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Bron: Martijn van Staveren 

Thema: Nulpunt 

Subthema: Het gevoel van niets 

 

Dus ik geef hier eigenlijk mee dat er iets is gebeurd wat niet alleen in deze werkelijkheid gebeurt 

maar dat hier iets op een onvoorstelbare geavanceerde manier plaatsvindt en wij ervaren dat is 

onze werkelijkheid in een vorm maar dat zijn trillingen die ertoe leiden dat de zieners van 

oorsprong, want de mens staat ergens voor als multidimensionaal godswezen, dat de 

oorspronkelijkheid van de mens geen functie meer heeft. Dat is wat hier gebeurd is. In feite is de 

mens gedeactiveerd.  

Ik zal hem nog één keer kort herhalen.  

 

De kracht van de mens, haar innerlijk bewustzijn, is dat zij, als zij in balans verkeert, en dat is 

gewoon een gevoel, dat zij dat balansveld in het lichaam terug laat keren, heel krachtig kan kijken 

en waarnemen waardoor de velden van werkelijkheid zich anders gaan gedragen.  

 

Dat gebeurt nu hier op deze aarde. Dat is waar de mens in de meest spectaculaire doorbraken voor 

staat. Deze kracht is op deze aarde nu zo minimaal en klein, maar als we hem inzetten wordt 'ie zo 

groot!! Bedenk en probeer het voor te stellen hoe groot die kracht is als de kracht van binnenuit het 

hele lichaam is. Hoe krachtig zou je kijken als wezen, als mens, hoe krachtig zou je kijken, hoeveel 

effect zou jouw manier van zuiverheid en daadkracht hebben in de werkelijkheid waar je vandaan 

komt? De mens is alom gekend! In alle werelden is de mens gekend! En ook de mens van Gaia en 

ook van heel veel andere werelden waar de mens ook leeft. En de mens is een ziener en wordt een 

ziener genoemd en gezien omdat overal waar de mens komt, in de balans, brengt de mens door 

haar aanwezigheid en manier van observeren, brengt de mens verstoringen in het veld naar het 

nulpunt. Alleen maar door haar zuiverheid. Denk aan je leven nu. Je herkent het, je weet het, er is 

ergens een moment en misschien vaker in je leven geweest dat je op een plek kwam waarvan je 

wist het is belangrijk dat ik hier nu ben. Of dat je in een discussie terecht kwam en dat de discussie 

stopte omdat jij kwam. Of omdat er iets veranderde in een gesprek alleen maar omdat jij plaatsnam 

en een vraag stelde of misschien wel niets deed. Of dat je een bus inloopt en dat je voelt dat er iets 

verandert en dat ineens mensen allemaal stil zijn omdat jij binnen stapt. Of dat de mensen ineens 

heel erg tot leven komen omdat jij er bent. Of misschien wel dat je bij je familie komt en je familie 

je de mond wilt snoeren omdat het een reactie is in het veld om jouw innerlijke kracht niet door te 

laten druppelen in en ik heb het niet specifiek over familie, maar dat jouw zienswijze geen effect 

gaat krijgen op het effect van de ander. Die kracht in de mens dat is de oorspronkelijke lichtvlam. 

Dat is een bewustzijn dat fundamenteel is en niet vormloos is, want het witte licht waar iedereen het 

over heeft, dat is dus het licht wat het effect is nadat wij niet meer onszelf tot uiting kunnen 

brengen. Dus als wij kiezen voor het licht komen we weer in hetzelfde moment en worden we weer 

omgezet, weer in de situatie van de werkelijkheid die we meemaken die we niet zelf hebben 

gecreëerd. Denk hoe groot en voel hoe groot die kracht is van oorsprong wat je hier op de aarde in 

het klein kent. 

 

Als de mens zich meer bewust wordt, als een groter deel van het fysieke brein zou gaan 

functioneren en dan wel gebaseerd, niet op ingevoegde modellen met een bril, wat een ander je 

vertelt, maar al die brillen juist weg, je gaat weer voelen, dan gaat een deel van dit brein 

functioneren en dan wordt deze werkelijkheid anders geïnterpreteerd. Ken je die blaadjes met al die 

zwarte stipjes? Leuk met nummertje 1 t/m 300. Dan ga je zo lijntjes trekken, weet je wel? Dat deed 

ik als kind altijd. Verschillende lijntjes en dan had je een figuurtje. Ik probeerde al altijd van tevoren 

het figuurtje te zien. Dat was bij die simpele heel makkelijk en bij die moeilijke was het, nou ik zeg 

het al, moeilijk. 

Maar wat we dus doen, we brengen dus verbanden. De lijntjes maken een vorm. Onze hersenen 

maken verbanden en die lijntjes zijn dus een vorm en we kunnen herkennen wat het is.  Maar deze 

werkelijkheid is eigenlijk, zo moet je dat gewoon even simpel bezien, is ook op een 

informatiebewustzijn gebaseerd veld, dat is een bewustzijnsveld, en ons brein is niet in staat om alle 

eindjes, alle pickseltjes, tot een groter geheel te brengen. Dus wat wij zien is alleen maar een 

interpretatie van het fysieke brein op basis van geloofssystemen. Geloof is propaganda en 

propaganda is denken. Het heeft helemaal niets te maken met echt voelen. Dus het is eerst 

propaganda, daar ga je iets over denken, vanuit je gedachten komt een gevoel en vanuit het gevoel 

komt een handeling. Maar als je de propaganda daarvoor weg durft te halen dan komt er dus geen 
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gedachte meer uit die propaganda voort, het is er dus niet meer, de propaganda is weg, de oude 

geschriften gaan dus gewoon aan de kant, dan gaat dat weg, dan ontstaat er een leegte, dan 

komt er uit die leegte geen gedachte meer, maar alleen een gevoel. Een gevoel van niets. 

Dat is geen informatie hier, maar dat is een nulpunt, dan ontbreekt het voor het brein aan 

een kader. Er is niets. Op dat punt ga je in de stilte, dus je moet als mens op deze wereld 

beseffen dat alles propaganda is, dat moet je gewoon durven doen, dan is dus de 

propaganda weg, de gedachte is weg, er komt een leeg gevoel van voelen en dan komt er 

een handelen uit. En op basis van die frequentie ontstaat er een ander bewustzijnsveld in 

de mens, en zal zij in eerste instantie deze werkelijkheid niet meer ervaren als voorheen. 

Eerst komen er andere informaties tot leven. Dat is wat hier aan de hand is. Daarom worden er 

zoveel modellen ingevoegd, propaganda, om de mens in het geleide denken en het voelen te 

houden. 

 

Het script dat alles verandert in dit moment, nu, doordat jij nu tsjoep jezelf anders gaat ervaren, 

durft aan te nemen dat je in feite belast bent met je persoonlijke toestanden van dit leven, waar je 

dus geen weerstand in gaat leggen, maar er anders naar kijkt en ook zorgt voor andere reacties op 

jouw leven en in jouw leven. Zorgt ervoor dat de meest onmogelijke dingen, die in deze 

werkelijkheid geen toegang zouden hebben, toch gebeuren. En daarvoor kan ik alleen maar aan 

mezelf werken. Ik kan jullie inspireren en jullie inspireren mij. Maar ik kan jullie niet healen. Wat 

ik wel kan doen is mijn Kracht laten vibreren en daarbij als membraan, net als jullie 

allemaal, elkaar ontmoeten in die vibratie. En op het moment dat dat gebeurt, dat de 

mens terugkeert in eigen bewustzijn, het nulpunt, waarin er dus geen keuzes meer zijn 

tussen het goede en het kwade, maar wel wetende dat er andere krachten zijn met 

andere agenda's, die je dus niet als kwaad moet aanduiden, dat er ook goede krachten 

zijn met hele mooie bijdragende agenda's, die je dus ook niet als goed hoeft aan te 

duiden, dat je in het midden staat en voelt: dit is mijn boodschap voor deze wereld. 

 

Die oorzaak en gevolgen - de gevolgen komen niet in beweging omdat de mensen die in die scripten 

leven zo geconditioneerd zijn geraakt in het denken, dat ze niet anders kunnen denken en daardoor 

alleen maar in de oorzaak gevolg wetgeving zitten van het labyrint. Dus de mensen kunnen 

niet anders denken omdat ze alleen maar denken zoals ze nu denken en denken dat ze niet anders 

kunnen denken en dat denken het perfecte denken is. 

En weet dat er buiten de sporen die je ziet, ook een heleboel andere sporen zijn die open 

mogen gaan. En als we daar naar gaan kijken dan voelen we ook de bloem in ons hart, dan 

voelen we ook van wacht eens even, als mijn manier van hoe ik naar deze werkelijkheid kijk en de 

manier hoe ik dus ook denk, als ik dus dacht al die tijd dat ik kon voelen en nu begrijp dat 

mijn voelen gebaseerd is op een script van het labyrint, als ik dat weghaal, dan moet mijn 

gevoel dus eigenlijk ook herzien worden, dan moet ik eerst naar het nulpunt, helemaal uit 

het denken weg, moet ik alle mogelijkheden naar voren halen, alle mogelijkheden, juist 

ook degene waar de meeste weerstand in zit, en dan pas in dat nulpunt kom, dan pas kan 

ik gaan voelen wat echt leven is. Want dan is er dus niets meer buiten jezelf wat groter is, of 

waar je je aan conformeert, maar je begrijpt dat je in deze werkelijkheid waarin je nu leeft 

eigenlijk de godskracht zelf bent om vervolgens de manier hoe je kijkt en ook hoe je 

denkt, niet meer in lijn met al die modellen, dat je daarmee de scripten openzet. 
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