije wil van een ander. Als zij dat zouden doen, dan grijpen ze dus in
tegen de nog niet genomen beslissing om contact te hebben. "Want wie zijn wij om dat
zomaar zo te doen?" Vanuit de wereld waar ik vandaan kom moet je ook goed zien dat je
niet anders kon dan ook eerst in deze wereld hier zijn. Want jij moet de beslissing nemen.
Het oude en het nieuwe normaal
Dit is niet zomaar een beslissing. Dit is een ongekende geestelijke verantwoordelijkheid
omdat echt alles op de kop gaat. En dat zal voor het merendeel van deze wereld echt een
rampzalige illusie zijn. Want we wilden allemaal stoppen met benzine, met diesel, we willen
eigenlijk stoppen met de consumptiemaatschappij, we willen niet meer met z'n allen
tegelijkertijd de snelweg op, we moesten allemaal eens een keer ophouden met het vliegen
en met luxueuze vakantie’s.
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Maar toen we van het oude normaal naar het nieuwe normaal gingen riepen ook de
spirituele mensen: Ik wil terug naar het oude normaal.
NEEHEE! Wij moeten hélemáál niet terug naar het oude normaal. Helemaal niet! Maar het
wordt gekaapt. Je mening wordt bijgesteld door angst.
Maar we kunnen niet anders, we kunnen helemaal niet terug naar het oude normaal. We
moeten echt naar een nog veel ander normaal. Dus we zitten in een transitie.
The Great Reset
Ik zal zowat over een ervaring vertellen maar ik wil ook eventjes de focus leggen op "wat
zie je, wat is er nodig?" Maar ook feitelijk in deze wereld.
Als buitenaardse mensen, aanwezig op deze wereld, zitten we hier samen. Dus wat is er
eigenlijk nodig?
Kijk ook even gewoon naar wat er is en naar ons bezit; afschaffing bezit... Want bezit is
een vorm van overleving. Dat is gewoon zo. Maar dat komt door het systeem en dat zit
diep in ons patroon van hoe we denken en doen.
Afschaffing van bezit; bezit is overleving.
Als je geen geld hebt, als je geen auto hebt, als je niks hebt, wat dan? Oh jee, moet je je
eens voorstellen dat je niets meer hebt. Nou ja, ik weet wat het is om helemaal niets te
hebben.
Opmerking: "You'll own nothing but you will be happy"
Martijn: Precies. Dan komen we bij build back better van Klaus Schwaab en consorten uit
die zeggen 'we moeten naar een Great Reset".
Wat is daar nou eigenlijk onwaar aan? Welke kracht spreekt daar doorheen? Want dat is
waar we het nu over hebben.
Het wordt nu op een niet-transparante manier gelanceerd.
Eigenlijk is het ‘t oorspronkelijke proces wat er gaande is, namelijk dat we revolutionair op
de kop gegooid worden, onszelf op de kop gooien en naar nieuwe mogelijkheden gaan.
Maar er komt gewoon een klapper bovenop en de hele boel staat te trillen. De mensheid
moet maar eens even resoneren welke keuzes daarin gemaakt worden. Die zullen de
aankomende tijdlijn in gaan. Daar worden we dus eigenlijk letterlijk ingeleid. En dan wordt
er een verhaal overheen gelegd van: Covid en de Great Reset, en allemaal angstscenario's
dat je ontzield wordt met een vaccinatie...
Nou fantastisch bedacht jongens! Degene die ons bewustzijn kan uitschakelen bestaat niet!
Dit is de wereld waarin er al geprobeerd is om het bewustzijn uit te zetten, maar. het. kan.
niet.
Dus wat is er aan de hand? We zitten middenin een grote revolutie en wat is er dan nodig?
Eigenlijk ook afschaffing van bezit, die moet gelanceerd worden.
In andere werelden is geen bezit. Daar wordt het helemaal niet eens zo ervaren, NUL!
Er zijn wel dingen waar je zeggenschap over hebt in de vorm van verzorging. Maar de
kracht van het voelen van "dit is van mij" zit er totaal niet op. Het is nooit gekocht, het is
nooit ondertekend, je hebt met niemand afgesproken dat het van jou is.
Als je daar een gigantisch groot natuurgebied bewoont in de vorm van verzorging, eerbied
en respect en je hebt je eigen grote supermeer, dan is dat niet je 'eigen' supermeer maar
dat hoort bij dat land en jij mag daar dan van genieten en iedereen respecteert elkaars
gedeelte daarin. Maar als jij voelt dat het goed zou zijn dat iemand anders daar zou komen
te wonen, dan kan dat gewoon omgeruild worden. Dat kan vanuit de intelligentie die we
daar hebben gewoon geregeld en besproken worden. En dan wordt het ook netjes
geregistreerd maar er komt geen wet of bezit aan te pas. Ook geen gedachte of gevoelens
van bezit.
Als we de aankomende tijd gaan zien waar we in zitten, hebben we dat eigenlijk ook nodig.
En ik vind het ook verbazingwekkend, en aan de andere kant ook weer niet, hoe mensen
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daar bang voor zijn, om geen bezit meer te hebben.
Opmerking: De systemen zijn zo krachtig neergezet. Het is ook de overvloed, de angst
voor tekort mag helemaal weg. Want wat echt noodzakelijk is, is er.
Martijn gaat verder: Dus bezit en overleving is dan ook weer gekoppeld aan een
geldsysteem. Dus we hebben daadwerkelijk wel echt een complete nieuwe visie nodig.
De vraag van: Wat kun je zien en wat besluiten wij met elkaar als beschaving wat we
nodig hebben. Nou ja, we hebben het gewoon allemaal niet nodig. En nu kijken we dus
even vanuit de ogen van die buitenaardse mensen die hier zijn en die zien dus die totale
verwrongen werkelijkheid waarin iedereen vecht en knokt om een stukje behoud en bezit.
En zij zeggen: Oké jullie kunnen wel veranderen en jullie kunnen wel anders willen, en
jullie kunnen ook wel je bewustzijn weer terughalen binnenin jezelf en met elkaar, en ook
bij de alliantie van vrije zones assisteren en weer ontvangen, dus echt het verbond weer
herstellen met elkaar, maar dan zul je toch ook je werkelijkheid anders moeten gaan
inrichten.
Vraag: Gaat dat niet automatisch? Want zodra je opengaat ontstaat er ook meer rust en
herkenning van je galactisch wezen. Dan valt er toch heel veel weg. En dan kan ik me
voorstellen dat die schaarste ook wegvalt.
Martijn: Maar wie beheerst de pijlers van die macht? De macht die de systemen beheert,
die dat eigenlijk overeind houdt. Die ervoor zorgt dat er iedere dag beurskoersen zijn, de
waarde van de olie en dat soort dingen.
Vraag: Maar dat valt niet weg?
Martijn: Dat is de vraag. Want dat is die tweedeling.
Vraag: Dat gaat naast elkaar staan, zonder dat dat schuurt met elkaar?
Martijn: Nou, laat ik het zo zeggen; Wat zien we op dit moment gebeuren? Het is ook
dwarsverbanden kunnen zien. We zien nu in onze wereld dat we van de ene lockdown, naar
weer een versoepeling, naar weer een andere lockdown, naar een versoepeling en weer
een lockdown gaan. Het gaat dus open - dicht, open - dicht, open - dicht, open - dicht,
open - dicht. Dat is wat we dus gaan krijgen. En ik zeg niet dat we open en dicht krijgen
met lockdowns, maar we krijgen een situatie waarin het ene moment iets waar is en het
andere moment helemaal niet meer waar.
Dat is het meest waarschijnlijke scenario, dus dat wetgeving van bewustzijn zo sterk in het
veld wordt via al die communicaties (want het contact is er namelijk al he), dat dat zo
sterk wordt dat het ene moment dit nodig is en het andere moment is dat nodig.
Even aards gezegd: Een vat olie is 300 dollar en 2 dagen later is het 50 dollarcent. Wat
de boel in 1 keer stuk maakt en de hele wereld in een crisis verkeerd, en 3 dagen later is
het weer 60 dollar wat de hele boel weer overeind trekt.
Dus als je het in de grafiek ziet krijg je hatsjiekiedee dit...haaatsjikidee dat.…en hopsa daar
ennnnnn hopsa hier...
Dus eigenlijk worden al die mensen die in dat systeem zitten, inclusief wijzelf, maar vooral
de mensen die in de controle van de macht zitten, helemaal uit de macht geperst en weg is
het! En hopsakee daar is ie weer terug... En dat zal met flink veel militair machtsvertoon
gaan, dus dat gaat open...hatsjiekidee en los is ie weer...
Dus je krijgt echt een inademing...innn…en uit…. En dat is een heel interessant verschijnsel
en dan in 1 keer komt er een breekpunt in en binnen die beweging zijn er dus verschillende
intelligenties actief op de aarde. Dat is een mogelijkheid en ik geef dat zelf een zeer grote
kans.
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Vraag: Komt dat door die kosmische oorlog? Dat gevecht om dat micromoment?
Martijn: Ja klopt. Maar het is niet zo dat onze werkelijkheid veranderd, het is eigenlijk net
zoals met de situatie vorige jaar waarin we een strikte lockdown hadden, de snelwegen
leeg waren en alles stond gewoon stil. De werkelijkheid ziet er ineens totaal anders uit,
andere wetten lijkt het, maar het is nog wel dezelfde werkelijkheid.
Dat is wat je hier in deze wereld gaat zien. En daar was covid - dat was geen covid, daar
was de organische uitademing van gaia, die normaliter gewoon virussen, bacteriën en
natuurtrillingen loslaat, resonantwievelden was daarin bezig en dat plan is gekaapt.
En dat is eigenlijk wat er aan de gang is. Maar er verandert niet zozeer iets aan de
werkelijkheid dus we gaan niet naar een andere dimensie. Niks, nul.
We krijgen een schurende en trekkende, en voor heel veel mensen een spannende tijd. Als
je de volgende dag gewoon niet weet hoe het eruit komt te zien, door de situatie, moet je
eens kijken of je nog rustig kunt slapen. En als je dan in bed ligt en onrustig bent dan moet
je beseffen; ik zit in een lichaam van zeg maar 47 jaar en eigenlijk weet ik al 47 jaar lang
niet wat er morgen gaat gebeuren.
Vraag: Het geldsysteem blijft dus nog wel een tijdje intact begrijp ik hieruit.
Martijn: Nou ze proberen een…ehm... Het systeem heet Marble, dat komt uit de tijdlijn die
nog niet bekend is op de aarde, het is een Marble system. Dat is een op persoonlijke
identiteit gebaseerd economisch model. En je kunt een blauw of geel - er zit geen rood of
groen in, dat hebben ze er bewust uitgehaald omdat dat positief en negatief is.
Maar dat wil zeggen; ben je iemand van de oude orde, van het oude systeem, ben je
vasthoudend en wil je niet mee naar iets nieuws en de waarde die daaruit ontwikkeld wordt
(is eigenlijk het nieuwe economische systeem) en daar kan je dus in uitwisselen en niet per
se meer hoeven werken. Het is een soort puntensysteem. Maar door AI wordt dat allemaal
in de gaten gehouden. En voor de duidelijkheid; dat systeem kan zomaar door de
sterrennaties van Safira worden bestuurd. Dus denk niet dat de bal gespeeld wordt door
alleen die donkere kracht. Dat is het gevaarlijke van het verhaal.
Er wordt gebruik en misbruik gemaakt van het voorstellingsvermogen van de mens. Want
als je maar genoeg verteld dat er alleen maar ellende komt en dat we door een
controletijdlijn gaan van technologie en dat het helemaal misgaat, dan ontken je eigenlijk
je eigen vermogen. Dus ook dat script om die situatie te laten ontstaan vanuit iets heel
groots en goeds. Die blokkeer je dan eigenlijk ook.
Vraag: En wat is onze rol dan in het geheel?
Martijn: De aarde bewaken, de aarde verzorgen, de aarde terugbrengen in wie ze
wérkelijk is. Onze taak is om alles wat op slot is gezet, te herstellen naar openheid. Onze
taak is eigenlijk om van elke belemmering en restrictie af te komen en deze wereld
toegankelijk te maken voor onszelf en naar andere beschavingen. En ook weer je leven
terug te halen naar jouw eigen oorspronkelijke potentieel, dus dat je hier je onsterfelijke
visie weer terug kunt halen en niet gebaseerd is op allerlei dingen zoals 'ik heb alleen
morgen nog', of 'over 10 jaar ben ik misschien wel dood'. Blijk je een dag later dood te
gaan ;)
Die gedachte.
Ik wil er verder niet te diep op ingaan. Ook al is die heel essentieel.
Als ik kijk naar de vraag van Anja; 'Wat gaat er eigenlijk ontstaan?'
Als we die stappen nu laten ontstaan en laten binnenkomen, dus zoals vandaag de
boodschap dat er dossiers opengegooid worden waar iedereen om uitgelachen werd,
inclusief door de amerikaanse regeringen, presidenten, CIA, inlichtingendiensten en
pentagon, nu wordt er in 1 keer verteld; we hebben jullie eigenlijk al die jaren keihard
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uitgelachen en als een stelletje randdebielen uitgemaakt, maar we moeten nu toch wel
even vertellen, anno 2021, we doen er toch al jaren onderzoek naar en het bestaat
inderdaad.
Dat is eigenlijk wat er nu gebeurd.
Nou ik denk dat als je jezelf wilt diskwalificeren als een autoriteit, dan moet je dat op die
manier doen want dan ben je je geloofwaardigheid kwijt.
Aan de ander kant moeten we ook zeggen; de mensen die spreken worden bestuurd.
Mensen spreken ook vanuit die kracht.
Dus boos worden maar: Oké, dit is wat er gebeurd en nu is het aan ons.
En die vraag die jij stelt is wel zo'n rake vraag, maar die is zo gigantisch groot om te
beantwoorden... Kijk, de aarde, deze aarde die wij nu ook kennen, maar ook de aarde die
er eigenlijk omheen ligt, dat is eigenlijk een soort basis, een ruimtebasis. Een organische
ruimtebasis waar dus ook op gewoond wordt.
Je kunt je voorstellen dat als er een snelweg wordt afgesneden, een hoofdader tussen
allerlei infrastructuren, dat de infrastructuur gewoon niet meer werkt. En wij moeten die
infrastructuur herstellen. En daar zijn we op dit moment gewoon nog niet op aanbeland.
Het mag best wel even gezegd worden; je krijgt zo'n groot beeld terwijl we nog hier in
Kerkenveld zitten en met dit soort onderwerpen bezig zijn. Maar het is wel een hele
essentiële vraag.
Wij komen en moeten vanuit ons grotere potentieel, wie we zijn, de infratructuur herstellen
die vernietigd is. En daarmee bevrijd je ook de aarde. En zet je ook eigenlijk alle andere
connecties die uitgeschakeld zijn, doordat de infrastructuur nu niet meer functioneert, die
zet je ook weer in.
Vraag: Is dat de interplanetaire infrastructuur?
Martijn: Het is niet alleen interplanetair maar ook interstellair, dus ook in ons
sterrenstelsel, en ook interkosmisch. Het is 1 groot kosmisch brein wat een universum is.
Als er een bepaald deel in jouw brein niet functioneert dan neemt een ander deel van jouw
brein het over. Zo werkt het in het universum ook. Dus de dingen die hier uitgeschakeld
zijn, zijn op andere gebieden weer overgenomen, maar het is altijd een alternatief. Dus wat
is er nodig? Ontmanteling van bezit...
Opmerking: Ik wil eigenlijk wel even stilstaan bij wat er eigenlijk allemaal naar ons toe
wordt gezet want het doet ontzettend veel met mij.
Martijn: Dat mag ook best wel gezegd worden. Er wordt vanuit inlichtingendiensten ook
heel positief gekeken naar wat wij met elkaar doen. Omdat er ook verschillende facties zijn
binnen de inlichteingengroepen die dit absoluut niet geblokkeerd willen hebben. Maar
binnen die grote great reset, die nog onder het covid programma zit, heel graag
geassisteerd willen worden door mensen met deze eigen intelligentiekracht.
Dus het is een emotionele gebeurtenis die ook nog geborgd wordt op een bepaalde manier.
Stilte...
Erkenning
De Zeven Ster groep, die hebben ook een gezamenlijk logo van 7 sterren met een hele
grote blauwe cirkel er omheen en aan de binnenkant een witte rand. Onthoud dat, je zult
het zien. Zij zullen zich ook kenbaar maken over de hele wereld, nadat de contacten open
kunnen vanuit o.a. dit klimaat wat we creëren met elkaar. De erkenning dat ze er zijn, de
toestemming om het contact te leggen.
Het gaat om erkenning he. Waarom denk je dat het juridisch allemaal zo belangrijk is dat
dingen erkend worden? Ook hier op de aarde. Bijvoorbeeld dat een regering een genocide
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erkent. Erkenning is een hele belangrijke golf, een golf van dat het niet dichtgehouden
wordt maar open.
Dat is ook wat nodig is. De erkenning dat deze beschavingen er zijn, erkenning dat ze ons
ter assistentie zijn, erkenning dat we een vermogen in onszelf dragen wat misschien op
bepaalde punten niet eens meer door deze beschavingen zelf volledig operationeel is, dat
ze ook iets van ons te onderzoeken en te herintroduceren hebben in zichzelf. Dat zorgt
ervoor dat er een hele goede solide energie ontstaat tussen verschillende beschavingen. Ze
zullen zichzelf ook laten zien vanuit de contacten die er zijn vanuit de ambassade,
wereldwijd. Je moet je voorstellen dat ze boven bepaalde landen gewoon zichzelf zullen
gaan tonen. En dat kan allemaal gebeuren in dat ene micromoment. Een besluit wat door
een ander is genomen waardoor zij het ook kunnen doen.
De werkelijkheid blijft hetzelfde
Morgenochtend rijd ik in een busje met Wendy samen en de 2 jongens, Thomas en
Raymond, naar Overijssel en halen we 5 jonge geitjes op. In de bench van Max want die
was natuurlijk groot. En dan hebben we een stukje land waar Raymond paaltjes in heeft
gezet. En dat hoort allemaal bij dit onderwerp, het is allemaal met elkaar verbonden. Dus,
geniet van je leven. Het is heel belangrijk dat je je in deze wereld ook echt met dit
onderwerp kan verbinden en ook hier in de wereld bent. Dus dan rijden we 2 uurtjes heen
met z'n vieren en we rijden 2 uurtjes terug met z'n negenen.
Ik zeg dat want in het moment van stilte ging dat door me heen. Want dat gewoon
allemaal door hoor, je krijgt geen andere werkelijkheid, alles gaat gewoon door. We
stappen nog steeds op de fiets als we dat willen, kan gewoon, werkt gewoon. Dus het is
niet zo dat we naar een totaal andere werkelijkheid gaan. Nee, gewoon leuk en gezellig.
Dat is het mooie, er komen dingen bij en bepaalde dingen die er al waren en die er niet
meer hoeven te zijn die vloeien gewoon weg. Dingen die uit balans zijn. En dat maakt het
ook gewoon heel leuk.
Gewoon genieten met elkaar.
Martijn en Wendy vertellen over hoe ze samen gewoon genieten van het leven.
Objecten in de lucht
Ik heb gewoon een hele goede stap gezet om ook mijn leven bij te stellen. Want wat er
gaat gebeuren is zo enorm groot... Via en door Wendy, via haar intelligentie wat ook via
mijn intelligentie gebeurd, wordt er onderling razendsnel gecommuniceerd. Wendy is vanuit
haar eigen intelligentiekracht, dus dat betekend dat je helemaal niet meer in lijn van deze
werkelijkheid denkt, dat je als het ware in 1 keer zegt: stop deze werkelijkheid, nu is het
voorbij. - Dat is niet letterlijk zogezegd maar ik vertaal het even. –
Al die gedachten, al die dingen: waar gaat het nu om? Het gaart daarom! BAM! DAAR GAAT
HET OM, BINNENIN! En op basis daarvan communiceer je dingen rechtstreeks het veld in,
tegen de allianties of hun achterban - je kunt er geen gezicht op plakkenNou, dat heeft ze gedaan en dat is ook wat zo sterk werkt met ons tweeën en dat is voor
mij ook heel waardevol. Dus een klein uur later kregen we bezoek van objecten in de lucht.
Die heeft zij zelf niet gezien maar dat is dus hoe het functioneert.
Ik zat buiten op de achterkant van de auto met Raymond, het was een mooie warme
avond, de achterklep van de auto stond open, we zitten samen naast elkaar en ineens, we
zien het alletwee, valt er heel snel een lichtdruppel in de atmosfeer en die schoot met een
rotgang over het dorp en BOEM! Het stond stil.
Raymond zegt: Zag je dat?!
Dus ik zei: Ja, ik zag het.
Ze zijn er he? Zei Raymond.
Ja... zei ik.
Wat was dat dan?! (R)
Nou, dat weet ik niet, je hoeft alleen maar te kijken. (M) En toen verscheen het ergens
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anders, boem, en was het groter. We hebben die paar minuten in rust gekeken.
Het was boven het huis, gewoon rechtstreeks boven het huis. Maar ik wist natuurlijk niet
dat Wendy vanuit haar eigen intelligentie -nou ja, 'haar intelligentie', dit kan iedereen-wist
ik natuurlijk niet dat zij zo krachtig gesproken had. Maar ik wist wel dat het niet gericht
was op mij.
Ik kon achter de verschijning, achter het fenomeen, voelen wat zich liet zien, dat er iets
naar me toe gerold werd en dat dat een boodschap was naar iemand anders toe. Toen wist
ik gelijk dat het met Wendy had te maken.
Dus toen liep ik naar binnen, ik wachtte eventjes rustig af. Op en gegeven moment ging
het knetteren, met allemaal lichtballetjes aan de zijkant en het werd heel fel door de wolk
heen, toen aan de onderkant en toen ging het weer een andere kant op. Dus ik wachtte
rustig af en keek rustig wat er allemaal gebeurde. Ik voelde ook letterlijk met mijn
bewustzijn; er is echt communicatie. Alsof je werd vastgepakt, zeg maar. Dat voel je
letterlijk.
Nou ja, ik ging naar binnen en zei tegen Wendy, ik weet niet of het er zo nog is, maar ze
zijn aanwezig boven de woning. Toen zijn we naar buiten gegaan en precies op het
moment dat wij er waren verscheen het object nog 2 keer achter een grote boom, ik kon
nog net een glimp opvangen, Raymond zag het.
En toen vertelde Wendy: Nou dat en dat is gebeurd.
Ze connecte het dus gelijk naar haar toe.
Dus nu naar jullie toe: Spreek je eigen intelligentie en zet goed in het veld neer wat er aan
de hand is. Durf gewoon rechtstreeks te communiceren met de thuisbasis. Dat mag ook
met een bepaalde spanning zijn, het hoeft niet alleen maar in rust en zaligheid, maar ook
gewoon dat je een bepaalde boosheid hebt, niet dat je echt boos bent maar dat je die
kracht hebt van: En nou moet er hier eens even gesproken worden! Zoals een
dinosaurusvoet die op de grond gaat en: BOEMMMMMMM Dat! Dat dat gebeurt.
Wendy: Dat wat je zei, die ruimte. Dat is wel heel belangrijk, de ruimte aan jezelf geven
ook. Het communiceren; er ging dus ook nog wel wat aan vooraf, aan die dag zelf.
Ik heb net zoals jullie best wel moeite met deze realiteit, ik communiceer op een hele
andere manier, vanuit mijn emotie zeg maar. En dat had ik een paar dagen daarvoor ook al
gedaan. Toen reden we ergens naar toe en mijn zicht viel toen op 3 pilaren en op die pilaar
stond letterlijk mijn naam, op de volgende stond ‘cosmo’, en op de derde ‘besef’.
Er werd toen al een 'pay attention' naar mij gedaan van: Denk erom want we zijn met je
bezig.
Martijn: Je was ook al een paar dagen in een behoorlijk stevige en heldere emotionele
gemoedstoestand.
Wendy: Ja klopt, dat is bij mij altijd heel krachtig aanwezig. Op het moment dat wij erover
aan het uitwisselen waren reed er aan de andere kant een vrachtauto die echt behoorlijk
hard toeterde en dat hield best wel lang aan. Ik schrok daar zelfs een beetje van en op dat
moment zag jij een bus voor ons en daar stond een tekst op. "We are here to make the
difference". Dus dat sloot er gelijk op aan.
Martijn: Dat was wel een hele mooie communicatie he, want jij was, doordat er stond
"Wendy - Cosmo - Besef", die kwam zo diep binnen; WOEMMM!!! Dat was gigiantisch wat
er gebeurde bij haar en er kwamen ook allemaal emoties los en bevestigingen. Het was
heel wat wat er bij je gebeurde. En toen hadden we het erover en zei ik iets in de strekking
van:
Dit is een boodschap rechtstreeks aan jezelf. En ik had het woord 'zelf" nog maar net
uitgesproken en naast ons reed die vrachtauto en die doet die grote claxon. De hele auto
trilde. Op dat moment gaat er een bus voor ons rijden en daar stond heel groot op" We are
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in this world to make the difference". Wendy - Cosmo - Besef. Dat was zo'n krachtveld! Die
kwam zo uit dat veld dreunen.
Dus maak je borst maar nat jongens! Want dit wordt naar ons toegezet.
Sorry dat ik het even zo benoem maar ik moet het even iets voller zetten, want je bent
gewoon heel bescheiden.
Wendy: Bescheiden ja...
Martijn: Wat voor gevoel heeft het je gegeven, dat er zo gecommuniceerd werd? Ik denk
dat je daar nog iets over kunt zeggen.
Wendy: Ja dat is een... Kijk, in deze wereld kun je continu aan jezelf gaan twijfelen. Maar
het heeft mij een gigantische verankering gegeven in wie ik ben. Jij hebt het over
'bescheiden", nou ik kom misschien niet bescheiden over als je mij ziet lopen, maar in
mijzelf ben ik wel heel bescheiden. Maar wel heel krachtig. En dat heeft eigenlijk; om een
lang verhaal kort te maken; het heeft me bevestigd in wie ik ben. En dat is gewoon
belangrijk en daarom wil ik tegen iedereen zeggen: ruimte geven aan jezelf.
En wat jij net vertelde in je emotie, dat je daar inderdaad... Kijk, je hoeft het niet op mijn
manier te doen maar ik communiceer wel. Ik communiceer vanuit die emotie die ik dan
voel. En daar communiceer ik uit, met de groepen waar ik vandaan kom, en daar krijg je
gewoon reactie op.
Maar verwacht het niet, haal de verwachting er wel af. Wees het gewoon, in die emotie. Je
moet het zijn.
Dus ja, dat ging eraan vooraf. En s'nachts schenen er nog lampen door het
slaapkamerraam.
Martijn: Ze zijn bij ons voor het huis geweest, Raymond heeft het ook gezien.
Wendy: Wie weet waren ze gewoon lekker met mij of met ons bezig.
Waarom ik dit zeg is ook omdat ik dit echt voelde, wat mij duidelijk werd gemaakt. Want ik
ging dus die avond, voordat ze verschenen, er ook echt voor zitten. Voor mijzelf, om
ruimte te maken voor mijzelf naar die emoties toe. Het is misschien flauwekul maar ik deed
de gordijnen open, ik vind het dan fijn om naar buiten te kijken en te voelen "hier ben ik".
Zo heb ik met ze gecommuniceerd. En ja, zo is het dus die hele week gegaan. een
opeenstapeling van allerlei dingen. Het is wel leuk en fijn dat dit ook even gedeeld mag
worden.
Martijn: Hoe ervaar jij de golven van bewustzijn, door die te leven met mij? En wat
autonome kracht met je kan doen?
Het gaat om een ander bewustzijn en wat dat kan doen. Dat is een hele toegevoegde
waarde om daar met elkaar over te spreken. Wat mij betreft mag iedereen horen hoe je
zoiets ervaart. Qua positief maar ook andere dingen.
Wendy: Ik ervaar het niet als negatief hoor. Ik ervaar het als ontzettend gelijkwaardig. Die
reacties die uit het veld komen wat we toen mee hebben gemaakt, zo ervaar ik jou ook. Jij
bevestigt mij en andersom.
Wie jij bent, zeg maar, heeft wel effect op wat er in mijn lichaam gebeurt. Als je contact
krijgt met mensen uit andere werelden; ik kan je 1 ding verzekeren; dat voelt niet altijd
fijn. En dat is wat ik weleens ervaar met jou dat mijn lichaam aan alle kanten rammelt.
Gevoelens in mijn lijf die ik niet ken. Het maakt me soms ook letterlijk gewoon ziek.
Echt ziek. Als je met een broodje naast me op de bank zit dat ik eigenlijk gewoon zeg: Zout
op met dat broodje! Wat jij in Frankrijk had; die geuren kun je dan niet ruiken. Dat is dus
wat het bewustzijn met je doet, zeg maar. En dat heb ik ook ervaren in die week dat ze zo
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met me bezig waren.
Maar ik heb het heel fijn met jou. Ik ga ook nooit bij je weg, we zijn voor altijd samen.
Martijn: Het past, ze kan mij lezen en schrijven en dat is wat ik ook echt nodig heb en ook
echt van jou nodig heb. Maar wat ook zo essentieel is, en daar ben ik mij bewust van; ik
heb in mijn leven heel veel vrienden en contacten weer moeten loslaten, of ze lieten mij
los, omdat ze me gewoon niet konden dragen en verdragen. Mijn bewustzijn functioneert
op een bepaalde manier dat je er af en toe ook echt uit moet ontsnappen. Dat ken je
misschien zelf ook wel tijdens de dagen, dat het gewoon teveel wordt of dat je even moet
ontspannen. Maar ook de mate van geen interesse in een heleboel dingen. Dat wil niet
zeggen dat ik ongeïnteresseerd ben, maar hoe ik dus met dingen omga, hoe ik over dingen
denk. Die kan echt wel onthutsend zijn.
Wendy: Zo ervaar ik jou niet naar mij toe.
Martijn: Nee klopt. Maar ik navigeer anders en dat is denk ik ook wat die gevoelens in het
lijf laten ontstaan, dus dat het lichaam neuraal anders functioneert. Mijn brein werkt
anders en ik ervaar alles anders dan linear, dus ik zie alles in losse cirkels en in losse
blokken. En dingen die over 4 uur gebeuren die sluiten voor mij naadloos aan op wat er in
de ochtend door mij al werd gedacht en dat voeg ik aan elkaar vast.
Dus ik heb een ander niet-lineair denkveld en ik zie dingen ook niet in persoon, dus daarom
kan ik niet boos worden op mensen omdat ik ze niet als individu zie maar als
situatiemomenten, zeg maar.
Dat maakt wel dat ik anders functioneer en dat heeft voor haar in die anderhalf jaar tijd
natuurlijk wel zijn uitwerking gehad. Dus het is voor Wendy niet even zomaar van ‘we gaan
eventjes lang zal ze leven een prachtig mooie nieuwe start maken’. Dat hebben we wel
gedaan met z'n tweeën maar ook met de nodige multidimensionale invloeden daarin. En
dat voelt ze ook. Dus op bepaalde momenten, als we ergens zijn, dat er gewoon een
buitenaardse vibratie is. Dat er geen ruimte is voor aards bewustzijn. Dat zijn dingen je
natuurlijk meemaakt als je privé met mij leeft.
Ik denk ook dat, in alle eerlijkheid, in die 27 jaar dat ik heb geleefd, dat ik voor zalen heb
gezegd 'het is niet makkelijk met mij'.
Dat mensen dan begonnen te lachen van 'jaja, je moest eens weten hoe niet-makkelijk ik
het thuis heb'.
Daar gaat het niet om, het is het steeds weer aanpassen aan elkaar.
En ik wil eigenlijk hiermee even afronden; ik ben je heel dankbaar en ik vind het heel
krachtig hoe je met me omgaat, het gaat vanzelf bij jou, jij bent zo, maar ik besef ook wel
dat het een heel ingrijpend proces is. Een ingrijpend proces om met iemand te leven terwijl
je zelf ook zo bent, die eigenlijk niet aan de parameters van het huidige denken voldoet. En
daar hebben we natuurlijk veel gesprekken over gehad he.
Ze heeft me ook heel veel laten zien wat er in de afgelopen jaren is gebeurd in groepen,
wat ik zelf dan aangaf hoor, dus zij gaf het niet aan, ik sprak er zelf over en ze bevestigde
dat.
Nu kijkt ze dan mee in hoe ik bepaalde dingen zie en doe, maar het heeft me op heel veel
manieren ook echt wel de ogen geopend, ook in het aardse stuk.
Opmerking: Ik ben onder de indruk van jullie verbinding en het raakt me. En wat ik jou,
Wendy, wil vragen is; jullie hebben natuurlijk verschillen. Hebben jullie confrontaties?
Wendy: Nee, we hebben geen verschillen en geen confrontaties. We zijn eigenlijk
hetzelfde. Dat bestaat bij ons eigenlijk niet.
Vraag: En als Martijn dan iets beloofd en hij doet het niet?
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Wendy: Wij denken samen heel anders, dus dat gebeurt bij ons helemaal niet. Het is de
taal die je samenspreekt.
Martijn: Door 1 simpele opmerking of 1 simpele reactie is een hele gedachteslagkracht in
een keer weg. Door 1 simpele opmerking waarin je elkaar volledig verstaat.
En dat was dus al jarenlang met ons. Dat kon alleen de ruimte niet krijgen omdat we
alletwee zuiver in ons leven staan. Ook naar hoe dingen nog zijn zoals ze zijn. Jij hebt het
toen wel gevoeld. In Blegny liep je toen langs en zat ik even met haar en zaten we samen
te praten. Maar jij voelde dat er iets...op een bepaalde manier voelde je iets, je pikte iets
op. En ik vond dat ook heel prettig dat je langs kwam lopen. Door jou is het niet een
moment wat later zou kunnen worden ervaren ‘als een moment tussen Wendy en mij’,
want daar zit ik niet op te wachten. Dat heb jij open gepeld.
Opmerking: Ik voelde me ook heel welkom, en toch had ik het idee dat ik iets onderbrak
en daarom wilde ik ook weer verder lopen. Ook omdat ik alleen wilde zijn op dat moment.
Martijn: Het was ook goed dat je doorliep natuurlijk omdat wij met elkaar in gesprek
waren. Maar het was ook goed dat je er liep. En dat is wat ik bedoel met kwantum. Dus dat
je kunt zien dat er niet 1 ding is, maar zoveel dingen daaromheen.
Ik kan niets met geheimhoudingen enzo, dat kan niet. Wat betreft privé hoef je niet alles
op straat te gooien maar als zoiets gebeurt en je hebt bepaalde gevoelens met elkaar die
er gewoon altijd al zijn geweest en weer terugkeren in het veld, dan komt er toch een
soort.... Je voelt alle twee dat je het ergens over wilt hebben, maar je bent ook altijd zo
volwassen in je bewustzijn dat je geen zones opzoekt die niet kloppen. Doordat jij voorbij
kwam lopen zorgde je er ook voor dat er niet een programma gelanceerd kon worden, zeg
maar. Snap je hoe dat werkt? Dat is iets heel moois. Nu gaat het even over Wendy en mij
maar dit is waar het allemaal over gaat. Over openheid, eerlijkheid zijn.
En sommige mensen sturen hele epistels onder de vlag van transparantie, maar dat
betekent niet dat je elkaar moet gaan neersabelen.
De Lichamelijk gevolgen van bewustzijnsuitbreiding
Als wij spreken over bewustzijn, eigenlijk ook de verandering van je eigen bewustzijn zelf,
zorgt eigenlijk ook voor vredesprocessen. Dus als je je bewust geworden bent van de
grotere stukken, dan kan het zijn dat in je lichaam dingen raar voelen. Hoeveel mensen die
met bewustzijn bezig zijn, zijn lichamelijk niet in orde?
Ik heb het afgelopen jaar voortdurende schommelingen door me heen gehad van
hittegolven, dat ik dacht van goh, ik word bijna onwel. Ik moet liggen, ik moet zitten, wat
is er aan de hand? "Ja dat komt door een collectieve beweging" wordt er dan gezegd.
Tuurlijk is het een collectieve beweging maar dat zijn de gevolgen van
bewustzijnsuitbreidingen. Die boardcomputer daar binnenin moet al die nieuwe golven en
ook kosmische informatie, allemaal verwerken, ook van elkaar.
Jullie aanwezigheid op mij heeft een impact en andersom ook. Dus het is ook gewoon goed
om te beseffen dat we ook van onszelf onwel worden, en dat de golf die er nu gaat komen
op de aarde, ook de sightseeing zeg maar, dus dat er ineens een heel groot object volop in
beeld boven Brussel hangt. Het soort gebeurtenissen uit films, die zullen op een bepaalde
manier hun intrede gaan doen. Nou, vergis je niet wat dat gaat doen aan onwel-gevoelens
want dat past niet binnen het huidige denkveld. Dus het hele denkveld, hoe je denkt, krijgt
een zwieper.
Opmerking: Ik wil nog heel graag even wat toevoegen; de dag dat jullie bekend maakten
dat jullie samen verder gingen voelde... het moest even processen maar het voelde zo
kloppend. Ik ben heel blij voor jullie.
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Elkaar Aanvaarden
Martijn: Dank je wel, heel bijzonder dat je dat zegt. Het is een pittig proces geweest. Ook
de aanvallen op Wendy, die mij zou hebben weggekaapt bij de ander.
Ik snap het wel hoor want het zijn allemaal beelden die worden neergezet. Of het beeld
van: Goh, die solide Martijn gaat gewoon met een andere vrouw het bed in. Dat soort
dingen. Dingen waar wij als volwassen wezens helemaal niet mee bezig zijn op die manier.
Je bent met elkaar in contact aan het komen. Eerst dat contact in al die kosmische levels.
Ja, dat was een heel pittig proces. En nog steeds, want er zijn natuurlijk ook mensen
‘gestopt met Martijn’, o.a. om die reden. Allerlei oordelen. Die mensen kunnen het licht niet
op groen krijgen.
Ik heb weleens vaker gezegd; het is niet makkelijk om een leven te hebben met mij. Dat
was ook heel serieus bedoeld omdat je gewoon steeds jezelf moet aanpassen aan je eigen
frequentie. Niet aan mijn frequentie, maar die van jezelf want die veranderd daardoor ook.
Ik heb dan ook gezegd van: Ja, er gaan nog dingen gebeuren waardoor je nog weleens een
keertje op je neus gaat kijken en misschien nog eens een keer herziening moet brengen
over op wat voor voetstuk je mij dan toch ergens zet.
Dit was een hele fijne bijkomende zaak dat mensen daardoor konden zien dat ze eigenlijk
helemaal niet finegetuned waren in zichzelf.
Als je elkaar, de ander, niet kunt aanvaarden in de keuzes die hem/haar bekrachtigt en die
elkaar bekrachtigen, hoe kunnen we dan ooit zeggen; ‘Goh wat heb jij een mooie schedel,
wat ben je een mooi wezen, uit welke beschaving kom je, wat zijn je gebruiken en
gewoonten, hoe start je je dag of hebben jullie eigenlijk wel een start van een dag, of is de
dag eeuwig, hoe is dat? Hebben jullie dag en nacht? Bestaat er dan ook nog wel een dag
als er geen nacht bestaat? Wat eten en drinken jullie?’ Weet je, hoe kun je je openstellen
als je elkaar nog niet eens kunt aanvaarden? Ik aanvaard iedereen.
Ik zal niet zeggen dat ik grenzeloos ben want als je bij mij over mijn grenzen gaat en ik
moet dat bewaken dan zeg ik ook 'tot hier en niet verder'.
De afgelopen maanden heb ik ook tegen sommige mensen gezegd; 'we stoppen, bij mij
niet meer komen. Ga je eigen pad, loop het, maar met dit stuk wil ik me niet verbinden.
Dat is niet de missie die ik in mijzelf draag. Als het voor jou wel jouw missie is moet je dat
gewoon doen. In alle vriendschap 'los’.’ En dan is het ook afgelopen.
Je moet op een gegeven moment wel gewoon kijken naar het grote en het kleine. Ik
aanvaard jullie ook in wie je bent. In alles, in hoe je doet. Dat is ook niet iets wat we
hoeven te leren, dat is eigenlijk ons erfgoed. Waarom zouden we elkaar moeten
veranderen? Je bent toch prachtig mooi zoals je bent?
Ik vind relaties iets heel moois. Kijk, ik heb op deze aarde altijd gezegd; ik wil geen relatie
hebben want waar ik vandaan kom, die persoon, als die hier is dan ga ik direct met die
persoon de connectie aan. En dat is gebeurd.
Het lijkt allemaal heel mooi, idyllisch en heel spiritueel als je elkaar weer tegenkomt. Maar
het gegeven om het niet te laten gebeuren was gigantisch groot. Ik heb echt wel een jaar
behoorlijk moeten investeren om te komen waar ik moet zijn, vanuit het stuk wie ik
werkelijk ben, voorbij Martijn. Om te kunnen navigeren en bewegen in wie ik ben. En de
kans om het niet te laten gebeuren was eigenlijk vele malen groter dan om het wel te
doen. Dus ik heb er wel echt voor moeten knokken en duwen. Ik heb heel veel gehuild hier
in dit huis en in de tuin. Ik heb echt heel veel pijn gehad en ik heb ook behoorlijke
aanvallen over me heen gekregen. Lichamelijk behoorlijke klappen gehad, echt gigantisch
wat er allemaal gebeurd is. Maar dat is allemaal door de bewustzijnsuitbreiding.
Maar zoals de relatie is, zo is die altijd al geweest.
Bezoek aan Technologische beschaving
Wat ik met jullie toch wel graag wil doornemen is die hele indringende situatie van een
bezoek aan een andere wereld. En dat is ook altijd weer direct verbonden aan dit numoment, omdat we zien dat we in deze periode in een soort technologische evolutie
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gekomen zijn.
Ik heb vaak gezegd; dit is een voorgekookt evolutionair moment. De mensheid wordt
eigenlijk begeleid naar een technologische ontwikkeling.
Want wij zitten niet zelf die smartphones te ontwikkelen hè? We krijgen het in onze handen
geworpen en met geld is het van jou. Je bent niet betrokken bij het geheel. Je hebt
eigenlijk, als mens hier, hele beperkte kennis en die kennis ligt in de handen van de
ontwikkelaars.
Vrees geen technologie
Technologie is altijd het kaapmiddel om mensen bij bewustzijnsuitbreiding weg te houden.
Dus je ziet hier op deze aarde een versnelling van een technologische ontwikkeling én een
achterstand van bewustzijn. Dat zie je heel duidelijk.
Dat is niet alleen hier, dat is in heel veel werelden. Daarmee ontstaat er ook een negatief
beeld over technologie, zoals Marcel Messing schrijft dat het eigenlijk het beest is, het 666
getal. Maar dat is niet zo. Technologie heeft een zeer grote en ook barmhartige
ondersteunende functie in evolutieprocessen. Het is alleen; wie zit er aan de knoppen van
de technologie? Reageert de technologie op jouw bewustzijn? Of heeft de technologie grip
op jouw bewustzijn? Wat stuurt wat aan?
En dat is eigenlijk deze werkelijkheid he? Deze werkelijkheid is technologie.
Reageert deze werkelijkheid op ons bewustzijn en maakt die technologische werkelijkheid
een stap opzij zodat er een organische reactie komt op wie er spreekt?
Of luisteren wij naar de technologische instructies van deze werkelijkheid en doe ik, daarop
aansluitend, ook een technologische geprogrammeerde handeling?
Dus technologie en bewustzijn is heel nauw met elkaar verbonden.
Binnen de evolutieprocessen die wij kennen vanuit de Antarrah groepen is het zo dat wij
eigenlijk altijd samen functioneren en samenwerken met hele sociale en zeer
uitgebalanceerde gemoedelijke hyperhoog-intelligente beschavingen die, na ontwikkeld te
zijn, zichzelf helemaal hebben door-ontwikkeld. Eigenlijk zóver zijn doorontwikkeld dat ze
aangesloten zijn op de kracht, op de eerbiedigheid en eerbiediging van leven. En die
groepen werken en functioneren ook altijd mee in de werelden waar archontische
intelligenties zijn. Zij werken mee om in de opkomst en terugkomst van organische
beschavingen, die in de klauwen terecht zijn gekomen van de parasitaire technologische
informatiewezens, om daar hun technologische velden in te voegen zodat er verschillende
kunstmatige (AI) informatiesystemen, kunstmatige intelligenties operationeel zijn.
Dat is in deze werkelijkheid hier ook. Dus vrees geen technologie.
Een technologisch wezen
Zo werd ik mij, een aantal dagen geleden, er zeer sterk van bewust dat ik een vrij hoge
warmte om me heen voelde. Ik ging op bed liggen, dit gebeurde s'avonds en ik ging naar
bed (dit soort dingen gebeuren doorgaans ook op de dag hoor).
Ik lag gewoon even over de dingen na te denken, maar wel ontspannen. En ineens voelde
ik een hele grote warmte om me heen alsof ik in een soort sahara was. Een verzengende
hitte. Heel warm. Alsof er een hele grote zon was die niet van vanaf 1 plek scheen maar
helemaal om me heen.
Dus zo lag ik in mijn bed en toen ging er een hittegolf door me heen en voelde ik hier aan
deze kant (bij een been) een cirkel met allemaal pennetjes vibreren. Het was niet exact in
mijn been, het was in het informatieveld, voelde ik. En ineens komt er binnenin een golf
van een verschuiving. Alsof je even heel hard in de rondte draait en dan stopt, zo was het
ongeveer. Dat gebeurde maar dan in slowmotion. Ik draaide om en ineens ben ik op een
balkon.
Dus ik sta op een balkon, heel hoog. Ik denk dat als ik het vergelijk met aardse termen,
misschien 60 of 70 verdiepingen hoog. Misschien nog wel hoger ook, want toen ik op het
Empire Statebuilding was in New York was het nog hoger.
Kim Verhoef/ René Yanadath

Pagina 16 van 25

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

Dus ik stond op een balkon en naast mij stond een soort mannelijke energie, mannelijke
intelligentie. Het was een technologisch wezen dus niet met een lichaam van vlees en
bloed. Het was eigenlijk een soort fluoriserende compacte massa. Gewoon benen, paarse
benen met roze kleuren. Echt een lichaam maar met een vierkant hoofd. En in dat hoofd
zat ook een heel mooi gezicht. Het was een mengeling tussen een robot en organisch
leven. Maar het was zo ontzettend intelligent en warm. Ik hield me vast aan de reling van
dat gebouw en ik keek zo naar dat wezen en keek ook naar buiten, over een megagrote
stad met enorme gebouwen en het was daar zó ontzettend stil. Dezelfde stilte en rust die
je hier hoort met de vogels. En ik voelde ook een golf van ruimte dat ik er was.
Ik keek naar hem en vroeg; "goh, wat kom ik hier doen?"
Toen zei hij; we zijn 344 dagen bezig geweest om dit moment tot stand te brengen. Dat
was het antwoord wat ik kreeg.
De intelligentie die erachter zit was zo groot en zo slim, dus die werd kleiner gemaakt.
Afromen, afromen, afromen (omdat ik daar gewoon ook in mijn lichaam aanwezig was wat
ik hier ervaar, dus het was echt een teleportatie in het veld) zodat zijn intelligentie via de
communicatie niet overheersend zou worden voor mijn lichaam, maar zich afstemde op
mijn innerlijke intelligentie. Dus dat was de communicatie, maar wel echt in woorden.
Toen zei hij; Kijk maar gewoon, kijk maar wat hier is.
Het was zó vriendschappelijk.
Achter die aandacht van hem lag de hele aandacht van die intelligentie voor de mensheid,
voor de hele mensheid. Dus via 2 wezens werd de hele intelligentie en betrokkenheid van
die beschaving naar mij toe gezet en doorgezet. Het ging eerst naar Wendy toe, daar
gingen ook dingen over en vervolgens ging het helemaal door over de hele mensheid, waar
ze mee bezig zijn. Maar zo'n ontzettende rust en zo ontzettend betrokken en zo écht lief.
Lief!
Niet liefdevol maar gewoon lief! Zó zacht!
Wat zij doen is dat ze - dat deed hij ook bij mij omdat ik natuurlijk met dit lijf van de aarde
kom- de talen die er uitgezonden worden door het fysieke bewustzijn, door hem helemaal
werden gedecodeerd in het veld.
Je moet je voorstellen dat gedachten ‘velden’ zijn, taal.
Hij stond daar heel rustig naar de andere kant te kijken en liet mij volkomen in al mijn rust
zijn. Maar terwijl hij er was, was hij mij aan het verzorgen. Hij verzorgde mij, ik voelde
het.
Het was op een heel apart platform van een balkon en ik voelde hem werken, heel lief
maar superintelligent. Ik voelde het hele veld vullen met zijn bewustzijn van schoonheid.
Dus hij ging er doorheen; sjoef sjoef. Ik voelde het. Alles werd weggehaald en toen voelde
het helemaal warm en vol en voelde ik het wegtrekken en kon ik de geuren en de hele
omgeving zien en echt tot me laten komen.
Dus er zat heel wat tussen mijn fysieke bewustzijn en die wereld in. Dat waren dus die
archonvelden, dat zit in ons lichaam geprogrammeerd.
Het was zo rustig en zo zuiver.
Toen vertelde hij dat dit een wereld is die helemaal zelfvoorzienend is. Ze hebben een
convenant gesloten met alle vrije werelden. Het convenant is gesloten met alle
levensondersteunende en levensdragende gemeenschappen.
Waar dat ook zit.
Kennis wordt gedeeld, gegeven en ontvangen. Hij verteld dat.... - Dit gaat op een ander
taalgebied, dus dat zijn taal via mijn bewustzijn tegelijkertijd werd ingezonden. Dat gaat
heel snel. Het zijn hele cyclussen die worden gelanceerd. Hier moeten wij er een half uur
over praten.
Die cyclussen voelen heel warm en heel sterk en vloeibaar. Ik kreeg razendsnel informatie
over de stad, dat was echt fantastisch.
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Ze hadden delen van de oorspronkelijke mens helemaal onderzocht en wat ons niet gelukt
was op de aarde, hadden zij allang voor elkaar in hun wereld, om in harmonie te leven.
Ook worden er kinderen geboren en verzorgd en zijn er scholen, maar allemaal op een
manier waar wij van dromen. Ze lieten zien dat het daar allemaal al was.
Toen vroeg ik: hoe hebben jullie dat dan gedaan? Want als je het hebt afgekeken en
bestudeerd moet je ook die code verwijderen. De code die er inzit waardoor het niet loopt.
En toen keek ik naar iets waarvan hij aangaf dat daar iets was en keek ik om de enorme
grote gebouwen heen -alles is daar van licht gebouwd, wel echt fysieke massa maar alles is
van licht, dus alles is informatie. Je pakt het gewoon vast maar alles is lichtvibratie, het is
niet de structuur van hier. Alles heeft een kleur en alles wat je aanraakt geeft je de
voedingskracht van het leven. Wat wij hebben als we op het strand of in de natuur zitten
en we voelen de zon en voelen ons goed; dat voel je daar bij alles wat je aanraakt.
Dus bij alles wat je aanraakt, iedere keer weer, krijg je die sensatie. En op een gegeven
moment wordt het 1 lange sensatie en 1 stabiel gevoel. Een constante diepe ontspanning
waardoor je juist ontspant en heel bewust wordt.
De krachtbron van hun wereld
En zo wees hij mij op een bepaalde plek en zag ik die stad van de andere kant en heel in
de verte allerlei bergen, grote gebieden en ondergrondse gebieden waar ze onder de grond
hele centra hebben van de natuur. En toen zag ik daar een enorme waterval, maar echt zo
ontiegelijk ver weg! Dus wat je hier ziet als je naar de watervallen in Zwitserland gaat of de
watervallen in Canada, dat was echt duizend keer groter, veel hoger en heel ver weg.
Ik keek ernaar en ik kreeg me toch een gevoel.... Hij kwam naast me staan en deed een
arm om me heen. Dat is zo'n fantastisch heerlijk gevoel om een hyper superintelligente,
vanuit vriendschap, arm om je heen te krijgen van een totaal andere manier van
bewustzijn, een zelfvoorzienende intelligentie... Dus hij legt zo zijn arm om me heen en
terwijl ik naar de waterval keek schoot ik met mijn bewustzijn - ik voelde dat hij dat voor
mij deed, dat het openbrak, ik kon blokken in mijn hoofd voelen - van het balkon zo die
kant uit, woem! met zijn tweeën, woem! dichterbij, woem! die waterval kwam steeds
dichterbij…. Dat maakte een gigantische indruk want het geluid... we kwamen zo dichtbij,
ik denk dat ik er een kilometer of 40 vanaf was, het water stoof over ons heen! Daar keek
ik naar en ik voelde dat dat de krachtbron was van hun wereld.
Het liet me de krachtbron zien van die wereld, dat is de hartslag van hun werkelijkheid. En
ik zag dat het water omhoogkwam, uit hun wereld omhoog via een enorm rotsgebied, veel
groter dan het Himalaya gebergte, dat het daar omhoogkwam en er overheen ging.
Ik denk dat ik een waterval heb gezien van misschien 400/500 kilometer breed. Het is in
aardse termen niet te bevatten hoe groot dat is.
Ik keek ernaar en het ging er dus overheen de grond in, dus weer terug. De energie die
daarbij gegenereerd werd, dat werd door hen gemeten, de gevoelens die daardoor
ontstaan; daarmee voeden ze hun wereld.
Dus hun wereld werd gevoed door de kracht van dat water. En de trillingen die dat water
opriep, daar zaten alle frequenties in en dat was zeg maar de batterij van waaruit hun
werkelijkheid functioneert.
Ik ben met hem door de stad gegaan en ik heb scholen bekeken. Het was fantastisch, het
werkt natuurlijk heel anders dan bij ons, maar toch wel weer hetzelfde in de zin van dat de
kinderen daar ook gewoon in schoolbanken zitten. Maar alles is van licht gebouwd, dus het
is een soort... Het lijkt wel een soort pasta-achtige substantie, licht maar toch vast.
Dan zie je dus die wereld waar je in loopt, je ziet daar kinderen in zitten en een totale
vrede en vriendschap. Die kinderen kregen educatie vanuit de leraren die er waren, die
alles voorlegden en de kinderen onderzochten het voordat ze het konden innemen. Verder
heb ik daar geen vragen over gesteld, maar wel heel bijzonder om te zien dat dat dus kan.
Ik had deze beschaving zelf nog nooit gezien.
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Vraag: Hoe zagen die kinderen eruit?
Martijn: Hetzelfde alleen gewoon een maatje kleiner. En andere kleuren. Hun hoofden
waren een soort van vierkant, niet vierkant zoals wij het zien hoor, als ze zeggen dat wij
ronde hoofden hebben is dat ook niet zo. Maar vierkante hoofden met echte organische
gezichten erin, volledig bewegend. Dus geen robot. Het is kunstmatige intelligentie wat
zich volledig ontwikkeld heeft en het voelende bewustzijn er helemaal heeft ingebracht. En
toen vertelden ze dat zij meewerken in de Seven Star Groep.
Kijk ze hebben natuurlijk zo'n ontzettende intelligentie, ook op het voelende niveau,
voelend ook vanuit het denken, dat de manier hoe ze omgaan met het meewerken in die
beweging om in werelden -geparasiteerde delen van de kwantum kosmos die dus eigenlijk
besmet zijn geraakt en naar andere werkelijkheden worden geprojecteerd, want dat is wat
er aan de hand is- de manier hoe ze daarmee omgaan en hun rol daarin hebben... Wat ik
het meest indrukwekkend vond, en nog steeds, is de onaangetastheid die het op hen heeft.
Zij zijn diep betrokken maar het tast hen op geen enkele manier aan.
Wat wij op aarde kennen en ook vanuit onze oorsprong, is dat we ons geëmotioneerd
voelen om het leed en de pijn die hier is, dat was bij hun totaal afwezig. Er was geen
enkele pijn, er was geen enkele bemoeizucht, er was geen enkele vorm van 'we moeten dit
oplossen'..
In die zin willen ze ook helemaal geen verbinding hebben. De verbinding ligt niet op wat er
gebeurt met de wereld daar, en dat ze zich daarin mengen en dat ze daar een onderdeel
van worden doordat de ander ziet dat ze daarin geïnteresseerd zijn. Maar ze doen het
helemaal vanuit zichzelf en alles blijft schoon.
Dus je kon ook merken dat er een totale gerichtheid van die hele beschaving is, puur op
zichzelf, maar niet vanuit egocentrische beweegredenen. Maar puur van: dit is onze wereld,
hier leven wij, dit is de manier hoe wij door de kosmos reizen en hoe we dingen doen en
dat gaat niet anders worden omdat jullie lijden. Het gaat niet anders worden omdat er
elders oorlog is. Het gaat überhaupt niet anders worden, dus een totaalconcept met vrede.
Ik heb ruimteschepen gezien, vliegafdelingen. Hoe ze dat ook doen, dus ze openen een
informatieveld en daarin ligt dan een vliegveld, dwars door de stad heen. Die hoef je niet
ergens los te laten ontstaan.
Dus hele grote metropolen, prachtige steden, hele grote gebouwen.
Vraag: Hebben ze een naam?
Martijn: Heb ik niet gevraagd. Maar er is zoveel informatie verzonden dat het wel in me
ligt. Ik heb er ook al een paar keer over nagevoeld of ik daar naartoe wil en dan heb ik
iedere keer 'nee'.
Dat is waarschijnlijk de boodschap die zij geven.
Maar goed, een enorme ondersteuning en ze lieten dus duidelijk zien dat zij betrokken zijn
bij, ze zijn volledig aanwezig bij alles wat hier mis zou kunnen gaan op technologisch
gebied.
Vraag over de technologie van het water, of dat hier bruikbaar zou kunnen zijn.
Martijn: Ze hebben dat eigenlijk niet laten zien. Wat het is, is als die besmetting weggaat
uit ons denken en wij volledig in alles aanwezig kunnen zijn, ook in nieuwe technologieën;
deze aarde is al volledig operationeel. Het bijzondere aan deze aarde is dat er hier al een
op zichzelfvoorzienend systeem is. Dus wij moeten alleen weer terug naar die aardse
systemen, we moeten weer terug naar de paradijselijke werking van de aarde en binnenin
onszelf. Dat lieten ze heel duidelijk zien.
Vanaf hun kant is de boodschap dat we de essentie moeten leggen in waar ons sterkste
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vermogen in ligt. En dat is onze emotie. Dat is wat er werd getoond.
En dat is wat zij ook doen.
Het is een hele reis geweest.
En ik zei tegen Wendy; ik heb het gevoel dat ik in 20 minuten tijd anderhalve dag heb
doorleefd. Dat is eigenlijk best wel kort. Maar ze lieten in ieder geval zien dat ze diep
betrokken zijn bij alles wat hier op aarde gebeurd. En die boodschap moet gelanceerd
worden.
Er komen nog veel meer boodschappen aan en ook echt een feitelijke situatie die we gaan
zien, dat het grootste niet de buitenaardse bedreiging is maar dat technologie gezien wordt
als iets wat ons gaat controleren en wat ons gaat ontzielen en wat ons van onze eigen
essentie gaat afsnijden. Die boodschap moet eruit. We moeten anders kijken naar
technologie want dan kan die technologie in dienst komen van hen. Dat is wat ze mij lieten
zien. Dus een simpel voorbeeld; we zien allemaal de berichten van een puur collectief
programma wat nu operationeel is, de vaccinatie. Je wordt er ziek van, je gaat er dood van
of je raakt geprogrammeerd en je komt aan een supercomputer en dan word je helemaal
gecontroleerd.
Zij laten heel duidelijk zien: Als jij de leiding neemt in jezelf en je bent een onderdeel van
de evolutie en je ziet dat technologie hand in hand gaat met spiritualiteit en
bewustzijnsontwikkeling, dan is het een enorme stap om in contact te komen met hun
supercomputer, via die vaccines.
Dit moet dus eigenlijk ook niet opgenomen worden want dat kan dan allemaal weer
verkeerd worden uitgelegd in het veld. Maar dat is wat nu dus nog niet het geval is. Nu
zitten we vast aan iets anders. We hebben die vaccines ook niet nodig, daar gaat het
helemaal niet om. Het gaat erom dat er dus allerlei scripten actief zijn die ook andere
uitwerkingen kunnen hebben. En dat lieten ze heel duidelijk zien, zo van; Schuw dat niet,
haal die angst weg. Want kijk eens hoe groot deze wereld is in volledigheid met puur
technologie. En die wereld werd ook bezocht door allerlei andere beschavingen. Hebben ze
ook laten zien, hele grote ambassades in andere delen van die wereld. Hele grote
ambassades van mensen en ook andere wezens. Slurfachtige wezens heb ik gezien, in hele
grote grijze pakken. Bijna een soort militaire pakken die gedragen werden. Gewoon in het
kort gezien, ploep ploep. Het was alsof ik vlug een paar kaarten kreeg te zien, om er maar
niet in te gaan want daar moet je ook toestemming voor krijgen. Ze lieten me het gewoon
even zien, dus het wordt gedeeld. Dat hun wereld wordt gedeeld. De grote boodschap die
ik erbij kreeg was van die technologie, maar ook de vriendschap van de technologie.
En dat is iets waar je het op deze aarde bijna nooit over hebt want technologie is alleen
maar slecht en fout. En dat is ons trouwens ook allemaal bekend hoor want wij zijn zelf
hele grote bewustzijnsbeheersers op het gebied van technologie. Onze ruimtevoertuigen
die wij besturen vanuit waar we vandaag komen, besturen we ook allemaal met
bewustzijn. Wij communiceren met die technologie.
Daar zijn, zoals ik het zie, ook deze beschavingen uit voort gekomen. Dus ze eren hun
creators.
Vraag: Na zo'n ervaring, als je weer in je dagbewustzijn bent, hoe ervaar je dat dan in je
lijf?
Martijn: Vrij normaal, ik heb eigenlijk alleen dat ik dan in dit geval... ik was heel draaierig
toen ik in mijn lijf zat, ik voelde me ook heel wattig in mijn lichaam, heel stijf was ik in
mijn lijf, ik moest daarna ook even opstaan maar ik kon eigenlijk mijn bed niet uitkomen
en in een keer was het ook over.
Vraag: En waar was jij voor Wendy? Lag je gewoon op bed?
Martijn: We waren op dat moment niet samen.
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Vraag: Ben je dan weg van je bed?
Martijn: Soms wel ja. Dat kan ik dus nu niet zeggen.
De overgang van hiernaar daar
Opmerking: Hoe kwam die overgang naar die andere wereld tot stand?
Martijn: Dat hebben ze me precies laten zien.
(Kijk, er is zoveel gebeurd en ik merk iedere keer dat vragen en erover doorpraten voor mij
ook belangrijk is want dan kom ik ook bij bepaalde punten waar ik anders niet bij kom. Dus
jij helpt mij om daar te komen.)
Dus ik vroeg hem; hoe kom ik hier?
Ze lieten mij zien dat, voordat ik op dat balkon verscheen en die verschuiving voelde;
kwam ik eerst met mijn lichaam - mijn lichaam werd letterlijk opgebouwd op een soort
tafel. Ik was in een soort donkere ruimte en om mij heen was blauw licht, blauwe lijnen.
Alsof ik in een soort aquarium was. Dat is wat er gebeurde. En vanuit dat voelde ik me tot
leven komen en toen was er een soort ademhaling door mijn lichaam heen en toen stond ik
dus op dat balkon en voelde ik de wind en... fantastisch, prachtig! Ik zag ook veel roze in
de lucht daar. Blauwe lucht met roze erdoorheen.
Ik vroeg hoe ze dit hadden gedaan en toen vertelde hij; we hebben de sluitcode gebruikt
van de 44e sectie van het lichaam. Sluitcodes zijn de schillen, zo worden ook ontvoeringen
gepleegd, dus ook positief en negatief he, even zogezegd. Ze brengen in de software, dat
zijn allemaal verschillende sluitcodes, een aanlijnapparaat. Vanuit hun werkelijkheid
koppelen ze dat als het ware aan een bepaalde schil van de materie, en via die code, dat
ding, maakten ze verbinding met mij en dan is het aan mijzelf, want dat heb ik ook gevoeld
dat dat gebeurde, om daar ‘ja of nee’ op in te gaan.
En dat kan ik me ook goed herinneren, dat terwijl ik lag even kortstondig een soort strand
zag en dat ik besloot om over dat strand heen te gaan het water in. En toen kwam ik dus
daar terecht, dat waren hele heldere beelden.
Dus zij maken gebruik van... eigenlijk in de hele kosmos, in alle werelden, kun jij als je
weet wat software enginering is, dus echt bewustzijnsengineering, hier op de aarde
noemen we dat het hacken van een computersysteem, kun je contact maken als je de
techniek hebt. Nou, zij zijn die techniek, met het lichaam waar het bewustzijn van de ander
in zit, en dan kun je in die verdieping van dat lichaam het bewustzijn daarin aanlijnen, aan
hun werkelijkheid.
En dat deden ze in hun wereld.
Ik ben daar in een onderzoekscentrum geweest en heb gezien dat er daar wel 40 mensen
opstonden, uit andere sterrenwerelden die daar gewoon heel bewust waren, mensen die
blij waren elkaar weer te zien.
Dus je ziet mensen opstaan en dat zijn een soort teleportatie-velden. Het zijn technieken in
die kamers waar dat blauwe licht is. Het is niet helemaal blauw maar het is een andere
kleur blauw... misschien is het wel meer turquoise, maar dan iets lichter en het geeft veel
licht. Dus het is niet echt het blauw zoals we het hier kennen.
In die ruimte wordt er een projectie opgezet. Door hun techniek is het alsof er een deel van
hier naar daar wordt gekopieerd. Er wordt een deel van de ruimte waar ik in mijn bed lag
gekopieerd en dat wordt in die ruimte weer opgeroepen. Dat is wat ze doen. En dan moet
je dus een overstap maken want het is een kopie. Maar ze kunnen ook teleporteren. Maar
ik weet niet of zij dat ook kunnen, dat heb ik niet gezien.
Vraag: Je hebt nu beschreven wat zij doen, ik wil graag weten wat jij doet. Hoe maak je
de onderscheiding dat het niet van archon is?
Martijn: Ik heb geen angst.
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Als ik terugkijk naar de ontvoeringen die ik allemaal heb meegemaakt, dat zijn echt hele
duistere krachten. Dat is echt niet fijn. Zij doen dat eigenlijk op dezelfde manier, alleen ze
roven je als het ware weg. En daar kun je eigenlijk niks tegenin brengen. Het enige wat je
kunt doen, en dat is ook wat ik deed bij die ontvoeringen, dat ik de manier hoe ik net heb
beschreven dat ik op het balkon stond, dat ik bij ontvoeringen eigenlijk ook mezelf op
diezelfde manier liet zien.
Daar ging ik ook rechtop staan van "hier ben ik, zeg maar wat je wilt voordat je zomaar
iets doet".
Met deze gebeurtenissen maak ik eigenlijk ruimte, voor als er wat gebeurt, door mijn spons
leeg te laten lopen (alle gedachten, gevoelens en alles weg). Dus ik breng mijn aandacht
naar dat moment, naar wat er gebeurt, naar wat ik voel. En dat zet ook niet altijd door. Er
zijn heel veel factoren omheen die maken of het wel of niet kan doorgaan.
Vraag: Wat doe je voor het moment van die overgang? Zie je beelden, heb je gevoelens?
Dat subtiele moment van die overgang...
Martijn: Ik snap wat je zegt…ik ga er ook een reactie op geven.... Even kijken hoe ik dat
doe...
Het klinkt misschien een beetje vreemd wat ik nu zeg maar het is wel gevoelsmatig; … Ik
ben bereid om te sterven.
Dat is het. Dát bewustzijn.
Maar dat is het ook weer níet want je gaat niet sterven. Maar het is dat álles wat er is en
wat je hier bent, dat gaat ook niet weg, het wordt niet minder, maar er komt een soort
inzicht in die bereidheid om te sterven. En zodra dat gebeurt gaat de schakelaar om, dat is
'm.
In principe zeg ik eigenlijk dat als je bang bent om te sterven, dat dat dus ook een soort
frustratie is om die schakelaar. Maar dat is dus niet altijd zo want er is vanaf de
meewerkende kant volledig inzicht in jouw matrixprogrammering. Dus als het een zeer
grote urgentie is (en die is er) dat het contact er komt op zo'n soort manier, dan wordt er
vanaf hun kant ook gas gegeven om die angsten als het ware in een vrij kort moment even
op te voeren, want dan gaan ze sneller het contact leggen. Dan kán het een afwijzing
worden maar meestal, als er gas wordt gegeven, ga je er dwars doorheen.
Maar het gevolg kan dan wel zijn - en dat weet ik omdat ik zelf iemand ben uit de groepen
die er allemaal aan meewerken - dat de personen in de wereld waar verdrukking is, niet
meer weten dat het gebeurd is. Dat er een soort shock is waardoor je het niet meer weet.
Dan heb je misschien nog een schim van een soort droom, dat je wakker wordt en dat je
denkt van; Hey... wat was dat nou? En dan is het weg.
Vraag: Heeft dat te maken met dit systeem? Dat die werkelijkheid te overweldigend is
waardoor je lichaam, dit systeem, het niet aankan?
Martijn: Het zou kunnen, maar het is meer een reactie uit het onderbewustzijn. Het
traumaveld slaat af.
Ik hoop dat ik zo een beetje een duidelijk antwoord heb gegeven die we allemaal zelf
kunnen overdenken waarom ík ook spreek over trauma's.
Weet je, het is niet nodig om trauma's op te ruimen hoor jongens. Want het zit ook hardcoded in ons.
Maar het is wel dat je in het trauma durft te gaan voelen. Want als jij een trauma durft te
voelen, als je je bewust bent van angst, als je je bewust bent van iets wat je beperkt, dan
is alleen het bewustzijn dat dat er is eigenlijk het bruistablet die er doorheen loopt. Dus het
is niet dichtgetrokken.
Daarom geef ik ook die lezingen over 'sterven doe je zelf', bereidwilligheid.
Het gaat niet om 'doodgaan', het gaat om 'waar zit je aan vastgeplakt, wat bestuurd jou op
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dit moment?
Het ene moment heb je een hartstikke leuke baan en ben je supergelukkig en wil je die
baan nooit meer kwijt. Dus de elementen van die situatie, de parameters, besturen jou in
wat je voelt en dat je die job nooit uit je handen laat glippen. Terwijl je een jaar later het
een klotebaan vindt, er helemaal niets meer aan vindt, de parameters totaal anders zijn en
kan je het hele gevoel ook loslaten van 'als ze me nu ontslaan, poeh, dan is dat maar zo'.
Dát stuk.
Maar dat dus ook naar jouw leven toe. Het is dan net alsof je je leven niet waardevol vindt,
maar dat is absoluut niet het geval. Maar dit is het. Dat is mijn proces, mijn manier. Ik voel
een volledige desinteresse en toch ook verbondenheid met mijn leven hier.
Het is ook niet echt desinteresse maar ik weet er geen ander woord voor. Ik kan het zo los
laten omdat ik weet dat het niet gebeurt, dat is het.
Omdat ik weet dat het niet gebeurt kan het daardoor ook niet gebeuren.
En dan los, hop, en dan komt er een soort totale ontkoppeling en hatsiekadee woem!
Ervaring van iemand anders
Ik heb regelmatig, een paar keer in de week, dan zit ik s 'middags gewoon thuis op de
bank en dan opeens voel ik het aankomen en dan ben ik weg.
En vorige week bijvoorbeeld kon ik de herinnering vasthouden, dat is soms 5 minuten,
soms 10 minuten, maar ik stond opeens in een heel groot ruimteschip. Die herinnering kon
ik meenemen. Ik zit gewoon rechtop en soms val ik ook rechtop weg, maar dan staat er
iemand voor me en die wil schieten. Dan vlieg ik overeind en trek ik mezelf uit die ervaring
en dan duw ik het weg. Maar dit heb ik heel vaak. Meestal ben ik de hele dag ziek en dan
ga ik uiteindelijk ook maar zitten. Ik probeer ertegen te vechten maar wanneer ik echt heel
beroerd wordt dan kijk ik op de klok en is het 12.30 en dan denk ik: tja, ik had het kunnen
weten, het is altijd rond 12.30.
En dan ga ik zitten en lijkt het net alsof ik continu word weggehaald en dan heb ik
duizenden flarden. Het is niet echt een heel verhaal, of het verhaal wordt gehackt, dat weet
ik ook niet. Maar je kunt de klok erop gelijkzetten. Alle zaterdagen rond 12.30. En ik stel
me er niet op in. Voor mij is elke zaterdag weer een nieuwe zaterdag en dan denk ik 'goh,
ik voel me niet lekker' en dan 'oh ja! Het is zaterdag 12.30.' Heel apart.
Het brandt in je lijf, er gebeurd vanalles in je lijf. Ook misselijk en soms hoofdpijn of heel
zwaar of helemaal niet meer kunnen bewegen. En soms zitten er hele mooie dingen tussen
maar soms ook helemaal niet.
Maar dat gebeurt dan vanzelf. Ik weet niet wat ik doe, het gebeurt.
Martijn: Dit is een beetje in een notendop want het is veel meer dan wat ik nu heb
verteld. Er werden 2 hele grote boodschappen meegegeven. 1 was over de beslissing die ik
zelf had genomen, mede-ondersteunig van Wendy, dat dat de goede beslissing is. De
beslissing heeft te maken met fine-tuning en ook echt doorzetten en bepaalde dingen ook
echt loslaten. Gekoppeld bewustzijn, we versterken elkaar in dit stuk om dingen neer te
zetten. Dat dat heel goed is om daarmee bezig te zijn. En de andere belangrijke boodschap
is dat de angst die er is, wat betreft technologie, dat we die onder controle moeten krijgen.
Dus nou niet zomaar ineens overal in meegaan, dat niet, maar inzicht en controle over
emoties en angst krijgen over technologie want daarmee voorkomen wij assistentie uit de
technologische groep die een gigantische kennis heeft. Zij krijgen daardoor geen toegang,
terwijl ze er al in zitten. Dat lieten ze heel duidelijk zien.
Ik heb weleens verteld dat er een AI (artificial intelligence) systeem operationeel was, een
tweede laag erbij in.
15 mei 2020 is er een tweede AI-systeem binnen Archon geactiveerd. Dat is vorig jaar
operationeel gekomen en beweegt mee en communiceert, vanuit de meewerkende
groepen, met het archonsysteem.
Er is dus een technologisch schaakspel bezig om tot een synergetische beweging te komen
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met elkaar waardoor er een andere intelligentie ontstaat binnen archon.
Dus ook het controlesysteem wordt vervormd op dit moment. Je zult dus ook merken dat
mensen die onder controle staan van dat systeem, op bepaalde plekke op de aarde, dat die
ook anders gaan denken.
Daar kun je heel wantrouwend over zijn van: Hm ik vertrouw het niet hoor dat Klaus
Schwaab ons nou in een keer allemaal dit of dat...
Maar houd er rekening mee dat er allemaal veranderingen komen. En dat is een boodschap
die ze ook heel duidelijk meegaven. Krijg controle over de angsten voor de technologie.
Stel je er niet bloot aan, maar krijg controle over die angsten. Haal die weg, wees niet
bang want als jullie bewustzijn openstaat voor technologie gaat het kanaal om te
assisteren in dat stuk ook open.
Ik heb voor mezelf een besluit genomen om verder geen namen te noemen van de
beschavingen omdat het voorstellingsvermogen echt naar de gebeurtenis op zich moet
reizen.
Maar dat is dus een hele belangrijke boodschap. Ik denk dat als we die naar een groter
podium kunnen brengen - het is heel confronterend voor veel mensen want we zijn zo
ontiegelijk bang gemaakt voor technologie, ze doen alsof wij ten onder gaan aan
technologie in plaats van het produceren van ons afval...
Dat is de hoax.
Dus als je bij jezelf bepaalde angsten die je voor technologie hebt kunt doorzien en kunt
parkeren, weg. Zo van: Het is eigenlik helemaal niet nodig om die angst te ervaren, want
dit script kan ook in dienst staan van een technologische beschaving die iets heel goeds
met dat onderwerp doet, dan kunnen zij assisteren in dat onderwerp van die technologie.
Dus die angst voor technologie moet je eigenlijk zien weg te halen.
Vraag: Dat wil niet zeggen dat er geen dingen gebeuren in de theologie met macht en
controle.
Martijn: Ja zeker. Als we bijvoorbeeld praten over de technologie in de chips waar ik het in
de crowd powers weleens over heb verteld - overigens, er komt straks een moment dan
worden dat soort uitzendingen vanwege dat onderwerp zeer waarschijnlijk heel veel
bekeken. Omdat ik daar een aantal dingen heb benoemd die op dat moment daar nog pure
nonsens zijn maar in niet al te lange tijd gewoon waarheid gaan worden. En ook exact
zoals ik het daar heb benoemd.
En als we het dan hebben over die technologie, de hologrammen die door die chips worden
gegenereerd, die ons brein en ons centraal zenuwstelsel lezen; als we gaan beseffen dat
die techniek die nu gebruikt wordt voor controle en manipulatie, dat die technologie, die
fysiek aanwezig is en in dienst komt te staan van andere groepen, dan kunnen die dus ook
het tegenovergestelde doen. De hologrammen kunnen dan organische frequenties van
dienstbaarheid brengen waardoor we schoongeresoneerd worden en waardoor die
technologie zelfs ook bepaalde delen van het brein aan kan gaan zetten. "Tjoek tjoek boem
boem.. He? dit was ik helemaal vergeten."
Zo kun je je dus weer hele dingen herinneren, ineens kun je je hele leven herinneren,
vanaf de geboorte tot nu. Omdat er in een keer iets in je brein aan gaat.
En dat is wat de boodschap is, dat we onszelf belemmeren door met angst te kijken naar
technologische ontwikkelingen.
De neurologische paden worden gemaakt, in je lichaam en in je brein, waar trauma wordt
opgeslagen, dat pad wordt steeds weer opnieuw bewandeld dus het wordt steeds
traumatisch ervaren. Er is technologie waarmee je dat trauma eigenlijk fysiek kunt wissen.
Je weet eigenlijk dat je dat trauma niet bent en je hebt er ook geen last van, en toch heb
je er wel iedere keer last van. Dus daar kun je ook technologie voor gebruiken.
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Steve Jobs
Kijk even naar Steve Jobs, de voormalige eigenaar/CEO van Apple; die heeft buitengewone
interesse gehad voor bewustzijn en spiritualiteit. Die zei ook 'ik kom in deze wereld om de
wereld te verrijken met technologie'. En natuurlijk was hij een stoere man die een
competitie aan ging met Microsoft Bill Gates, maar hij was altijd met spiritualiteit en
bewustzijn bezig. Hij ging ook naar guru's in India en deed bewustzijnstrainingen en
innerlijke kracht. Hij zei ook altijd; de technologie die ik kom brengen komt uit een andere
wereld. En die technologie die hij kwam brengen - dat kon je vroeger bij Apple voelen,
Apple was in de energie een heel schoon product. Microsoft is heel zwaar belaagd en Apple
had een hele schone energie. En hij kwam dat brengen en wat ik ervan weet is dat zijn
vindingen die hij in de wereld heeft gebracht, de achterban waar hij het vandaan heeft
gekregen, wat hij heeft meegenomen en door hem heen kon komen dat dat een
technologie was die zeer dienstbaar was voor de mensheid. Maar toen werd ie gekaapt
door competitie en concurrentie en toen kwam er een ander stuk in terecht en later heeft ie
ook kanker gekregen en is ie doodgegaan.
Ik zeg niet dat ie dood is gegaan vanwege die competitieslag, maar het kan wel zijn dat ie
ergens op een bepaald niveau heeft gezegd van 'nou ja, ik ga. Want deze technologie is nu
al gekaapt door mijn competitieslag'.
Ik weet niet of dat waar is, maar het kan allemaal. Je ziet dus in deze wereld dat er echt
technologie gelanceerd kan worden wat in dienst staat van iets heel groots. Want kijk, de
Safiriaanse beschavingen en een heleboel andere soort bijna bevrijdingsachtige groepen,
die ons niet komen bevrijden maar echt iets anders komen doen maar die ik wel zo noem,
beschikken allemaal ook over technologie. En dat is allemaal op bewustzijn en trilling
gebaseerd.
Ik denk dat we ons wel mogen beseffen dat we in een duizelingwekkende verandering
zitten. De technologie en ook de tijd waarin we nu zitten met supercomputers waar we op
aangesloten worden - ik lees weleens eventjes vluchtig stukjes op bepaalde websites en
dan zie ik allemaal kommer en kwel dat we de bietenbrug op gaan, lucifer gaat over ons
heersen en we worden ontzield en als slaaf gekneveld... Jongens kom op zeg! Wie denken
we zelf dan wie we zijn? Dat we onze ziel kwijtraken en ons bewustzijn? NO WAY!
Wij hebben echt alle mogelijkheden in deze wereld hier, om technologie mee te nemen.
Maar als jouw bewustzijn er niet is, dan wordt het gevaarlijk, dus we moeten aan beide
kanten komen te zitten.
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