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Samenvatting TF2 – bewust zijn van mandaat en Ambassade
Het is van belang steeds een knipje te geven in de situaties die ervóór hebben plaatsgevonden en
steeds vanuit het moment te denken wat het moet zijn en waar het over moet gaan. Dit kan
namelijk anders zijn dan wat wij denken.
De kracht van het zelfbewustzijn in deze wereld moet opgepompt worden, anders zakt het niveau.
De prikkels om ons heen worden namelijk groter naarmate het zelfbewustzijn groter wordt. Hoe
helderder jij in jezelf wordt hoe meer de werkelijkheid om je heen gaat schreeuwen om jou af te
leiden. Het is daardoor alsof je zelf steeds meer verdwijnt. Daarom is het zaak deze prikkels te
detecteren en doorzien en er onze kosmische frequenties doorheen te zetten, anders zakt het veld in
elkaar.
Let op dat je niet afhankelijk wordt van de groepsdynamiek, maar dat je jezelf steeds voorrang
geeft om te voelen en denken. Alleen zo ontstaat er een collectief bewustzijn van mensen die vrij
zijn en alert blijven en tóch in groepen kunnen bewegen.
Ontmoetingen zijn wél weer belangrijk, omdat de ander naast jou een appél op je doet jou terug te
laten bewegen als je wordt afgeleid. Zo blijf je elkaar bevoorraden.
Om echt iets met elkaar te kunnen doen en slagkracht te genereren is vanuit niet-groepsbewustzijn
vriendschapsfrequentie nodig. Dit betekent dat we onbeschadigend denken en voelen over elkaar en
onszelf. Je houdt elkaars frequentie hoog en blijft alert. Je krijgt opgeteld bij elkaar een grotere
intelligentie. Je hoeft het niet alleen te doen!
Kort gezegd kan de mens 3 bewegingen maken:
-terug de matrix in.
-zittend in het eigen informatieveld (b.v. een groentetuintje) en dat als het paradijs beschouwen.
-vanuit het paradijs in jezelf je gevoel inzetten van waaruit je door het grote geheel en door
wereldthema’s reist.
Besef dat we wat te doen hebben! We moeten het contact herstellen met zowel onszelf en het veld
waar we in leven als met werkelijkheden buiten de aarde.
We dienen het besef in te laden dat het geen verhaaltje is waar we het over hebben, maar dat het
zich écht voltrekt in deze wereld. Het gordijn gaat definitief open!
Door onze lichamelijke condities leven we veelal uitsluitend in de binnenkant. Van binnen kunnen we
onszelf goed voelen; we dromen en weten vanuit onze gevoelsintelligentie, zelfs zonder het te zien.
Het weten aan de binnenkant van onze intelligentie zit wel goed. Andere
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frequentievelden/buitenaards contact kan zichtbaar worden, omdat mensen die hier leven dit
hebben ingeladen in hun bewustzijn. Het dient levend te worden in dit veld.
Rechtstreeks contact kan niet via regeringen e.d. gaan, omdat zij die waarheidstrilling niet in zich
dragen. Het gaat via intelligenties met dezelfde bandbreedte, bewustzijnskeuze als die van hen. Het
gaat dus om jou, om mensen op de creatie/werkvloer. Je moet dus ergens naartoe om díe positie in
te nemen die je hebt meegenomen naar hier.
Er wordt op de deur geklopt, maar er is veel vervuiling, waardoor het contact weer wordt
afgebroken. Wat is er nodig, wie gaat het doen?
Het gaat over liefde en waarheid in jezelf.
Het vergt moed, energie en capaciteit om er te zijn.
Daarom dienen we in onszelf te kijken wie we zijn in deze situatie en alle onzin te skippen. We
moeten echt los van alle er niet toedoende bewegingen en gedachten. Het gaat om dat wat er
overblijft. Dan komt er weer contact tussen de aarde en vrije werelden.
Geef jezelf de bevoegdheid (=mandaat) om met je bewustzijn open fysiek contact te maken in een
wereld die dit absoluut tegengaat (omdat het beschouwd wordt als interventie). Dit bewustzijn
dienen we te lanceren en expanderen. Deze bevoegdheid moet van binnenuit worden uitgezet door
mensen die aansluitend in staat zijn te reageren op de reacties die gaan komen.
Deze bevoegdheid is nu slechts voorbehouden aan militaire organisaties, maar de grenzen van hun
bevoegdheid worden geënterd door een ander bewustzijn. Als het ijzer zó heet wordt ontstaan er
bijna altijd oorlogen, zoals we nu ook zien.
Veiligheid wordt geborgd door krachtige denkers, die in lijn met hun innerlijke intelligentie denken.
Zij zijn ook in staat de trillingen van dingen die niet kloppen uit te zetten d.m.v een krachtig ‘Halt’!
Het ‘halt’ is de kracht van wat je denkt, waardoor er niet verder gedacht kan worden.
Door rechtstreeks contact te leggen in deze werkelijkheid maken we een evolutiesprong.
Technologische en nep-voelvelden in de mens zullen in één keer komen te vervallen. Van binnenuit
zal de mens voorbij gedachteconstructen van deze aarde gaan bewegen. Je komt terecht in het
feitelijk denken van de mens als wezen, buiten de kaders van wat zij nu accepteert.
Dat dit nog niet gebeurd is komt omdat er onvoldoende is doorgeduwd. We hebben voornamelijk
individuele processen doorlopen.
Nu is het moment om finaal te gaan voor wat je voelt en denkt en dat heel sterk neer te zetten in
jezelf. Van daaruit dienen we samen te werken, finaal af te wijken van alle spirituele bewegingen en
ons bewustzijn te integreren ín deze werkelijkheid.
Nu we een officiële regering hebben is er slagvaardigheid mogelijk. Serieus en diep gemeend dienen
we ons mandaat in te zetten. De weg moet echter wel goed beveiligd worden.
Als je je bevoegdheid kenbaar maakt kan er oorlog uitbreken om je heldere denken/bevoegdheid te
vloeren en je te ontmoedigen.
We gaan rond de tafel met hele slimme mensen en organisaties. Je moet je visie, dat waar je voor
staat, in verbondenheid brengen en vanuit het lanceren de brug slaan naar de ander. Zo komt ieder
in contact met oorspronkelijke lichtvelden en de levenskracht.
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Bij het oprichten van bevoegdheid/ambassade dienen we alles steeds open te zetten, zodat de
organische trilling het aansluitpunt kan worden met die persoon. Opening van de Force i.p.v.
propaganda van haat!
Kwantumfysica laten werken: alles wat niet klopt steeds opnieuw openen. Wij zijn game-changers:
steeds kijken welk oorzaak en gevolg scenario actief is en daar anders naar kijken en een ander
script naar voren halen.
We gaan in contact met organisaties die de boel hier geheel dichtgetrokken hebben om onze
bevoegdheid open contact te bewerkstelligen niet te kunnen lanceren. Deze krachten zijn zwaar
belegerd en je moet ermee in aanraking komen.
Zij laten zich niet zien als duistere krachten, omdat jij dan in de gedachte komt van de frequentie
van ‘tegenovergestelde partij’. Die maakt jou slagvaardig en vastberaden. Je presenteert je liefde
voor de wereld in het veld: ‘Dit is wat ik doe!’
Jouw trilling van bewustzijn neemt echter af als de andere partij er genegen en welwillend uitziet. Je
slagvaardigheid om daadkrachtig in gesprek te gaan neemt af, omdat je sympathie krijgt. Zo zijn we
geprogrammeerd.
Het gaat om onze gemoedstoestand. Deze intelligenties spelen met de velden waar wij inzitten. Het
moet dus steeds gaan om de verbinding met jezelf, de aarde en wat er mag gebeuren met deze
aarde.
Vaak gaat het om aardige, intelligente, respectvolle mensen, die het positieve uit jou vragen, zodat
je met hen mee beweegt, zo werkt het systeem. Ga je echter in de aanval dan wordt het anders. In
het moment van ontmoeting kun je bijna geen onderscheid maken tussen goed en fout. Het zijn
geen zwarte, donkere krachten; ze dragen echter niet de visie dat alles vrij beschikbaar is voor
iedereen.
Het is zaak te beseffen met wat voor groepen we te maken hebben, maar niet als vijand. We dienen
zuiver te zijn en de Force in onszelf aanwezig te laten zijn, zodat zichtbaar wordt wat wel/niet klopt
(dat is iets anders dan een geprogrammeerd angstgevoel).
D.m.v. spreken met elkaar, inzicht en samenwerking zullen we het contact herstellen dat er altijd is
geweest. One Voice!
-Iemand toont beweging vanuit kracht en vooruit stappen. Laat een open hand zien in de
ontmoeting die je hebt. Laat jezelf zien en horen uit een open beweging.
-Muziekstuk ‘Immortal’ https://www.youtube.com/watch?v=vVezbVxp2Pw
Ma’hat: bewustzijnsslagvaardigheidsgroep, verkennergroep om contact te leggen van buiten en
binnen de aarde. Dit is de 7-stergroep.
Vraag: ‘Wie ben jij na het open contact?, wie of wat bestaat er daarna nog?’
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Wij zijn hier voor het proces daarna, dan begint alles. Het betekent dat er intense aandacht voor de
planeet zal moeten zijn om al het vuil op te ruimen. Er staan ons dan grote uitdagingen te wachten,
die veel liefde en aandacht vragen.
Het gaat om een complete koerswijziging en het is onze taak die als kwantumwezens te begeleiden.
Het gaat er Nu om met onze aandacht naar verdrukte gebieden te reizen en die aandacht daar in te
brengen.
Na het contact ontstaat een eruptie aan mogelijkheden in een andere werkelijkheid, waarin je
vanzelf zult ontdekken wat jouw taak is. Alles zal blijven bestaan en toch zal alles veranderen.
Er komt een koninklijk ‘weten veld’ over alles heen en de oude geloofssystemen vallen dan om. Ze
worden overschreven vanuit nieuw denken. Het levensveld vraagt om besturing zonder ‘bestuurd’ te
worden.
De ambassadefunctie, open contact, verloopt via het resonantieveld van de buitenaardse mens.
Waar sta je voor? Zelfpresentatie, onbegrensd denken en voelen. Waartoe ben je bereid en wanneer
begint het voor jou een belasting te worden? Hoogste frequentiewezens zoeken contact met jou,
mensen die de hoogste bron in zich dragen en activeren.
De ambassade is in feite een gesprek met onze familieleden.
-Op sheets worden de kernwoorden van waar de ambassade voor staat genoteerd, vanuit wat ieder
voelt en denkt (zie foto’s, met dank aan Anna). Al deze (3-dimensionele) woorden op papier bij
elkaar is wat we van binnen voelen. Wanneer we dat terug implementeren in dit veld verandert de
samenleving compleet.
Het gaat erom dat de andere taal die we van binnen dragen -de vibratie van de bron- het veld zó
versterkt dat de masterhouders van de hoofdrealiteit, die alles in deze wereld minutieus bekijken
vanuit een parallelle dimensie, niet meer kunnen volgen.
De informatie over welke (hersen)technologie er over de mens is uitgerold om te controleren en
besturen gaat open. Zodra deze uitvalt barst het ongeloof los en zal er begeleiding nodig zijn om dat
shockeffect op te vangen.
Het is zaak jezelf te verklaren dat je goed met jezelf in overeenstemming leeft en alles wat er in
jezelf gebeurt aandacht geeft!
Wat er gaat komen wordt ingeleid door mensen als wij en dat zet alles op losse schroeven.
Wat we nu op de sheets noteren zijn dingen vanuit een oud stuk die in een nieuw stuk worden
uitgevoerd. Het is niet zozeer dat alle controle wegvalt, maar er komt iets bíj en dat komt in
hetzelfde momentum tot leven. Het bewustzijn van iedereen krijgt een duw en dat lijkt
surrealistisch, omdat je daardoor anders reageert dan wat we nu opschrijven en het vaak wat
gemakkelijker gebeurt. Ons voorwerk nu is echter wél belangrijk!
Onze buitenaardse familie brengt het contact tot stand, wij creëren het bewustzijnsklimaat waarin
dat kan plaatsvinden, maar beslissen niet het moment. Zij kijken naar de condities van de situatie,
van wie jij bent. Voel je daarin gemakkelijk en creëer een betrokkenheidsklimaat van saamhorigheid
naar elkaar, waarin de uniekheid van alles overeind staat. Heb geen verwachting, maar laat het
mooiste met elkaar aanwezig zijn.
Bij open contact ontstaat er een draaggolf in de uitwisseling van bewustzijn, het deel dat
uitgeschakeld is bij onze geboorte gaat aan. Kosmische evolutie. Kwantumfysisch zitten we niet in
een leerproces, maar in een vergeetproces. Ons bewustzijn is uitgeresoneerd en als je hier op aarde
bent is het zó gecoördineerd dat het niet aangaat vóór je overlijdt. Het moment van open contact is
het momentum van de evolutie van een opgerichte wereld die spaak gelopen is. Daarvóór was er
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over en weer contact, force in action, doorstromen van goddelijke krachtstromen. Hoewel het heel
aanlokkelijk is om dat wat je bént naar voren te halen en dat ruim te leven, zit je in de opgezette
loop van evolutie als je de uitwisseling tussen goddelijke krachtstromen weglaat.
Op het moment van open contact wordt finaal duidelijk in jezelf hóe nodig het is dat dit gebeurt. Het
is een finale bevrijdingsbeweging, een herzieningsmoment waarop verschillende golven door elkaar
heen gaan bewegen: het oude systeem en de grotere kosmische kennis, die ons uit onszelf bevrijdt.
(Misschien is het de doorgang van waar we al mee bezig zijn, maar misschien ook gaat het helemaal
niet om de aarde, maar om iets geheel anders, iets nog veel groters. De verbinding met onze
gevoelens vormt een onderdeel van een veel groter scenario. Alles draait primair om ons koninklijke
bewustzijn.)
Om een nieuwe golf van bewustzijn te brengen is de vuurkracht in ons hart nodig, ónze vuurkracht!
Hoe?
Martijn heeft een duidelijke visie. De eerste 2 TF-dagen zijn besefsessies.
TF1: serieus spreken over het onderwerp de diepte in. Jezelf erop betrappen dat je snel
ge(her)programmeerd wordt, dat is hier een soort syndroom. Beseffen dat het er aan de binnenkant
al is, maar niet buiten je tot stand komt. Weten hoe feitelijk ontmoetingen zíjn, al is dat voor velen
niet valideerbaar.
TF2: ambassade. Vanuit politieke corruptie of vanuit een bepaalde perceptie van de aarde worden
geen goede besluiten genomen. I.p.v. naar verbetering te streven gaan we een
coalitie/ambassadefrequentie oprichten, waarin we kernwaarden samenbrengen en slagvaardigheid
inbrengen.
De volgende bijeenkomst zal een versnelling vormen. Er zal een handvest in meerdere talen komen.
Belangrijk is dat je steeds goed blijft doorvoelen en opletten of je mind je wil kapen en zegt dat dit
alles niet kan. Stap er dan even uit.
Voor NU is het zaak te ontspannen en vanuit hartskracht dit onderwerp te expanderen. Het moet
manifest worden in deze wereld zonder slag of stoot. Het gaat er om spannen! Haal je vermogen
zoveel mogelijk naar voren toe. Ieder proces is goed (geweest), anders had je hier niet kunnen
zitten. Ten slotte wordt er een foto getoond van waterwezens, die door onderzoekers ontdekt zijn.
Vele levensvormen zijn niet meer zichtbaar sinds de matrix er doorheen is gaan lopen, maar ze zijn
er nog wel.
(Bedankt voor het maken en delen van deze samenvatting)
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