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Bron: Martijn van Staveren 

Thema: 188 lagen 

Sub thema:  lichaam is opgebouwd uit 188 geometrische velden 

 

Uit Crowd Power, Earth Matters met Arjan Bos en lezingen  

 

Als we ons bewustzijn als één groot geheel zien, ik teken hem even zo uit, ons bewustzijn is een 

gigantisch resonantie bewustzijnsinformatieveld, gigantisch! Allemaal verschillende velden van 

oorsprong. Wat er gebeurd is er is een veld uitgevallen, dat zijn 188 lagen die uitvallen. Bij het 

uitvallen van één veld wordt het bewustzijn wat overblijft, wat normaliter in één heelheidsveld 

functioneert en waar wij zelf een lichaam uit creëren, wat niet meer kan door ons 

interpretatiesysteem, dus het lichaam is in een moment weg, er is geen uiting meer, is eigenlijk ook 

die hele werkelijkheid die we ervaren weg, is dat veld dus die andere 187 lagen die er ook zijn, dat 

bewustzijn van ons wordt direct door gekoppeld aan een matrix, aan een klaarliggend universum en 

dat universum, een aantal van die universa zijn gecreëerd door de archontische machten en een 

heel groot deel van die universa zijn gecreëerd door ook scheppende wezens. Maar in ieder geval 

zijn ze allemaal geïnvaseerd. Dus er is een oneindige hoeveelheid universa die ingenomen kunnen 

worden, die eigenlijk op de plank klaar gelegd zijn, om zodra er velden uitvallen van de mens dat 

haar bewustzijn stuurloos raakt, dat het bewustzijn wordt gelinkt razendsnel via hun machinerie aan 

een matrix. Dus we krijgen razendsnel een virtuele reality bril opgezet. Maar dat gebeurt met 

frequentie technologie. Hier leven wij en vervolgens gaat de hack verder, die wordt uitgeschakeld en 

worden we weer aan een andere frequentieveld, en weer aan een ander frequentieveld, en weer aan 

een ander universum en zo gaat dat maar door. Alle lichamen die wij daar allemaal ervaren zijn 

geen uitvindingen van de draconiërs. Alle lichamen, alle werkelijkheden waar we aan gelinkt worden 

zijn ingenomen door de draconische grootmachten. Dus alle lichamen die daar al zijn, waren er ook 

al, dus niet lichamen maar het hele systeem hoe het functioneert was al functioneel voordat de 

draconiërs die universa in gingen. Dus je moet je eens voorstellen hoe groot de voorbereiding is om 

het gracieuze humanoïde ras, dus de goden van oorsprong om die te kunnen leiden met hun 

bewustzijn naar allerlei verschillende velden als afleidingsmechanismen, wat daar allemaal aan 

voorwerk is gedaan, dat is gigantisch. Al die lichamen die daar worden ervaren komen niet voort uit 

onszelf. Het enige wat voortkomt uit onszelf is dat wat voortkomt als onze volledige bewustzijnsgrid 

functioneel en operationeel is. Maar dat wil niet zeggen dat op het moment dat wij bijvoorbeeld nu 

op de aarde leven en een experiment van een andere beschaving wat gehackt is en aangepast is, 

waar we nu in zitten, dat de lichamen die we nu ervaren dat we daar geen invloed op kunnen 

hebben. Dat kan dus wel. Ware het niet zo en dat is een beetje teleurstellend ter afronding en dat is 

een zeer goed gecoördineerde actie, dat de werkelijkheid die zij hebben overgenomen en hebben 

klaargemaakt, voorbereid hebben als sluitsteen van de infectie waarin de mens op het laatste 

moment in terecht komt, dat de opzet van het experiment, dus de experimenthouders al die tijd 

gecommuniceerd hebben met de draconische grootmachten wat ze niet wisten. Dus ze hebben het 

experiment op een bepaalde manier in elkaar gezet waarbij er een aantal functies nagenoeg afwezig 

zijn om in die lichamen god tot uitdrukking te laten komen. Nagenoeg. Niet onmogelijk. En dat 

voelen we, we voelen dat het er wel degelijk is. We voelen ook dat het tot leven komt, meer dan 

ooit. We voelen ook dat we in dit experiment, afgezien van dat we zelf weer kunnen gaan stralen en 

bloeien, dat we in dit experiment ook een gigantische kracht brengen, simpelweg alleen door via 

onze persoonlijkheid als mens die innerlijke kracht te laten stromen. En het is mogelijk zeker want 

alles is mogelijk! Het is mogelijk om in deze werkelijkheid als mens zoveel kracht te genereren dat 

je in dit script, daarom wordt dit script ook bewaakt door 8 verschillende controle groepen, dat je in 

dat script in de cellen van het fysieke geprogrammeerde bewustzijn de godscode brengt, de 

zelfschepcode, de autonomie en dus in feite de balanskracht, waardoor het hele frequentie 

informatieveld van het lichaam wijzigt, en ineens gaat luisteren naar bewustzijn. Want dat is 

namelijk de kracht van de goden. Niet alleen het menselijk goden ras maar ook andere rassen. Dus 

ja het kan. Zeker. Alleen de vraag is “wat gebeurt er als je dat doet?” Nou ik zou zeggen ga het 

beleven.  

 

Dit stuk is grote aandacht omdat wij hier met het ontsmetten en het doorbreken van die kracht in 

deze feitelijke wereld die er echt toe doet, dat is van belang omdat we begrijpen dat we binnen al 

die experimenten die dus ook, al die matrixen brengen wij, terwijl we hier zijn, dus maximaal het 

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


 
 

René Gieltjes                                                                               Pagina 2 van 18                                  Webpage https://matrix-nl.freevar.com                                       

leven binnen. Dit universum wat gecreëerd is, wat gezaaid is door heel veel andere beschavingen 

die mee hebben gewerkt vóór de hack, die mee hebben gewerkt om de ingrediënten d.m.v. 

frequentiebewustzijn hier te laten ontstaan, dus die kwamen niet met plantjes in ruimteschepen zo 

van “nou we komen ook nog plantjes brengen” zo hebben ze dat niet gedaan, ze hebben frequenties 

gebracht, gigantische frequentievelden, die, eenmaal ingevoegd in het veld van de aarde, zich een 

weg banen en waaruit cellen kunnen ontstaan waar planten uit kunnen ontstaan. Dat soort. Dat is 

iets heel anders. Wij denken aan planten maar zo werkt dat niet. Wij doen zo ontzettend belangrijk 

werk voor onszelf maar ook voor de experimenthouders die een hele grote reden hebben om dit te 

doen, wat gigantisch groot is, maar ook alle sterrennaties en beschavingen die betrokken zijn en 

vanuit liefde en kracht o.a. deze aarde het leven hebben geschonken dat wij daarin op dit moment 

de sleutel dragen, een belangrijke sleutel dragen om god binnen te laten komen.  

 

Bij de opzet van het experiment, zonder dat het gehackt was, dat zij volledig in charge waren als 

externe observanten, hebben zij een non-interventie beleid aangekondigd. Dat betekent dat er niet 

wordt bemoeid met hoe het leven zich daar gaat ontwikkelen. Ik heb het over het bewustzijn in de 

wezens waar het om gaat. Zij konden en kunnen moeilijk alle ingrediënten van het leven daar in 

brengen. Het is als dat je je benen kwijtraakt en toch technologie nodig hebt om weer te kunnen 

lopen en dan heb je die technologie nodig en die informatie brengt dan een ander naar je toe. Zo is 

die wereld en ook het universum en ook deze planeet opgezet. En dát is geen interventie geweest 

maar een verrijking wat niet invloed had  op het ontwikkelen van bewustzijn. Dus er is een non-

interventiebeleid afgekondigd dat er geen ingrijpen mocht plaatsvinden door andere balanswezens 

om dat experiment in een andere richting te duwen. Dat is vanuit de hoogste respect en vrijheid 

naar elkaar toe. En dat zien we bij onszelf ook terug. Wij vinden het ook niet fijn als een ander zich 

gaat bemoeien met ons proces, ga weg, je bedoelt het goed en dat doe je ook niet bij een ander. Als 

je bewustzijn groter wordt dan voel je ook dat je niet bij een ander dat wil doen. Dan voel je van het 

is oké. En dat is eigenlijk wat daar ook gebeurd is, dus een non-interventie beleid, maar de krachten 

die erin zijn gegaan die hebben helemaal geen boodschap aan het non-interventie beleid. En het 

binnendringen van die groepen is niet zonder slag of stoot gegaan hoor. We hebben het hier op de 

aarde over cyber war, over het hacken van computers. Het universum is een zeer geavanceerd 

computermodel op een manier die we nog nooit eerder besproken hebben. En daar is niet zo maar 

eventjes een vorm van oh we komen binnen en we nemen het over.  

Nu leven wij in deze werkelijkheid door een noodzaak, we zijn geleid door dezelfde krachten met 

een vooropgezette agenda, zijn we geleid dat we hierin terechtkomen, zodat we zullen vergeten of 

nooit bewust zijn wie we zijn en wat we kunnen. En door jouw vraag bevestig je nog een keer extra 

wie we zijn en wat we kunnen. Want dit is wat we kunnen! Maar wat we werkelijk zijn dat is wat we 

moeten uitdragen in onszelf en naar buiten in het leven. 

 

Als je die 188 super dimensionale holografische velden van trilling, als die allemaal naast elkaar neer 

zou zetten net als dat je een kaartenspel op tafel legt, dan zie je, als je kijkt naar het 

informatieveld, dan zie je uit dat informatieveld als daar een lichaam uit zou kunnen ontstaan, dat 

de bouwstenen daar een ander lichaam uit laat ontstaan. Als je dat bij elkaar veegt dan ontstaat 

daar een vorm uit, uit die taal die dus de oorspronkelijke mens is, maar als je hem helemaal uit 

elkaar trekt dan zie je dat bij elk frequentieveld een ander lichaam hoort. En de lichamen die 

werkzaam en operationeel zijn in de klaargelegde matrixen, dus eigenlijk in de overvallen matrixen, 

de lichamen die daar in leven, die zijn aangepast na de invasie op het frequentieveld van de mens, 

in al die schijven. Dus in die zin en daarom is het ook een beetje het dubbele, die lichamen hebben 

we niet zelf gecreëerd  maar die lichamen zijn wel gemodificeerd aan het informatieveld wat er in 

ons ligt zodat het naadloos op elkaar aansluit.  

 

Op het moment dat die invasie plaatsvond, is er een invasie geweest in de oorspronkelijkheid van de 

heelheid van wie wij zijn. Dus dat informatieveld is omgezet en gekopieerd en geplakt in hun 

hologram, in hun projectie. Daar is het uit elkaar gehaald waardoor er minder vermogen overbleef 

van de mens in het concept van wat de mens is in het lichamelijke gedeelte, dat is helemaal 

uitgeschakeld. Ons DNA is uitgeschakeld, de ontvangstvermogens van het DNA, dat het DNA geen 

emoties meer kan ontvangen of produceren waardoor we dus mentale lichamen werden. Uiteindelijk 

is ons lichaam van Oorsprong, dit lichaam, komt voort uit die Oorspronkelijke Wereld dus 1 op 1 

alleen versimpeld en vereenvoudigd en na de ingreep van de menselijke rassen, dus de Draconiërs 

die zichzelf hebben omgezet naar het menselijk bewustzijn dat ze Uhr noemen, het menselijke 

bewustzijn van Uhr, dát leger, zo wordt het gezien het Draconische leger, dat heeft nu zoveel macht 
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en invloed, doordat dat leger in plaats is gekomen voor die oorspronkelijke mensen wie wij zijn en 

daar eerst leefden, worden die coderingen door het veld gegeven en geëffectueerd in onze lichamen. 

 

Vraag: emoties zijn bepaalde frequentievelden en dat sluit aan op hoe je fysiek in elkaar zit in die 

zin je zou DNA ook als een soort informatievelden kunnen zien die al dan niet aan staan, dus die 

geheugen modules die wij kwijt zijn zouden ook in DNA kunnen zitten wat uitstaat, maar als je zegt 

als je terug gaat naar je kern, naar binnen, en dat gevoel dus weer voelt,.. hoe zit het dan met mijn 

familie, ben ik dan gebonden aan mijn DNA in die zin dat bepaalde dingen geërfd van zo is mijn 

vader dus zo ben ik ook, in feite zet je alles op losse schroeven want dat DNA is dus ook maar 

flexibel frequentieveld wat je dus weer los kan laten. 

Martijn: ja je kunt er helemaal los van komen. 100%  

Ik reageer nog even op wat je zegt over die lagen.  

De mens ontstaat vanuit laat ik zeggen voor onze begrippen hoofd en hart, als dat samenwerkt, 

bewustzijn functioneert dan komt daar een vorm uit, vervolgens ontstaat daar dus vorm uit, van 

oorspronkelijkheid leven wij als wezens met en krachtbron en dat is ons bewustzijn, dat is de 

brandstof. En bewustzijn creëert het lichaam. Nu is het zo dat het lichaam van de mens is 

opgebouwd uit 188 geometrische velden, en elk geometrisch veld het resultaat van een opsomming 

van miljoenen andere intelligenties. Dus dan pak ik één van die 188 lagen er tussenuit en één zo'n 

laag is een heel geavanceerd emotioneel geometrisch veld, dus niet een digitaal perfect kloppende 

geometrisch veld maar het is één van de 188, ik pak er ééntje tussenuit, dus één veld is het 

resultaat van miljoenen andere levensvormen uit een kwantumwereld, dus uit een universum, het 

hoofd universum waar allerlei miljarden andere universa doorheen lopen. Dus dat kun je zien als een 

soort skippyballen apart. Dus één van die 188 velden laat alle frequenties zien, alle geometrieën, 

dat zijn intelligenties en spirituele bewustzijnsfrequenties van één kwantum kosmos. Eén bal en daar 

leven miljarden radiozenders in met intelligenties. Al die intelligenties en al die gevoelswezens die 

daar ook in leven, die zenden informatie uit en uiteindelijk is dat allemaal bij elkaar opgeteld één 

van die 188 lagen. Dus de mens heeft 188 super dimensionale velden. Je moet dus zeggen dat er 

188 skippyballen zijn, allemaal verschillende kwantum universa waarvan elk universum voortkomt, 

het frequentieveld van al die levens van al die werelden daarin, al die verdiepingen al die 

radiozenders, dat zijn er 188. Ik druk het nu het simpelst eigenlijk uit. Bij het archontische 

intelligentieveld wat gebruikt wordt door de draconiërs, hebben ze een verandering toegepast vanuit 

de geometrie in ons bewustzijn, maar dat lukte hen niet, omdat ons bewustzijn niet te hacken is. 

Dus wat hebben ze gedaan ze zijn naar één van die kwantum kosmische werelden gereisd en 

hebben daar in één van die kosmische werkelijkheden, binnen dat grote skippybal, hebben ze in één 

van die kwantum werkelijkheden, hebben ze rassen op hun knie gebracht, die in een ander stadium 

van de evolutie verkeerden. En omdat die velden, dus die emoties en die wezens die daar in leven 

uiteindelijk het vibratieveld van één van die 188 lagen resultaat produceren, veranderde iets in dat 

frequentieveld, dus in het hele informatiebewustzijn in één van die 188 velden. En zo zijn zij op een 

hele gecoördineerde manier en dat is een vaardigheid van ongekende kracht, waanzinnig dat het 

ook gelukt is, is ons veld anders gaan functioneren, we zijn naar een ander frequentieveld gegaan. 

En daar zijn haperingen in voort gekomen en binnenin het haperen hebben ze ingegrepen. En 

uiteindelijk is het bewustzijn van de mens, wat dus is opgebouwd uit 188 superdimensies, waarvan 

elke dimensie op zich bestaat uit miljarden andere radio bandbreedtes, universa in dat kwantum 

bewustzijn, is ons bewustzijn als het ware uitgevallen. Bij ons volledig operationele laat ik zeggen 

DNA, dat is god, dat is de godscode, de medeschepper van het geheel. Als mede schepper, eigenlijk 

ook als hoofdschepper in het universum, hebben er veranderingen plaatsgevonden in de streng, dat 

noem ik nu maar even streng, dus het informatieveld wat wij DNA noemen, daar zijn veranderingen 

in aangepast, dus er zijn functies uitgevallen. En iedere keer als er een functie uitviel viel er ook een 

bepaalde laag, informatie laag, in de mens uit, waardoor de mens minder kon. Ze konden ineens 

minder reizen, ze konden minder in contact komen met de universele levensbron en ze verloren 

daarbij ook haar vrienden en de contacten die zij heeft door alle werelden heen. Het is een 

ongekende ramp waar we het hier over hebben. En uiteindelijk leidt het er toe dat in de laatste laag, 

de laatste 188e laag, dat is een kwantum universum waar eigenlijk allerlei andere werelden ook in 

verbonden zitten, dat we dus deze werkelijkheid ervaren. Als je dit om durft te draaien moet je 

zegen van “wacht eens even als mijn functie van het emotionele bewustzijn, daar praten we over, 

trilling, als ik niet meer in het geloof zit van iets anders en ik kom in mijn autonome kracht, als dat 

toeneemt dan verandert dus mijn werkelijkheid maar dan verander ik ook over die vorm”. Meer 

vermogen. Je moet ook durven zien wacht eens als we het over afpellen hebben van het grote 

poppetje naar het kleine poppetje dan is dus mijn bewustzijn uiteindelijk terecht gekomen in één 
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van die geometrieën die op voorhand dus gekaapt zijn, en dat zijn niet alle 188 superdimensies die 

gekaapt zijn, het zijn universa binnen die superdimensies. De invasie die heeft plaatsgevonden is 

geometrisch van aard. Het is uit elkaar vallen van informatie naar een versimpeling van dit lichaam. 

Dus dit lichaam, ons bewustzijn in dit lichaam, het heeft niets met het lichaam te maken, maar dit 

lichaam is eigenlijk energetisch wel verbonden met de saté prikker met daar waar je vandaan komt. 

Daarom moeten we ook aan onszelf durven werken in ons bewustzijn. En dat dit script waar we nu 

in leven ook nog eens gehackt is waardoor we ook nog eens een keer in een hele andere situatie 

verkeren, ja dat is een heel moeilijk te verteren iets.  

 

En vanuit die werkelijkheid is de mens met haar bewustzijn in allerlei andere universa terecht 

gekomen, door die macht, in allerlei werelden die georkestreerd zijn en uiteindelijk worden wij 

gedwongen, door onszelf, als wij weer terug willen keren in de oorspronkelijkheid, dus in dat we 

expressie geven aan datgene wie we zijn, dan moeten we op zoek naar het ontbrekende stukje wat 

de projector van binnenuit, whoem, laat ontstaat waardoor het weer vorm is en de mens in haar 

volheid en in haar heelheid weer straalt. En dat veld wat daar uitgeschakeld is, naar dat veld is de 

mens op zoek gegaan. In alle werelden die de mens heeft gekend, in alle projectiewerkelijkheden 

die er zijn opgevoerd door deze technologische macht, is de mens op zoek gegaan en heeft zij de 

code gevonden in zichzelf, die ontbreekt, dat is een gevoelsveld, en dat heeft te maken met 

autonomie, dat heeft te maken met de frequentie van zelfbeschikking, en het heeft te maken met 

totaal, helemaal in lijn met datgene dat er in jezelf leeft te leven en te denken en te voelen, dus niet 

in lijn van iets anders, en die code die daar gekraakt is, dat is de broncode waar alles omheen draait 

van ons bewustzijn, die vinden wij in deze werkelijkheid! Dus wij hebben in het laatste moment als 

beschaving en ook als wezens, hebben wij een reis gemaakt naar binnen toe, nog dieper in een 

andere matrix, en zijn als een soort avatar gaan reizen en zijn met ons bewustzijn geklikt in een 

werkelijkheid en dat is deze werkelijkheid. 

Tekening: dit is het oorspronkelijk universum de oneindigheid, dat heeft geen begin en geen eind, 

dat is de kwantumkosmos, dus in die werkelijkheid zijn alle andere radiofrequenties, andere 

universa lopen daar doorheen. Wij leven in die opeenhoping bij elkaar optellen, het samenvloeien 

van die universa bij elkaar, daar leven wij in een gezamenlijke bandbreedte van al die werelden, dus 

we horen niet één radiozender maar in feite hoor je alle radiozenders tegelijkertijd, net als dat je je 

nu moet afstemmen met je hart en dat je hoort wat er in een ander universum gebeurt, wat wij 

dáár doen, wij horen alles! Wij kunnen alles waarnemen wat er ook maar gebeurt. We kunnen ons 

afstemmen daarop en we gaan met vorm en al, whoep, zo naar een andere werkelijkheid. We 

hebben geen voertuigen nodig. Wij zijn de godswezens van origine.  

En vanuit deze werkelijkheid hier is de mens in feite gekaapt, ze is in die werkelijkheid uit haar 

interpretatievermogen, dus uit haar uiting van het innerlijk vermogen gehaald en is daarbij een 

andere werkelijkheid gaan ervaren. Tekent een stamboom die 188 superdimensies zijn, 188 lagen 

die kennen geen boven of onder, het zijn lagen die door elkaar heen liggen, zijn 188 lagen van de 

tienduizenden matrixen die er zijn, heel veel matrixen, die gecreëerd zijn, sommige door onszelf, die 

later ingenomen zijn door andere machten en andere die door die machten zelf gecreëerd zijn, die 

188 superdimensies, dat zijn dimensies die zijn allemaal ingenomen door in dit geval zoals wij dat 

hier op aarde noemen, de draconiërs, de draconische grootmachten en een aantal andere zeer 

intellectuele beschavingen. En die 188 lagen dat zijn allemaal verschillende werkelijkheden en we 

hebben en hoofdbewustzijn, het is niet zo dat we ons opdelen in allerlei verschillende lagen 

tegelijkertijd, want dat komt uit een spiritueel boekje, ons bewustzijn wordt steeds getrakteerd op 

een andere werkelijkheid. Dus je kunt 2 seconden zeg maar hier in leven, in die werkelijkheid, 's 

nachts, je wordt om 03.10 wakker en je valt weer in slaap en je hebt een gigantische droom gehad 

en je kijkt op je wekker en het is 03.15. In 5 minuten tijd heb je maanden gedroomd. Tijd bestaat 

dus niet! In die 2 seconden tijd kun je daar een tijdlijn hebben in die werkelijkheid bijvoorbeeld van 

Atlantis en Lemuria, want die komen uit matrixen. Die komen niet uit de vrije zone. Vervolgens 

wordt je getrakteerd op die, dan wordt je getrakteerd op die, en zo switcht ons bewustzijn in een 

vrij kort moment razendsnel door gigantische tijdlijnen heen. Eenmaal in die tijdlijn wordt ook die 

tijdlijn in ons geduwd en ervaren we die ook. Net zoals we deze werkelijkheid die we nu ervaren ook 

ervaren als de tijd die wij voelen en dat is dus ook zo want in dat moment, dus dit moment ook, 

hebben we te maken met tijd. Die 188 lagen die zorgen er uiteindelijk voor, dus dat is de verdieping 

van het nu, deze werkelijkheid, dit universum, die als een radiozender door het kwantumkosmos 

heen loopt, deze radiofrequentie dus dat universum is gecreëerd door experimenthouders, dus door 

de huargardiaanse beschaving, is dit universum gecreëerd omdat zijzelf dit hebben meegemaakt. En 

zij zijn op zoek d.m.v. waarneming hoe god in zichzelf kan ontstaan door dat in het experiment waar 
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te nemen. Dit experiment van de huargardiaanse beschaving is gekaapt, dus in de ingrediënten 

zitten eigenlijk allemaal hele mooie en belangrijk dingen, dat je zegt dat kan toch nooit door een 

negatieve macht ontwikkeld zijn, nee dat klopt ook, het is ook niet door een negatieve macht 

ontwikkeld. Het is door een macht ontwikkeld die heel veel liefde heeft voor het leven en daarbij de 

godskracht en de scheppingskracht weer wil opnieuw onderzoeken. Om dat mee te nemen 

vervolgens daar naar die werkelijkheid en daar ook weer zelf in wakker te worden. Dus dat zijn 

allemaal sessies binnen sessies. Nu is het zo dat dit experiment, dus in feite de beleidsmakers van 

dit experiment, zijn gekaapt en daarvoor is in de plaats gekomen, en eigenlijk een kopie van hen, 

maar met een paar aanpassinkjes ten gunste van die intelligentie die daarachter zit. En degene die 

dat hebben gedaan dat zijn dezelfde als die hier de mens uit haat droomfunctie heeft gehaald. Dus 

in feite leven wij nu in een werkelijkheid die alle ingrediënten kennen van een fantastisch 

experiment, dat is echt zeer geavanceerd en heel diepgaand,  waar we in leven, de zee, de vissen 

hoe alles hier functioneert, alles is frequentie en informatie, wij zien dus vissen, maar degene die 

vissen hebben ontworpen toen de ontwikkelaars van dit universum aan het ontwerpen waren, 

hebben heleboel andere beschavingen daar aan meegewerkt om hun experiment te ondersteunen, 

ze hebben nooit vissen gebracht, dan zou je kunnen afvragen hoe zou nou ooit een vis zijn kunnen 

ontstaan, nee vissen zijn informatievelden, alles is een informatieveld. Wat ze kwamen brengen was 

een informatie in dat veld en in dat veld resoneerde die informatie naar een fysieke vorm. 

Uiteindelijk zijn die resonantievelden aangepast. Er zijn hele grote conductors geplaatst op deze 

aarde, ik heb het nu even over de aarde, d.m.v. nieuwe frequenties werden vormen en ook histories 

van de werkelijkheid hierbij werden eruit geresoneerd, gewoon d.m.v. frequentietechnologie. Deze 

werkelijkheid is er voor in de plaats gekomen, hier leven wij nu, nog steeds hoofdzakelijk met alle 

ingrediënten die horen bij dat experiment, maar waarom zijn we hier nou eigenlijk want het gaat nu 

om ons, wij zijn hier omdat wij door deze hele reis door al die cyclussen van al die werkelijkheden 

uiteindelijk op zoek moesten gaan in onszelf naar de hoofdinfectie die er toe heeft geleid dat wij 

onszelf niet meet tot uiting kunnen brengen. Dus dat stukje virus, dat frequentie technologie, wat in 

ons is neergezet waardoor we geen uiting meer konden geven aan wie we werkelijk zijn, dat hebben 

we opgespoord in onszelf en door daar naar toe te gaan worden we geboren in die werkelijkheid. En 

die werkelijkheid die speelt zich eigenlijk af in onszelf. Als we nu zien dat dit binnen de verdieping 

valt van een heel grote invasiemacht, terwijl het toch een heel mooi experiment is, dus dat is een 

beetje een contradictie, je leeft in een fantastisch experiment, een universum, een planeet, met 

waanzinnig veel mooie levensmogelijkheden en tegelijkertijd kun je er zo van gaan houden dat je je 

daar dus heel erg thuis voelt, en dat is ook nodig want dan komt god tot leven in die werkelijkheid 

en je moet je bewust worden dat dat niet is waarom je hier bent!! 

Dit is allemaal georkestreerd door dezelfde macht die ons als mensen heeft verstoord. Dus dat hele 

arsenaal is eigenlijk een soort zoektocht, het is een script waarin je terechtkomt, een werkelijkheid, 

een super geavanceerde droom, die is voorbereid met het weten dat de onsterfelijken, want zo 

worden wij gezien als levensdragers, de onsterfelijke alle tijd hebben wegens de onsterfelijkheid om 

terug te halen de broncode waarin ze gehackt zijn en dat zit 'm dus in de frequentie in ons 

bewustzijn en de frequenties zijn emoties. Dus ze zullen hoe dan ook nooit hun eigen emoties 

moeten kunnen ervaren maar alleen de emotie in de vorm van trauma, dan blijven ze er in ieder 

geval bij weg. Voor de mensen die door hebben dat ze in de trauma door moeten dringen en daar de 

emoties en de schepping gaan ervaren, dus ook de broncode terug gaan vinden, hebben ze deze 

werkelijkheid ingenomen, de werkelijkheid die dus niet ingenomen is buiten zichzelf maar dit speelt 

eigenlijk ingevoegd in het bewustzijn van jou af, want eigenlijk speelt dit dus in zijn geheel, dit hele 

verhaal, speelt zich dus af in jouzelf, in jouw bewustzijn en in jouw bewustzijn heeft de hack 

plaatsgevonden en is de infectie dus ook het virus, nogmaals een heel geavanceerd virus moet je 

dus opsporen met jouw bewustzijn, want dat is het enige wat je hebt, bewustzijn, hebben ze dat 

virus ingekapseld, ingebouwd in geprogrammeerd uiteraard in een werkelijkheid. En die 

werkelijkheid zit zo ontzettend knap in elkaar dat alle voorwerk wat er is gedaan in al die andere 

matrix levens waardoor we getekend zijn in feite voor het leven binnen al die matrixen, trauma's dat 

we in die werkelijkheid waar de broncode ligt, zodra we daar komen niet meer zin hebben om hem 

te openen!! Omdat we blij zijn dat er getraumatiseerde persoonlijkheidsstoornissen zijn en ons 

willen vasthouden aan ons persoonlijke trauma en ballast. En dan willen we er dus niet meer dwars 

overheen stappen en zeggen nu gaat het hier om, maar we willen het hebben over daar. Dus 

vraagteken of uitroepteken. Dit zijn 400.000 afleveringen van een serie die nog nooit geschreven is 

met en ontelbaar hoeveelheid leed en ook vreugde, door allerlei verschillende werkelijkheden heen.  

 

Blik eens terug op informatie dat wij uit een andere wereld zijn gekomen, jij, en dat je met een 
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specifieke doelstelling op deze wereld bent gekomen. Daar gaat het om. Je bent hier gekomen om 

zaken af te leren, om vanuit je eigen kracht dat te gaan doen wat het gevoel oplevert waardoor je 

vrij bent. En daar hebben we dus vormen voor nodig en voor je het weet zit je in die vorm 

opgesloten. Dan denk je dus dat het daar om gaat. Wat wil je werkelijk doen? Waar voel je je goed 

bij, een hele belangrijke vraag. Ik heb een plaatje de vorige keer gebruikt waarin we bovenin een 

100% vermogend bewustzijnswezen zijn en waarin we onderin zijn aanbeland in uiteindelijk in een 1 

% bewustzijnswezen. In deze val van het bewustzijn bestaat de val uit 188 verschillende 

tussenstations Die tussenstations dat zijn eigenlijk grids. Dus zoals jullie hier nu leven en ik ook 

hebben wij een fysiek lichaam en hebben we een groot energetisch veld rond om ons. We zijn 

uiteindelijk maar energie. Het is ook discutabel om het een fysiek lichaam te noemen. We doen dat 

omdat we onderscheid nodig hebben. Maar laten we nou gewoon eens zeggen dat we helemaal geen 

fysiek lichaam hebben, maar dat we gewoon energie zijn. Dat we een energetisch lichaam hebben 

wat een verdichting kent. Waardoor wij een fysiek lichaam ervaren. Nogmaals als je tussen de 

atomen door kijkt, tussen de sub atomen door dan zie je dus dat daar ruimte is waar niets zit, 

ogenschijnlijk. Dus we zijn voortdurend energie. Dit energieveld wat we nu ervaren, dit fysieke 

energieveld, is dus op dit moment 1 %, is dus een energieveld en strekt zich verder uit dan alleen 

het fysieke lichaam. Dat is een groot bewustzijnsveld en een resonantieveld, een trilling. De wijze 

hoe dat bewustzijnsveld resoneert, trilt, dat is dus een trilling, heeft te maken met hoe jij jezelf 

voelt. Dus het woord gevoel is eigenlijk heel erg belangrijk. Er zijn zoveel verschillende gevoelens 

die tegelijkertijd in ons bewustzijn aanwezig zijn. Je kunt met een heel positief project bezig zijn en 

dat zit er gewoon helemaal in, tjak en toch loopt er iets anders doorheen wat je ook bezighoudt en 

dat is helemaal niet positief, dat is zelfs afschuwelijk. Dat beïnvloed dus wel dat totale veld. Je hele 

energetisch bewustzijn, je atomen maar ook je frequentie van de sub atomen, de frequentie van de 

velden die we niet kunnen zien zoals bijvoorbeeld röntgen straling, eigenlijk heel veel energie wat 

we uitzenden, magnetische energieën, elektrische energieën worden dus ook beïnvloed door al die 

gevoelens die jij in je draagt. Hoe zuiverder jij in je leven kunt leven hoe meer uitgelijnd jij wordt, 

als je daar naar kunt kijken, dat is een verdraaid lastige hoor, dus om naar zaken te kijken die je 

maar niet kunt pakken. Op het moment dat jij daar mee bezig gaat, al is het alleen maar een 

intentie, dus zuiver er naar te gaan kijken, daar gaat het om. Op het moment dat die intentie er is, 

stel je kunt hem hier niet pakken, je snapt het niet, je kunt het in je gevoel niet voelen maar je 

weet wel dat het daar om gaat, dan is deze intentie hier is dus de aanjager om dat ook in beweging 

te krijgen. Omdat er ergens in het hele veld waar wij uit bestaan, is er een activiteit nodig die de 

verandering in beweging zet. Als iemand tegen jou zegt of jij ziet het bij een ander gebeuren van 

“ga nou eens uit je hoofd, je moet naar je gevoel” dan begrijpen wij wel wat er wordt gezegd, maar 

in de kern is het ook belangrijk om te zeggen “maar wacht eens, zelfs je hoofd kan een intentie in 

beweging zetten die ervoor zorgt dat er een resonantie is in het neurologisch systeem waardoor er 

iets wordt uitgenodigd”. Dus iemand die heel erg in het denken zit heeft dus eerst een hele diepe 

intentie nodig, een besluit, vanuit diepe noodzaak in zichzelf om daar aan te werken. Dat ene waar 

het om gaat. Nou dat hele veld in ons, dat ene %, dat hele resonantieveld dat is het veld wat bij dit 

lichaam hoort, bij deze wereld, heeft nog 187 andere grote hoofdvelden er doorheen, terwijl wij hier 

zijn. Ofwel dat is aan elkaar verbonden. Dus er zijn 188 lagen. Ik heb dat toen zo getekend en 

uiteindelijk zou je het ook anders kunnen zeggen, dat ik dat weghaal en dat we het zo neerzetten. 

Dus hier ben je 100% vermogend wezen en hier ben je een 1% vermogend wezen. Zo kun je het 

ook zien, dat er een proces heeft plaatsgevonden achter elkaar aan waarbij we uiteindelijk hier 

terecht zijn gekomen.  Als ik het heb over zelf explorerend vermogen en metafysisch bewustzijn dan 

gaat het om het bewustzijn dat wij verbinding hebben, nog steeds, met al die andere lagen. Je zou 

hem ook zo kunnen zetten, dat we dus vanuit 100% naar een 1% werkelijkheid zijn gegaan. We 

zitten dus eigenlijk voortdurend in ons eigen veld van ons hogere bewustzijn, zoals we dat ook 

weleens noemen. En dat is belangrijk. Buitenaardse beschavingen die de aarde bezoeken komen dus 

wezens die dat vanuit de oorsprong van het universum ons trachten te inspireren, te kijken naar de 

scenario's die we tot nu toe weinig tot niet voor mogelijk hebben gehouden, komen dus uit die 

andere lagen. Deze laag waarin we nu zitten is het gevolg van een gigantische val van het 

bewustzijn. Op het moment dat jij besluit hier in deze werkelijkheid, daar, om daar een verandering 

in te brengen, om te gaan werken aan je referentiepunten, om te gaan werken aan je eigen 

vermogen, kom je met een heleboel zaken kom je in aanraking. Je krijgt te maken met je fysieke 

overtuigingen, je krijgt te maken met dus ook echt letterlijk je familiaire overtuigingen. Je krijgt te 

maken met de foetus overtuigingen die er in zijn gebracht op het moment dat je je hier net met je 

bewustzijn koppelde ofwel aan deze werkelijkheid ging deelnemen. De programma's die daarin 

geduwd zijn dat zijn er nogal wat. Daar gaan we het straks nog na de pauze over hebben. Dat de 

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


 
 

René Gieltjes                                                                               Pagina 7 van 18                                  Webpage https://matrix-nl.freevar.com                                       

foetus vol gestampt zit met programmatuur om te zorgen dat je precies die kant uitgaat waar het 

eigenlijk niet omgaat, maar voor hen dus wel. Voor de ideologie voor deze wezens dus wel. Daar 

heb je hem hè, de ideologie! Dus wat voor ons belangrijk is is dat op het moment dat wij aan 

onszelf gaan werken en we werken ook aan andere velden, binnen in onszelf, dat we ook werken 

aan de stoelpoten onderuit te zagen van de ideologie van andere beschavingen. Dit is een hele 

belangrijke. Als jij eens wits hoeveel kracht je in jezelf draagt van oorsprong, als je je daar niet op 

voorbereid in je hart, dat je met eerbied en respect, vanuit het krachtveld van het universum, dat 

vermogen weer gaat inzetten zul je deze vermogens ogenblikkelijk inzetten in andere tijden, als je 

dat weer gaat ervaren dat het open gaat, zul je ogenblikkelijk inzetten door om je heen te slaan. Dit 

is heel belangrijk wat ik hier zeg. Dit hebben wij in het verleden al vaker gedaan. Wij hebben in 

andere tijden hebben wij bij bepaalde processen, bij overgangen van ons bewustzijn naar andere 

werelden, hebben wij vermogens ingezet uit beschadiging. Dus iemand die zwaar onderdrukt is en 

vrij komt en zich niet bewust is wat voor grotere werkelijkheid daar omheen is, probeert zich louter 

te bevrijden alleen uit dat ene moment. Ben jij voorbereid, heb jij doorvoeld in jezelf dat het juist 

belangrijk is dat je met rust en ontspanning uit die oude situatie kunt stappen, dan kun je de nieuwe 

werkelijkheid eromheen, die er dus altijd is geweest, kun je eerst gaan bestuderen, aanschouwen en 

dan kun je daar iets mee doen. Dat is net als met een hond die heel lang in een kennel heeft 

gezeten zodra je die kennel opendoet, dan wordt hij agressief, want hij wil die kennel ofwel 

behouden of als hij eruit komt dan wil hij toch iets aanvallen.  

 

De mens heeft een enorm vermogen, wij allemaal, jullie hebben ontzettende vermogens. Dus we 

zitten hier in die 1% werkelijkheid, hier hebben we dus te maken met het onderzoeken van hoe zit 

onze werkelijkheid in elkaar, maar vooral ook wat doe ik nou eigenlijk allemaal in mijn leven. De 

vraag “en dan” Hoe kan ik mijzelf veranderen zonder dat we de ideologie van andere wezens 

onderuit halen, want dit is dus de wederopstanding, de voorbereiding in onszelf naar een ander 

tijdperk wat we nu hier in het praktische in het dagelijks leven aan het oefenen zijn. Hoe kan ik dat 

doen vanuit mijn kracht zonder andere beschavingen daarin te kwetsen zelfs als het kwaadaardige 

beschavingen zijn, en hoe kan ik het doen in mijn leven hier en nu, zodat ik hier ook een prettig 

leven heb. Want wat is de vraag. Wat wil jij doen? Waar gaat het allemaal over? Ik kan nog een 

paar uur doorgaan hoor. Ik blijf net zolang doorgaan tot we murw raken en toch tot die kernkracht 

komen van waar gaat het over. Wat wil ik doen? Wie zou iets willen zeggen wat je weet van jezelf 

wat je komt doen? Wie durft het hardop te zeggen.  

 

Toen we de reis maakten vanaf de 14 e naar dit experiment is er en hack geplaatst door de Anunaki 

beschavingen, die hebben ons bewustzijn, het elektro fysiologisch bewustzijn va ieder wezen die 

leeft in dat experiment de lichamen hebben ze gehackt, daar hebben ze 7 sub bewustzijnsvelden 

ingevoegd, en één van die 7 velden is deze aarde, daarin ervaren we nu dit plus de leer dat er 

hogere wezens en die ander 7 velden dat ervaart dit brein ook. Er zijn dus 8 verschillende elctro 

magnetische velden geactiveerd en één van die bandbreedte, velden dat is de wereld waar zijn nu in 

leven. Maar je kunt ook zeggen dat er dus nog 7 andere velden zijn die daardoorheen lopen en als 

je daar naar schuift naar die andere bewustzijnsvelden, dat zijn dus mindcontrol velden, dan kom je 

niet in deze wereld uit, het zijn andere werelden die gelijk zijn aan deze werkelijkheid  en die ook 

door de Annunaki worden bestuurd, en in die werelden is een andere historie en gebeuren er andere 

dingen dan wat wij hier op de aarde meemaken. Dat is alleen maar afleiding om te zorgen dat we de 

rest van ons vermogen niet kunnen gebruiken, want die zijn bezet, het fysieke lichaam. Dus één van 

deze 8 lagen dat is waar wij in de derde dimensie leven, dat is deze werkelijkheid, en wij hebben 

geleerd dat er nog een 4e en een 5e en een 6e is maar dat is allemaal een leer die we ervaren in 

deze werkelijkheid. Die 4,5,6 is allemaal fictief. Dat is alleen maar om ons een koekje voor te 

houden dat we kunnen opstijgen. Als je je focust op die dimensies dan ben je in je voorstelling bezig 

volgens het concept van deze werkelijkheid die georkestreerd is van de Annunaki, die willen ons die 

kant uitsturen.  

Deze val hebben we meegemaakt, vervolgens maken we een reis naar het experiment, daar worden 

we in geboren, we leven daar zelfs in, en terwijl we daar in leven, daar liggen ook onze 

herinneringen aan een groter vermogen als mens op de aarde, komt er een Annunaki invasie dat is 

ongeveer 500.000 jaar geleden aardse tijd uitgedrukt, daar zijn wij gebroken in ons bewustzijn, 

daar zijn verschillende lagen in de mind ontstaan, en in één van die lagen daar wordt een virtual 

spelletje door de mind afgespeeld en dat is deze werkelijkheid ( waar we nu leven) En terwijl we 

deze werkelijkheid ervaren hier hebben we te maken met allerlei leren uit de 4e, 5e, 6e en 7e 

dimensie zodat we ons daarheen richten en niet   ons bewustzijn hier heen richten. Voortdurend is 
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het een afleiding. Vraag en zitten daar ook de psychoses in? Ja. Psychoses is één van die werelden. 

Waarvan de wereld zegt dat we ziek wijn maar vervolgens leven we in een ander bewustzijn. Ik heb 

met mensen die psychoses hadden gewerkt en je kunt daar gewoon uit, boem, eerst beginnen met 

erkenning dan komt er een veiligheid en dan kun je werken in diepere lagen met dat vermogen, kan 

compleet helemaal weg. Maar vergis je niet dat de psychiaters en vooral mensen in die macht 

structuren dat die dua onder het reptiliaans bewustzijn vallen van claimen en overheersen en dat ze 

dus onder controle staan in dit spel, of het zijn zelfs Annunaki vermomd als mensen, of het zijn 

mensen die onder controle staan van het Annunaki veld en precies die agenda uitvoeren. Overigens 

zijn de Annunaki van oorsprong mensen uit het oorspronkelijk veld, gehackt en ingezet tegen hun 

familieleden.  

Vraag kleinkind zeg tegen oma ik wil met jou een verre reis maken, en ik heb het gevoel ze bedoeld 

geen vakantie. Martijn (aantal) kinderen beschikken over een vrije bandbreedte van trilling, van 

emoties, zij weten innerlijk door gevoelens iets over te brengen wat de mind niet snapt maar ze 

zegen dat, wat jij aangeeft. Dat is ook waar de Hopi indianen en andere natuurvolkeren het over 

hebben, dat er ooit mensen waren die zichzelf zijn vergeten, werkelijk. En dat heeft betrekking op 

die 14e wereld hier de Annunaki toen de mensen nog mensen waren volgens het script, hier ging het 

om de lichamen, de lichamen zijn daar geherprogrammeerd. De bezoekers die later kwamen uit die 

andere wereld die waren zichzelf ook al kwijt. Dus die lichamen zijn aangepast in het experiment 

waardoor die wezens in een ander programma kwamen fysiek neurologisch, maar de visitaties die 

worden verricht uit de andere wereld die wezens doen dat ook want die komen ook uit een andere 

werkelijkheid die ze niet meer weten. 

Dus waar de Hopi indianen en heel veel andere natuurvolkeren het over hebben, ze hebben het over 

veel meer dan wat ze  ogenschijnlijk op dit moment zelf beseffen. En dit veld hierboven vanuit dat 

veld wordt de aarde bezocht door zeer liefdevolle, zeer warme krachtige harmonieuze vredelievende 

wezens en zij spreken een compleet andere taal dan elk wezen in dit hele hologram, en zij eren dit 

hologram, waarom omdat dit hologram niet wordt gezien door hen als een vijandig iets, zij zien het 

als een onderdeel van evolutie wat het ook is, maar ze weten wel dat dit hologram alleen 

veranderen gaat als er wezens uit die werkelijkheid daar naar toe gaan en zich af en toe laten zien 

en liefde komen brengen en dan gaan ze weer weg. Ze brengen alleen maar resonanties, af en toe 

verschijnt er een keer een voertuig of komt er eens een gesprek 1 op 1 of met een kleine groepjes 

mensen, gaan ze weer weg uit dat veld, om kortstondig visitaties te brengen en ze weten ook dat dit 

veld  alleen transformeert als wezens die hier in leven in deze velden, de moeite nemen om zich af 

te stemmen op die code waar die eerste invasie heeft plaatsgevonden. De wezens die die moeite 

nemen, die naar dat hologram gaan waar echt de broncode zit van de besmetting, die 

zelfbeschikking die ondermijnd wordt geometrisch, op het moment dat je dat doet heb je heel veel 

moed nodig want je komt in een waanzinnig afleidingsmanoeuvre terecht. En dat wordt heel erg 

geëerd. Vraag en kan je dan zegen dat iedereen die op deze planeet is uit die wereld komt van 

100%.  

Martijn: Nee je kunt zeggen dat alles wat zich hier afspeelt, hier, zich in jouw bewustzijn afspeelt, 

want er wordt gebruik gemaakt van onze kracht. Dus als jij hier iemand in je leven kent waar je je 

heel erg zorgen over maakt wat niet goed en wat niet goed komt, weet dan dat deze hele 

gigantische georkestreerde werkelijkheid die echt niet te bevatten is, zo groot is 'ie, dat die toch in 

jouw bewustzijn afspeelt. En dat jij dus het besluit kunt nemen, hier, om als schepper dát te laten 

plaatsvinden waar jij bang voor bent om dat op te ruimen. Als jij denkt ik heb met iemand te maken 

die onbezield is en ik heb het gemerkt, gevoeld, er is niks, er is geen warmte, geen liefde, besef dan 

dat dit hele hologram zich afspeelt in een collectief bewustzijn van die oorspronkelijke wezens en dat 

jij dus in je eigen script besluiten kunt nemen, als jij voelt met liefde en met kracht voel ik in mijzelf 

goh doordat ik mij nu bewust wordt van het feit dat de ander wellicht een onderdeel is van de 

matrix besluit ik nu dat dat verandert, boem, dat is de magic.  

 

Vraag:  elke keer als de naam Annunaki valt wordt ik heel blij, daarna voelde ik verdriet en toen 

vertelde jij dat ze zijn opgezet tegen hun eigen familie. Elke keer als iets reptiliaans genoemd wordt 

dan wordt ik zo blij, voel ik zoveel liefde, en ik voel meer compassie dan.. ook als ik aan die 

manipulaties denk dan voel ik meer liefde dan dat ik boos wordt, er zit verdriet achter.  

Martijn: dan laat je je dus niet leiden door allemaal persoonlijke stukken en dan ben je behoorlijk 

vanuit je hart aan het werk. Want in deze werkelijkheid hier daar bestaat geen negativiteit maar ook 

geen positiviteit zoals wij dat kennen. Daar is alleen een kracht expressie. Wij hebben positiviteit 

nodig om uit die negativiteit te komen. En in deze werkelijkheid hier zijn ontzettend veel reptiliaanse 

wezens en krachten die bestaan uit magnifieke scheppende krachtige creatie wezens. En een deel 
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van hen is ook onder die controle geplaatst en een deel van de mensen die gevallen zijn zijn 

gekoppeld aan dat bewustzijnsveld van die reptielen waar door er een miw ontstaat in het hologram 

van humanoïde reptiliaanse wezens en zo manifesteren de Annunaki zich., waarbij er dus een 

voorstelling wordt opgeroepen over de reptielen dat het allemaal negatievelingen zijn. En daarom 

vind ik het ook moeilijk om naar de verhalen van David Icke te luisteren omdat hij het helemaal 

uitvergroot en het reptiliaans bewustzijn is een fantastisch bewustzijn, dienstbaar, heel krachtig en 

mooi met kleuren en liefde. Al kijk je naar een salamandertje, kijk naar dat oogje als het beestje je 

aankijkt wat voor liefde je kunt voelen. Dat is toch het bewijs dat er geen negativiteit in zit. Maar 

dor het ons voor te stellen als alleen maar negatief, zetten we ook een blok daar op. En daarom 

wordt het zo gepresenteerd, dus hebben we ook dat weer vervlochten  in verschillende 

werkelijkheden dat wij alleen maar negatief blokkerend kunnen denken en voelen over reptielen.  

 

We kennen allemaal de driehoek, de driehoek met het oog bovenin. De driehoek is de Delta en de 

Delta met het oog erin is het overzicht en als je een driehoek ziet met een oog erin wat licht 

uitzendt dan is dat het symbool van de Deltagroep. En de Deltagroep is de geïnstalleerde macht 

vanuit de draconische grootmachten door die 188 lagen heen en dat heet alleen maar betrekking op 

Gaia wat ik nu vertel hoor in al die lagen. Ergens anders is dat weer totaal anders. Die Deltagroep 

die heeft macht en die heeft macht over ons, wie we zijn en over ons denken. Want zij kunnen 

uitrekenen wat wij denken, sterker nog wij denken wat zij willen! Dus de Labyrint Deltagroep, de 

driehoek met het oog is letterlijk de controle over de mens. Dat is het symbool wat we hier op de 

aarde zien. Dat heeft niets anders te maken met alleen dat.  

Daarnaast heb je nog de driehoek van creatie dat is de innerlijke kracht. Dus deze driehoek staat 

boven (op?) het hoofd en zorgt er eigenlijk voor dat je i.p.v. dat je je innerlijke kracht, waar we het 

dan steeds over hebben, van binnenuit naar je hoofd brengt en dat je leeft naar buiten zoals je je 

van binnen voelt, eigenlijk zorgt die driehoek van de Delta zorgt er eigenlijk voor dat je doet wat zij 

denken ofwel jij denkt op een manier zoals zij willen dat je denkt. Zij hebben de controle over het 

lichaam, zij hebben het aangepast, zij zitten achter de grote modellen die hier op de aarde gaande 

zijn om te zorgen dat je niet dat wat je van binnen voelt uitzendt.  

 

Dus de Deltagroep is eigenlijk puur actief doordat jij kunt denken op hun manier.  

 

Nou, nou komt het ineens andersom. Nou draaien we het om. In één keer kom je tot een heel diep 

inzicht door een gevoel en je gaat dingen omdraaien door dat dat voorrang te geven in jezelf en het 

te laten stormen, wat het ook is. Het gaat gewoon aan. Op dat moment dat je naar je hart luistert 

naar je emoties binnenin en je gaat het uitvoeren naar buiten, dus je zet het dus in het veld, op dat 

moment is per definitie je brein al operationeel ten opzichte van dat diepere gevoel. Op dat moment 

dat het brein verschuift naar een andere organische trilling is de Deltagroep veel minden actief. 

Want het berekenbare stuk van je gedachte zet…?? weg. En ook is de toekomst die erop aanzuigt, 

door jouw denken die weg is is ook weg.  Dus alles wordt op nul gezet.  

Dus je hebt de Deltagroep bovenin en je hebt eigenlijk de Creatiekracht onderin. Hier onderin heb je 

de innerlijke zone, dus het gevoelsveld en dat is ook een driehoek, dat is het innerlijke voelen en het 

is het geven en het ontvangen. Dat zijn alleen maar woorden, maar het zijn trillingen. Als je iemand 

iets geeft vanuit liefde en oprechtheid dat is niet zomaar iets. Heel veel mensen weten niet eens. 

meer wat dat is. Om echt iets te geven een moment van echte aandacht, echt diepe liefde van 

binnenuit. En een ander die het niet eens kan ontvangen of het een beetje ontvangt die maakt het 

bijna stuk wat je geeft.  

Dat heb ik mijn hele leven al meegemaakt. Mensen voelen zich er bedreigd door, door wat je geeft 

in wie je bent. Het is ook bedreigend omdat die mensen voelen van ja maar als ik, onbewust hè, als 

ik daar op ga reageren dan verandert dit hier binnenin en dan verandert mijn hele leven, dus dat 

moet ik helemaal niet doen.  

 

Dus het zijn twee velden. En als ons eigen delta weer in beweging komt, dus niet de Deltagroep 

vanuit het hoofddenken, maar onze eigen delta om te kunnen geven, om te kunnen ontvangen en 

goed kunnen luisteren naar elkaar, dat zijn hele diepe krachtvelden, dat we kunnen luisteren naar 

ons hart, dan brengen we die kracht omhoog en dan begint ons innerlijk zijn ook te schijnen in het 

hoofd. Hier op aarde noemen we het derde oog maar dat is het helemaal niet zo, het is letterlijk dat 

het brein licht gaat geven. En licht is informatie, is bewustzijn.  

Dus wij hebben het met elkaar over deze zeer belangrijke onderwerpen maar vergis je niet, het 

speelt zich gewoon in je eigen leven af. Je hoeft het niet in boeken op te zoeken, dat is allemaal 
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onzin, overbodig, flauwekul. Het speelt zich in je leven af waar je nu in bent! Zo simpel is het. En 

daar moet je naar kijken. En je moet ook voor jezelf invoelen van wat het dan wel en niet is en ook 

goed kijken van ja misschien is dat het juist wel maar wil ik het juist helemaal niet. Waar ben je 

bang voor? Je moet het ontcijferen, je moet het decoderen want het zijn gewoon codes in ons 

systeem. Ik weet zeker als alle mensen één dag zouden luisteren naar hun diepste fantasieën dat de 

hele wereld er anders uit zou zien.  

 

Als iedereen zou doen wat hij ten diepste voelt en echt durft te fantaseren zou de hele 

wereld totaal anders zijn. Alles!! Iedereen!  Dus ook de mensen die in de Delta zitten van 

het denken!  

 

Want iedereen kan fantaseren. Iedereen, maar het is een switch, je switcht van het ene naar het 

anderen, tjak, tjak, tjak. tjak. 

Als alle mensen één dag zouden fantaseren wat ze werkelijk voelen en dat ook zouden uitleven, 

beleven, ervaren dan zou de hele wereld veranderen!  

Nou de beschavingen die contact zoeken, nu, op dit moment met de mens om ook echt in contact te 

komen, die kijken naar een gegronde krachtige groep mensen die daar niet voor wegloopt en niet 

bang is om het leven helemaal uit elkaar te zien vallen van de constructies van de matrix!  

 

Nou die werelden die matrixen die zijn ingenomen door verschillende groepen en ik spreek niet zo 

snel namen uit omdat namen zijn instructies in het veld om de macht van die groepen ruimte te 

geven. Dus ik bewaak dat heel veel met mijn bewustzijn omdat ik het ook niet belangrijk vind om al 

die namen op te noemen,  het gaat meer om de vorm dat je een voorstelling hebt, en dat je daarin 

in je eigen leven kunt zien van wat er dus gebeurt.  

Die verdiepingen, al die lagen, universa die ingenomen zijn die worden gebruikt in een 

technologische systeem door deze rassen om die later te gebruiken om wezens in een val te laten 

terechtkomen waarbij ze reizen door die ingenomen werkelijkheden om uiteindelijk ergens terecht te 

komen waar ze helemaal niet meer weten wie ze zijn.  

 

We reisden door heel veel verschillende lagen door de schepping gewoon met gigantische 

voertuigen, met hele grote sterrengroepen. Voertuigen die ontstaan uit bewustzijn. Voertuigen die 

ontstaan van binnenuit, trillingen, krachtige gevoelens, zuivere gevoelens en gevoelens die 

intelligent zijn en die verbinding hebben met andere wezens, andere mensen. Een gezamenlijk 

bewustzijn dat ontstaat doordat je samen met elkaar in verbondenheid bent. Niemand heeft een 

doel, niemand wil de ander voorbij streven, je hebt een gezamenlijk gevoel en ieder heeft daarbij 

wel zijn eigen uniciteit recht overeind! Niemand is de baas, ieder heeft zijn plek. Er zitten wel wat 

nuance verschillen in. Het gaat niet om baas. Maar er zijn wel... verschillende plekken.  

Wij reisden. En er is een periode gekomen dat alle werelden die vrij waren in bepaalde universa 

bezocht werden door diezelfde groep die  die andere werelden innam. En ik ga daar vanmiddag 

misschien nog iets over zeggen over hoe dat gebeurt, daarvoor moeten we eerst even naar onszelf 

weer terug, om even een stukje duidelijkheid te scheppen tussen wat denken en voelen is. Dat is de 

sluitcode op de openingscode van hoe de werkelijkheid reageert. 

Ik reisde met deze groepen door allerlei werelden heen met gigantische voertuigen, de kleinste 

voertuig is 6300 km. Dat is eigenlijk heel klein. Deze aarde is ook heel klein. Dat zijn kleine 

voertuigen. En wij hebben gezien hoe grote andere groepen met hele speciale technologie, wat ons 

al bekend was, maar we hebben het mogen zien, ik heb het ook bekeken, gemonitord, bekeken, 

bestudeerd, wij hebben dat bestudeerd hoe ze dat doen. En zij hebben met een enorm armada van 

technologische voertuigen, hebben zij een soort zwerm los gelaten, een zwerm, dit is allemaal 

trilling en informatie, alles is trilling en informatie, hebben ze een zwerm door de trillingsvelden 

losgelaten. Wij noemen dat een injectie in het scheppingsveld waarbij die code, dat virus wat door 

het informatieveld reist, alles wat leeft, wat daar is  in een afgescheidenheid heeft gebracht.  

 

Wat gebeurd is is dit. Er wordt een injectie gebracht in het veld en dat verspreid zich op dit moment 

in mijn uitleg bij Gaia, dus deze wereld, verspreid zich dat in de lagen van hoe Gaia functioneert en 

daarbij bij het uitpakken daarvan van die informatie trillingsvelden worden er 188 verdiepingen open 

gezet, dus er ontstaat in het veld 188 frequentievelden, noem het maar een gebouw in die 

werkelijkheid, 188 lagen en in die 188 lagen, in elke laag kun je zeggen dat je als je in die laag 

terechtkomt in één van die al voorbereide klaarliggende matrixen terechtkomt. Dus het is en soort 

snelkoppeling die geplaatst wordt. Kun je dit volgen? Het is niet zo dat daar allemaal werkelijkheden 
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in worden gecreëerd maar het zijn snelkoppelingen. Dus het is als je in die laag zit, is het een 

snelkoppeling dan kom je in die werkelijkheid uit. En alle wezens die leefden in Gaia, die op de 

aarde leefden en die aarde is minstens 100 keer groter dan deze wereld die wij nu zien, alle wezens 

die daarin leefden die merkte, die zagen het ook, het wordt gezien als een soort zwarte substantie in 

het veld die er doorheen gaat als een soort rook maar het is iets totaal anders en binnen die rook 

zitten allerlei hele kleine spiegeltjes, hele kleine deeltjes wij noemen dat nu Nano bots, maar daar is 

het echt artificiële intelligentie en wordt de code als het ware van Gaia wordt geïsoleerd. En alle 

wezens die daarin leven die worden geraakt door die besmetting en die worden direct door die 

besmetting naar de eerste verdieping gezet. Boem! Uit het veld. Direct dor de snelkoppeling in het 

veld die dirigeert die kant uit! En het eerste veld wat erin actief is geworden is dat de mens werd 

afgeleid door die besmetting. Zij werden afgeleid met haar bewustzijn, dus ook vanuit hier, was niet 

meer betrokken bij wat er in de wereld gebeurde maar ze was afgeleid door de shock!  Door de 

schrik. Het is allemaal veel complexer dan wat ik nu zeg maar het is een vertaling. Ook op de aarde 

kennen wij dat als wij in een soort moment komen dat je even helemaal eraf bent dan ben je 

eigenlijk helemaal uit jezelf weg. Dan ben je eigenlijk als een zuignap aangeplakt op dat wat zich om 

jou heen lijkt te gebeuren. Dat is dan in één keer belangrijk geworden. En dat is misschien ook wel 

belangrijk wat er gebeurt maar waar ben jijzelf nog op dat moment?  

Dat gebeurde collectief in Gaia waarbij alle wezens die leefden in Gaia met het bewustzijn, die dus 

scheppingskrachten hebben, dus zichzelf vormgeven van binnenuit, eventjes een onderbreking 

hebben en in het moment dat dat gebeurt stopt de vormgeving van het wezen, dus de hele fysieke 

expressie van binnenuit naar buiten stopt. Boem! Weg! En en dat nanoseconde moment zit gelijk 

het bewustzijn van dat wezen ingesloten in die ene verdieping. Dat is laag één. En dan komt er een 

vervolg van 187 lagen en dat is niet van boven naar beneden maar dat zijn allemaal lagen door 

elkaar heen waarin allerlei universa worden ervaren om ons maximaal te traumatiseren. Dus op dat 

moment begint een duizelingwekkende reis van de liefhebbende wezens van Gaia, begint er een 

duizelingwekkende reis van allerlei verschillende virtuele werkelijkheden die niet één of twee 

seconden duurt maar die heel lang duren. Laat ik er maar geen jaren aan geven in getallen. En als 

dat klaar is val je naar de volgende verdieping. Boem. Boem. En dan kom je daarin terecht. Je wordt 

eigenlijk als scheppingswezen wordt je maximaal murw geslagen door de ervaringen die je hebt, die 

je zelf niet voelt maar wel denkt dat je het meemaakt. Dus dat is een heel groot iets, dus er is een 

gigantische wereld in volledige kracht waar iedereen gewoon leeft en voelt en ook denkt, en daar 

wordt een zwerm parasieten ingezet, die wordt er echt letterlijk ingeschoten met hele grote trillings 

gereedschappen die in de codes worden gebracht, in de trilling, informatievelden van de aarde 

waardoor de wezens die daarin leven die code oppikken en in hun werkelijkheden terechtkomen. Bij 

het injecteren van die werkelijkheid ontstaan er 188 dimensies in één moment. Die vouwen zich uit. 

Boem! Binnen al die 188 lagen, het gaat niet om die 188 want het is veel meer dan dat, ik hou het 

heel gecomprimeerd. Binnen al die 188 lagen, elke laag is dus een ander universum en elke laag 

heeft ook andere soldaten en ook andere heersende machten die onder toezicht staan, dat zijn dus 

die wezens die ooit gecreëerd zijn door scheppende wezens, die onder toezicht zijn gesteld door de 

invasiemachten. Dus in al die 188 superdimensies die zich openen binnen Gaia waar wezens in 

terechtkomen heeft elke werkelijkheid, dus elke dimensie heeft een eigen bestuur als het ware. Dus 

we moeten goed beseffen dat er iets is ontstaan op de aarde waarbij je kunt spreken over allerlei 

verschillende bemoeienissen. En ook verschillende ideologieën. Dit is iets wat helemaal weggewist is 

bij de mensheid en daar liggen de grootste zorgen om en is ook direct het ufofenomeen aan 

verbonden. Dit is ook één van de redenen waarom spiritualiteit is ingeladen op de aarde om de 

grootst mogelijke leugens die je je maar kunt voorstellen. En het zijn echte leugens. En ondanks dat 

we ons bij heel veel dingen goed voelen zijn het gewoon louter leugens.   

Het grote verschil is dit. Toen die bezettingsmachten er niet waren leefde de mens vrij vanuit 

zichzelf. Je voelt en dat wat je voelt, dat is wat het is! Dat is wat je doet, daar ga je voor! Wat er 

ook allemaal verder nog is daar ga je voor! Eigenlijk is het zo dat die trilling vanuit het hart, de 

trilling van voelen, een instructie is waardoor het veld waarin je leeft reageert op wat jij ten diepste 

voelt. Dat is de schepping. Informatie, trilling, bewustzijn reageert op wat je voelt.  

Wat het nu is geworden is dat we voldoen aan modellen en zelf niet meer voelen. Heel belangrijk dit 

stuk. Om goed te doorgronden waar religie, spiritualiteit in het dagelijks leven eigenlijk alles aan 

verbonden is.  

Als je denkt dat je vrij bent dan heb je het mis! Je kunt wel vrijheid verder verruimen in jezelf. Nu 

zijn we dus volgzaam, volgzaam betekent hoofd, denken. Als je denkt heb je een andere taal, dan 

denk je eigenlijk in de taal van het lijf. Als je voelt, is het een organische trilling, dan denk je 

helemaal niet maar dan voel je iets wat wezenlijk van jezelf is. Dat is al zover ondergesneeuwd dat 
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het bijna niet meer te bevatten is voor heel veel mensen van “ja maar wat bedoel je dan, wat 

bedoel je dan, waar wil je dan heen? “Maar  ik ben er al, ga maar gewoon voelen wat er aan de 

hand is” Die 188 lagen die zijn allemaal ingeladen om te voorkomen dat je gaat voelen. Dus in een 

afleertraject om te voelen door al die lagen heen om uiteindelijk ergens terecht te komen dat je 

denkt dat je voelt. Dat is deze wereld. Dat is echt iets heel anders. 

Als we kijken naar hoe het brein functioneert, het denken, de intellectuele eigenschappen van het 

brein, en vooral als het brein in dienst staat van het constructie denken en constructie voelen, dus 

modellen die je hebt gehoord gekregen van een ander, maar jouw leven wijkt daar sterk op af. Dat 

zijn twee verschillende dingen. Als je de geometrie gaat zien van het brein, dus van je 

overtuigingen, dus volgsystemen, hoe lief ze ook zijn, dan zul je daarin zien dat het geometrie is. 

Heilige geometrie. Dat is de taal van dit universum. Dus denken van het lijf alleen op informatie van 

buitenaf is heilige geometrie. Heilige geometrie, dat zegt het al, het is helemaal 100% geometrisch 

van aard. Het is dus een rekenmodel en het is ook berekenbaar. Ik hoop dat je goed mee luistert 

naar wat ik zeg. Als je in overtuigingen zit, in aanname modellen en in leergangen van allerlei 

informatie van buitenaf. Dan denk je in de geometrie die berekenbaar is. Met wiskunde kun je 

uitrekenen wat de volgende stap wordt. Of je kunt ook uitrekenen wat de vorige stap was. Als je 

denkt in modellen dan ben je controleerbaar. Is dat nou erg, nee daar gaat het hier niet om maar je 

bent berekenbaar, calculeerbaar en eigenlijk ben je ook bestuurbaar! Wat is nou het verschil tussen 

dit voelende bewustzijn, organisch, emotie, de hartskracht en de mind?  Waarom voelen wij niet, 

waarom doen wij iets anders dan wat we voelen? Dat kun je een korte tijd doen en dan weet je van 

nu moet het wel anders! Waarom houden we ons vast.  

Hier kan niets en niemand iets over uitrekenen wat ik hier in mijn hand heb. (de foto) Niets! 

Niemand kan uitrekenen wat je voelt. En ik weet het zelf ook niet. Ik kan het met woorden niet 

vatten. Maar ik kan er wel naar luisteren en ik kan het ook omzetten in mijn lichaam naar mijn 

hoofd, dan verandert de heilige geometrie, het rekenmodel, waarvan ik zelf dus denk als wezen als 

Martijn dat ik snap wat ik morgen ga doen, dat zijn dus gedachten, die komen dus te vervallen. 

Want die geometrie, die rekenmodellen, de tabellen van het voorspelbare, het wiskundige denkveld 

die vervloeien eigenlijk doordat ik ga luisteren naar wat ik van binnen voel, waardoor mijn brein 

weer in lijn komt te staan met wat ik echt ten diepste in mijzelf ben. En op dat moment ben ik weer 

terug op Gaia. Dan ben ik uit die 188e laag. We moeten er niet uit, we moeten er in!!  Dat is christos 

en daar heb je een lucifer voor nodig om hem aan te steken. Ja. De modellen van christus en lucifer 

zijn geïnstalleerde modellen in die 188 lagen om mensen in constructies te laten denken en niet te 

zijn! Lucifer is nooit een wezen geweest zoals we dat in de geschriften zien. Het is gewoon niet 

waar. Lucifer is de kracht om het christusveld in jezelf, dus de ware gevoelskracht binnenin om die 

te laten ontvlammen, om het te verbranden de constructie. Dat is lucifer! En dan staat christus in 

jezelf op. En dat is een universele kracht van vrij voelen en vrij leven en is de initiatie een directe 

knop die je indrukt dat het veld gaat reageren op jou dat je er bent i.p.v. dat je denkt dat je er 

bent.  

 

Dus deze twee velden van het denken hier, geometrie, en het voelen, organisch, daar binnenin dat 

zijn twee verschillende instructies wat we dus de command noemen, dat is een samenwerking met 

het scheppingsveld waar in je leeft om te laten weten dat je bestaat, om te laten weten dat je het 

recht hebt om in te ademen, dat je het recht hebt om alles te doen wat in jou aanwezig is wat je 

voelt wat je moet gaan ervaren en gaan beleven, op aards nivo en kosmisch nivo. En dan komen wij 

dus in het hier en nu terecht en moeten we vaststellen hoe we beperkt zijn en waar we allemaal in 

vastzitten. En moeten we er ook achter komen van tsjongejonge wat zit het slim in elkaar zeg want 

door al die trauma’s zit ik eigenlijk in denkconstructies. Ik blijf het in standhouden om de laag die 

eronder zit niet te voelen. Terwijl dat eigenlijk de organische trilling is. Dus ik hou iets overeind daar 

(hfd) om reden X en daarmee kom ik niet daar (hart). Goh het lijkt bijna wel een aards leven.  

 

Maar we moeten ook goed opletten dat alles wat we tot nu toe hebben gedaan aan verbeteringen en 

verruimingen in bewustzijn en ook op spiritueel gebied dat dat toch veelal oplossingen zijn op basis 

van de problemen die er waren. En dat is een onderdeel van de laag 188. Dus in je hele leven ben je 

als je niet oplet ben je eigenlijk niets anders aan het doen dan het script wat er is, wat 

geïmplanteerd is, in die 188 lagen, om dat script te verbeteren maar dat is niet wie jij bent! Want jij 

bent niet dat script want dat lichaam is niet wie jij bent, dat is iets van een ander! Het gaat om de 

binnenkant, daar gaat het om. En als je niet oplet dan ben je eigenlijk je hele leven jezelf aan het 

verruimen, verbeteren en ook liefde aan het ervaren en het gaat dan vooral om het besef van “ah ik 

doe het eigenlijk allemaal door de verschillende stappen die er daarvoor zijn geweest!” Dat is best 
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wel verwarrend als je hier naar gaat kijken. Eigenlijk zeg ik gewoon zet er eens een rode streep 

doorheen, want wat blijft dan nog over, maar dat is ook helemaal niet wat ik beoog. Ik wil helemaal 

niet zeggen zet er een rode streep doorheen in alles wat je hebt verruimd en bekeken maar vooral 

van kan het zo zijn dat alles wat je hebt gezien, hebt geleerd en hebt gedaan dat dat nog steeds 

niet heeft geleid tot nu een leven wat klopt bij wat je werkelijk voelt. En in die context moet je 

misschien zeggen van ja ik ben eigenlijk gewoon bezig met het model van deze  wereld om eigenlijk 

mijn behoefte die horen bij mijn deze matrixpersoonlijkheid om die een beetje te pleasen en te 

verbeteren want ik heb het best wel zwaar, dus ik heb bepaalde behoeftes en die behoeftes dus ja 

die die ga ik invullen. Maar omdat je het zwaar hebt is het niet de behoefte vanuit het hart maar het 

is een behoefte vanuit je hoofd. Want zwaarte ligt in je mind!  Dus dan ga je naar oplossingen die 

aansluiten op de mindproblemen. 

Dat is best wel een ingewikkeld stuk maar als we willen terugkeren naar die organische 

werkelijkheid, de organische matrix, ook als we in contact willen zijn met andere mensen en jullie in 

contact willen zijn met beschavingen uit een andere werkelijkheid die gewoon buiten die 188 

verdiepingen operationeel zijn, een aantal trouwens ook daar binnenin, kijk want al die verdiepingen 

zijn nu nog onder toezicht van die grote macht, maar als je dat ook wilt dan zul je op een gegeven 

moment naar binnen toe moeten gaan om te kijken wat voel ik nou en hoe autonoom ben ik en hoe 

diep betrokken ben ik eigenlijk in het moment of trek ik mijzelf terug. Hè dat is echt een 

fundamenteel iets. We moeten het dan ook van de kwantumfysica hebben vanuit het hartsfrequentie 

Veld. 

 

Wat er gebeurt is dit. Mijn bewustzijn wordt gekaapt, wordt weggetrokken omdat ik leef in een 

lichaam wat niet van mij is, dat moeten wij beseffen hoor. Wij moeten niet denken dat dit lijf van 

ons is. Daar ligt de grote sleutel. Je moet goed gaan beseffen dat het lichaam niet van ons is en dat 

er andere houders zijn die menen dat het van hun is en sommigen hebben misschien ook gewoon 

recht van spreken. Het lichaam wordt opengebroken, neuraal, ze halen het bewustzijn er als het 

ware uit en doen dat met een speciale technologie koppelen aan het bionische lichaam wat klaarligt 

in hun laboratoria. Op dat moment wordt ik wakker in dat lichaam en kom tot leven.  

En dan komt het bijzondere, als ik wakker word kijk ik naar mijzelf en zie ik dus ook wie ik ben hier 

op de aarde. Zij zien het niet! Zij kijken naar mij en zien gewoon een bionisch lichaam. Zij weten dat 

mijn bewustzijn gekoppeld is aan dat lijf. Zij weten dat ik mijzelf ervaar zoals zij willen dat ik dat 

ervaar, maar het lichaam is niets anders dan een soort vangmechanisme om mijn bewustzijn daar in 

te brengen dus ze kapen je bewustzijn in een ander veld.  

En dat is de constructie van het draconische ras, dus die 188 lagen. Ik word daar wakker en ben 

volledig bewust, puur vanuit wie ik ben, dat het lichaam dat ik zie dat dat helemaal niet waar is. Dat 

weet ik, dat ben ik niet, ik ervaar het wel maar dat is wat zij door mij heen zetten. Mijn bewustzijn 

fabriceert dat ik dat ben. Zij zien dus een leeg lichaam. Op het moment dat ik daar, zo ervaar ik dat, 

kunnen zij met hun technologieën kunnen ze allerlei aanpassingen verrichten in het brein, dus in het 

neuraal netwerk. Eigenlijk speelt het zich af door dit stuk (volgens mij houdt hij zijn beide handen 

zijwaarts tegen zijn hoofd). Het neuraal netwerk daar gaan ze aan werken en alles wat er nodig is 

wat zij hebben aan doelstellingen dat wordt toegepast. En dit is zeg maar een onderdeel van een 

grote ontvoering scenario. Dus mensen denken dat ze ontvoerd worden ergens heen maar het 

gebeurt eigenlijk niet echt, hun bewustzijn wordt alleen gekoppeld aan iets anders. Dat zijn hele 

grote ontvoering scenario’s. Hier op de aarde gebeurt dat ook. Er zijn hier inlichtingendiensten dat 

zijn de Labyrint Delta groepen die doen dat ook. Die hebben die code ook gebroken, die breken 

gewoon in en je wordt gewoon losgekoppeld en dan wordt je in een of andere faciliteit ergens in 

Nevada onder de grond, wat je nooit zult weten, word je wakker en daar passen ze dingen aan en 

vervolgens word je wakker en je weet het niet meer.  

 

Het lichaam van ons dat wordt zo bestuurd door allerlei intelligenties. En er is ook echt 

een oorlog gaande over de controle van het lijf, van je denken om te voorkomen dat jij 

wordt wie je werkelijk bent en om de gevolgen van het echt dieper voelen te elimineren 

als het ware! 

 

De strijd die over ons wordt gevoerd, als op een kosmisch schaakbord, gaat er eigenlijk om in alle, 

het zijn verschillende lagen waar die strijd over gaat, maar de grootste strijd, dat is het breekpunt 

waar alles om draait, is dat zij niet wakker worden. Zij willen die wezens die met innerlijke kracht 

trillingen laten ontstaan en daar vorm uit laten ontstaan, die willen ze in slaap houden, in een 

illusionaire situatie. En het speelt zich echt niet alleen op de aarde af. Dus voor ons is het van grote 
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waarde dat we zeggen van “wacht eens eventjes als het mijn lichaam niet is dan moet ik misschien 

maar doorzien waar ik aan vast zit, dan moet ik gewoon goed gaan voelen en luisteren wat ik nou 

ten diepste in mijzelf voel, ik moet aanwezig raken in mijn lichaam, en niet alleen met dingen bezig 

zijn waar het eigenlijk niet over gaat, om vervolgens tijdlijnen te laten open springen, want daar 

gaat het hier over, tijdlijnen open springen die resulteren in mogelijkheden die daarvoor niet waren, 

daardoor herstelt mijn innerlijke bewustzijn zich via de persoonlijkheid  en wordt mijn 

persoonlijkheid ook nog eens een keer gelukkig en blij en doe ik ook nog eens een keer een stap 

terug naar de wereld waar ik vandaan kom en breng ik ook nog iets organisch in de wereld in.  

 

Waar wordt dat afgetapt? Het wordt niet af getapt uit dit lichaam, want dit is een neuraal-projectie. 

Het wordt getapt uit het 5-dimensionale lichaam. Dat is ook waar die mindcontrol-programma’s 

lopen. 

Arjan: Precies. Jij zegt: dit is een kloon. Dat is dan het 5-dimensionale lichaam. Is dat dan dat 

lichaam als je dat ziet in de analogie van de matrix, zeg maar, dat al die velden met broedmachines 

daar liggen… is dat 5-dimensionale lichaam dan één laagje, dus 187… zit je dan in het 5-

dimensionale lichaam? (Martijn: ja). Oké. 

Martijn: Dus ik weet niet hoeveel waterkannen je hebt, maar als we daarover gaan beginnen. Maar 

het zit niet zo in elkaar dat elke laag dus een mindcontrol-laag op zich kent op deze manier. Maar 

we kunnen rustig zeggen dat elk universum… dat is een radiofrequentie, dat bevindt zich dus in het 

potentieel van schepping en kracht: de creatie van het universele, kosmische eenheidsbewustzijn. 

Maar in dat bewustzijn van kosmische eenheid, zijn er ook allerlei interceptiedimensies. Dat zijn 

dimensies die eigenlijk gecreëerd zijn door artificiële rassen door middel van het projecteren van 

technologische systemen van een dimensie in een dimensie. En die toestemming hebben ze ook, 

omdat zij – net als wij in bepaalde realiteiten – ook de legitieme houders zijn van die werkelijkheid. 

En in die werkelijkheid, daar zitten wij dus nu. En elke werkelijkheid heeft eigen heersers en we 

spreken over heersers, als het groepen zijn die als machthebbers ook macht hebben daarin. De 

scheppende wezens worden niet als heersers gezien. Dat zijn meer gewoon coördinatoren die als 

liefdevolle wezens overal dienstbaar en aanwezig zijn, in elk moment. Dus als er een enorme ramp 

dreigt te gebeuren, dan zijn ze in een flits aanwezig om bewustzijn te brengen in dat moment, zodat 

de legitieme houders van die planeet zelf kunnen ingrijpen. En dan nog, grijpen ze niet in. Dus 

waarom zouden ze dat hier wel doen als ze het thuis al niet eens doen? En dan heb je dus ook nog 

een realiteit waar heersende machten zijn, dat zijn dus de projectiedimensies. En die bevinden zich 

in de laagste groepen; die zitten vanaf de 13e dimensie tot aan de 5e dimensie. Die zijn allemaal 

geïnvaseerd. Die staan allemaal onder directe controle. En in de 5e dimensie, op het moment als je 

je bewustzijn daar aan koppelt, krijgen we 8 lagen er in geprojecteerd. Dat zijn dus dimensies in ons 

bewustzijn en die hebben ook nog eens een keer 8 verschillende, heersende machten. En die 

machten die gaan allemaal open; dat is punt waar we nu op staan. Die gaan één voor één open. En 

daarbij vallen de religies ook heel hard straks uit elkaar. En dat is de grootste schok voor de 

mensheid. 

Arjan: En die zijn allemaal gelinkt naar chakra’s, zeg je? Hoe wij dat hier nu begrijpen. 

Martijn: Ja, de lagen die dus in ons geprojecteerd worden in de 5e dimensie, zijn gekoppeld aan dit 

lichaam. Beter andersom gezegd: de chakra’s die we hier ervaren, komen voort uit die opgebouwde 

lagen van 8. Dat valt dus in het model binnen die 5D. Buiten die 5e dimensie lopen dus 188 lagen 

van velden. Daarvan zijn van laag 8 tot en met 13 ook nog artificiële superrassen de baas (redactie: 

waarschijnlijk verspreekt Martijn zich hier en moet het zijn: laag 5 tot en met 13; laag 14 is 

trouwens wat wij de hemel noemen). 

Arjan: En dan zeg je ook dat 7 van die 8 lagen… die zijn eigenlijk al vrij? 

Martijn: Ja, 7 van de 8 lagen in de 5-dimensionale, ingeprojceteerde realiteit zijn vrij. Wat ik 

daarmee bedoel is, dat in die 7 lagen die in ons worden geprojecteerd, dat daar het bewustzijn van 

ons alter ego in die parallelle realiteit, zich bewust is van het feit, dat we bewustzijn in ons dragen. 

En dat we daarmee de heersers zichtbaar hebben gekregen. 

Arjan: En ‘that’s it’? Dat was voorheen niet zo? 

Martijn: Dat was voorheen niet zo. Deze realiteit waar wij hier nu zitten, is de enige realiteit die het 

hele kwantumstuk in die 5-dimensionale projectie nog in stand houdt. En dat komt door de modus 

van ontkenning op deze planeet. Dat de mensen aan strikte modellen vast hangen en in allerlei 

tekorten en lijdenswegen verkeren. En het idee hebben dat ze echt moeten bikkelen om hun leven 

gelukkig te maken. En omdat ze allemaal religieus zijn opgevoed. En daarbij dus, op het moment 

dat ze zich ontkoppelen, de excarnatie – oftewel het tegenovergestelde van incarnatie – dus kiezen 

volgens de weg van de heersende macht, waarbij de mind geleegd wordt en al je ervaringen die je 
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hebt opgedaan in dit leven, niet worden meegenomen. Want we hebben in feite vanaf dimensie 5 tot 

en met 13 helemaal niks te zoeken. Alle dimensies die daar tussenin beschreven worden, die dus 

door lichtwezens worden bewoond, kan je zo in de prullenbak gooien. 

Arjan: Ja nou, dat ruimt wel op. 

Martijn; Ja, en dan komt er dus ruimte voor iets anders. Want we kunnen ons onderzoek pas 

inzetten op het moment dat we bereidwilligheid hebben om dat andere dus aan de kant te leggen. 

En dan komen we er dus achter dat die 13 lagen die er dus zijn, echt een agenda is binnen een veel 

groter programma. 

 

Er is een scheppingsveld en het scheppingsveld bestaat uit miljarden, miljarden lagen. De mens is 

gedegenereerd tot een 14-laags bewustzijnsveld, dat betekent van 100 naar 14. In dat veld van 14 

zijn we nog steeds volmaakte wezens. Volmaakte, hele wezens. Alleen we hebben niet meer het 

vermogen in ons, dat we ooit hebben gehad. In de laag van het 14de veld ontstaat er iets, en in 

feite is dat gewoon het laatste veld waarin wij een reis maken net als in de avatar, maken we een 

reis naar een ander deel van het universum en in dat deel van het universum komen we oog in oog 

te staan met een simulatieprogramma en daar zijn we in gekoppeld met ons bewustzijn. Dus we zijn 

gaan reizen naar een ander universum en we ervaren deze werkelijkheid hier. Die werkelijkheid is 

geïnvaseerd door verschillende cyborg beschavingen, die mindprojecties invoegen in het 

oorspronkelijke lichaam, dat we dus hebben ervaren bij de geboorte en daar lopen 8 verschillende 

lagen doorheen en elke laag zit gekoppeld aan dat fysieke lichaam en aan 8 chakra's in dat lichaam. 

Nou dat is dat. En dan is het zo dat er 188 verschillende chakra's zijn. 

Arjan: Oh er zijn ook 188 vallen zeg jij. 

Martijn: Ja, die zijn gekoppeld aan de chakralagen. Dus het veldbewustzijn van hoe het menselijk 

bewustzijn in elkaar zit als een heelheidswezen, bestaat uit 188 veldlijnen. 

Arjan: Dat zijn oorspronkelijke geometrische structuren, die eigenlijk het volledige lichaam vormen. 

Martijn: Ja het zijn geometrische schilden zeg maar. 

Arjan: En werelden ook. Dus een chakra is een wereld? 

Martijn: Als we spreken over die 188, dan is elke laag van de 188 is een opening, is een portaal 

naar interdimensionale velden, die toegangssnelwegen zijn tot een gigantische hoeveelheid andere 

universa. 

Arjan: Ja. En wij hebben dan 188 vallen meegemaakt, je hebt zoeven gesproken over die 

beschaving ….. 

Martijn: 96, die hebben 96 vallen meegemaakt, die zijn opgebouwd uit 96 hoofd ….... dat zijn 

toonhoogten, frequenties, die 96 lagen waar zij uit opgebouwd zijn. Zij hebben die 96 vallen 

meegemaakt en hebben dat weer opgebouwd, ze zitten nu op de 93ste laag de Safiriaanse 

beschaving, en wij komen uit een ander rijk, een rijk waar alles bij elkaar tezamen komt en daar is 

het tot 188 vallen, meer dan dat is er niet .. 

Martijn: Dat getal zou je eigenlijk ook niet serieus hoeven te nemen omdat het niet in getallen 

wordt uitgedrukt maar in resonantievelden. In één getal, dus in één resonantieveld zitten letterlijk 

miljarden universa. 

Arjan: Dus wij zijn het diepste gevallen van alle leven “ever everywhere”. 

Martijn: Ja en dat wordt ook vertaald in onze boeken als de gevallen engelen en er wordt ook een 

betekenis aan gegeven dat het gevallen engelen zijn. Maar de oorspronkelijkheid achter al die 

verhalen is, dat de mens, de oorspronkelijke mens, de gevallen wezens zijn. En door zichzelf te 

onderzoeken in het 14de veld en deze werkelijkheid hier te ervaren, waar wij niet voor gekozen 

hebben, want dat wisten we niet, ervaren wij nu dat wij én een deel zijn van het veld van de “force” 

én we brengen dat krachtveld hier in het fysieke lichaam, dus we geven het fysieke lichaam ook een 

upgrade door de wezens die ons bestuderen die daar ook weer iets aan hebben en we komen ook 

cyborg beschavingen tegen. Het is echt een soort labyrint dit universum waar wij in zitten. 

Want de werkelijkheid is, dat zij zich niet bemoeien op welke manier dan ook, met ons bewustzijn, 

behalve één op één. De mensen worden allemaal wezenlijk zelf geprikkeld door de observatie van 

hen, daardoor gaan we de kracht in onszelf ervaren en dan gaan we dat weer helemaal 

terugbrengen vanuit dát veld, en als je vanuit dát veld kunt werken, dan kun je in samenwerking 

met andere multidimensionale beschavingen, dat veld versterken. Maar wel vanuit je eigen kracht 

geleid. 

 

Martijn: Ja, die oorspronkelijke geschriften …. een groot deel daarvan is verbrand in de historie, 

maar er worden ook heel veel van die geschriften wel degelijk bewaard in de kerkelijke instituten. 

Arjan: Onder het Vaticaan. 
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Martijn: Een deel, ja. En dat is versplinterd, dat zit niet op één plek. En dat zijn de kronieken van 

wat er eigenlijk werkelijk gebeurd is, o.a. dus zo'n 2000 jaar geleden toen een groep wezens zich 

koppelden in dit hologram, dit universum, dus ook een menselijke beleving meemaakten, dus 

eigenlijk wat wij ook allemaal hebben. Zij kwamen uit verschillende districten van allerlei andere 

universa. En de grootste groep wezens, die hier kwam, dat waren wezens uit het Antares 

universum. Dat ligt op de 153ste toonhoogte van 188 ladders. Kun je je afvragen ja waarom 188 en 

niet 189.. 

 

Martijn: 188 vallen en 188 toonladders en elke toonladder is eigenlijk een soort geometrisch 

bewustzijn, dat opgebouwd is uit honderden triljarden universa. En elk universa heeft een eigen 

toonhoogte en een eigen geometrisch bewustzijn, dat opgebouwd is uit emotionele 

scheppingskrachtvelden door alle rassen, die daarin leven, alle verschillende galactische centra. 

En zo'n 2000 jaar geleden kwam er een vrij grote groep mensen uit andere werelden, die geboren 

werden op deze wereld hier, letterlijk geboren, zich ook koppelden, eigenlijk hetzelfde als wat wij nu 

aan het doen zijn, wij zijn zelfs diezelfde familie, dus we zullen ook net zo bespot worden als in die 

tijd, nou is het belangrijk om nu gewoon even door te zetten, en dat er in die tijd dat die mensen 

hier binnenkwamen, dat waren mensen uit het Antares universum, mensen uit het Siriaans 

universum, dat is 87ste toonhoogte, heel verschillende velden. Het heeft niks met hoogte te maken 

overigens, het zijn verschillende velden door elkaar heen, en dat is een gigantisch “event” geweest 

in het hele universum scheppingsveld, niet alleen in dit universum maar in alle universa is dat 

gezien, gevoeld, is dat letterlijk gezien, waargenomen, en dat waren zulke krachtige 

bewustzijnsvelden die koppelden aan fysieke lichamen, zo ontzettend krachtig dat die fysieke 

lichamen eigenlijk een enorme dreun te verwerken kregen in het neurologisch systeem vanuit een 

krachtveld wat daar tussen de subatomen in de intermoleculaire ruimte aanwezig was. 

En dat was zo'n krachtveld, zo'n neuro krachtveld, dat het brein van die mensen, een hele cluster, 

zo'n enorme upgrade maakte dat daardoor gemonitord werd, want onze lichamen worden 

neurologisch gemonitord, dat er indringers waren volgens de onderdrukkende machten in de 

lichamen hier. 

Arjan: En de gemonitorde waar je op doelde dat is door het oorspronkelijk levensveld, het gouden 

kwantumveld? Of is dat al weer een …. 

Martijn: Die wezens, die mensen, het waren mensen die zich gekoppeld hebben aan het universum 

hier en geboren werden, die hadden zoveel invloed op het neurologisch systeem van de lichamen 

dat de onderdrukkende machten, die er toen al waren, en nu nog steeds, in hun hologram 

verstoring, konden zien. Voor hen was dat verstoring voor ons is dat een ontstoring, maar dat er 

een verstoring plaatsvond in het controlemechanisme hoe dat hologram werkt. Dus die lichamen, die 

dus kennis maakten met die enorm krachtige alliantie van wezens uit o.a. het Antares universum, 

die zorgden er voor, dat er niet alleen in die fysieke lichamen er in één keer een schokgolf van 

andere neuronen plaatsvond, ook dat brein werd geuprade dat ging letterlijk van zeg maar, we 

zitten nu maximaal op zo'n 8%, schoot gewoon naar 30% en dat werd gemeten in alle neurologische 

systemen van alle mensen, omdat we een intelligentieveld hebben met elkaar. Collectief 

intelligentieveld. 

Arjan: Is dat het morfogenetisch veld? 

Martijn: Uiteindelijk is dat het morfogenetisch veld van de aarde, elektromagnetisch veld, en dat 

zijn eigenlijk allemaal weer mandala's en geometrische figuren. Dat werd gezien. Dat werd gezien. 

Wat er is gebeurd in die tijd is eigenlijk weinig tot niets, dat heeft gewoon plaatsgevonden, daar 

kunnen ze ook niks aan doen. Uiteindelijk zijn die wezens vertrokken en hebben een zaadje 

achtergelaten zoals we dat wel eens noemen. 

En in latere tijd, 300 jaar daarna, 300 jaar na het jaar 0, in die periode zijn Archontische krachten 

binnengedrongen in een Reptiliaanse beschaving, die door middel van tijdreizen, terug zijn gegaan 

in de tijd en daar een compleet andere werkelijkheid hebben ingevoegd, er doorheen. En dat is voor 

ons heel moeilijk te begrijpen maar vergelijk het maar even met een computer, zo simpel is het 

natuurlijk niet, maar het is toch wel een mooi voorbeeld. Je hebt een filmpje op je computer staan 

en er is een deeltje in dat filmpje en dat vind je helemaal niet leuk, dan ga je je computer 

openmaken, je gaat terug in de tijdlijn van dat filmpje, je pakt bij minuut 1 t/m 31, dat stukje knip 

je er tussenuit, of als het er niet tussenuit geknipt kan worden, zet je er een ander filmpje overheen, 

zodat de volgende die dat filmpje bekijk vooral met terugwerkende kracht, dus dat nieuwe filmpje 

ziet en dat is wat erin gemonteerd is. 

Arjan: Is dat praktisch waar Johan Slavenburg het over heeft in zijn “Valsheid in geschrifte” als hij 

spreekt over de concilies die ook ongeveer 300 jaar na Christus begonnen met: die hele bijbel is 
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herschreven, is dat de praktische uitvoering ervan? 

Martijn: Ja. En die hoax die is zo ontzettend groot, dat de wezens, die achter het 

Christusbewustzijn hologram werkelijk hier zijn gekomen, wachten tot de mens op de aarde dit durft 

aan te nemen. En dat is een hele spannende gebeurtenis, want er hangt nogal wat dogma aan vast 

en we worden echt geregeerd door bepaalde leren en bepaalde gevoelens, die zitten in ons 

geprogrammeerd en ik ben me buitengewoon bewust hoe heftig dat is. Ik zeg dat ook niet zonder 

respect. Maar soms moet je iets gewoon zeggen om het in beweging te zetten. En ik begrijp dat dat 

niet altijd even makkelijk is. En dat wordt in het hele universum ook gezien, dat dat voor de mens 

niet makkelijk is. Er wordt ook vanuit het hele universum naar gekeken hoe de mens hier op gaat 

reageren, omdat het een grote, emotionele schok is om te ontdekken, dat heel veel dingen 

gefalsificeerd zijn en dat de mens zelf de kracht in zich draagt, precies in alle verhalen die we 

hebben gezien. En voor ons is dat nogmaals heel moeilijk, dat zijn we nu aan het beleven, we zijn 

een technologische periode aan het ingaan waardoor de mens de bewijzen krijgt, dat er gerommeld 

kan worden met de techniek die er nu is, in tijdlijnen. Interdimensionale interceptie teams zijn er.  

 

Arjan: Iets anders wat er ook in de aarde schijnt te zijn, daar stelde iemand een vraag over. 

Bestaat er een binnenaarde en of Agharta? En zo ja, hoe dan? Is dat een wereld die door onze 

wereld heenloopt? En als het bestaat, is het dan ook mogelijk om er contact mee te hebben? 

Iemand stelt er ook een vraag over, die zegt van, wat kan Martijn zeggen/vertellen over Agharta? Ik 

heb zelf het gevoel dat ik daar vandaan kom en/of daar ooit geleefd heb. 

Martijn: Ja, dat bevindt zich niet in deze aarde, waar wij nu fysiek in leven. Dus dat zijn andere 

schillen, die dwars door elkaar heen lopen. Het zijn totaal 188 werelden, die door elkaar heen 

draaien, waarbij elke wereld, dat is een geometrisch bewustzijn, 100 miljard verschillende universa 

bevat. Dat is gigantisch. 

Arjan: Dat is niet voor te stellen. 

Martijn: Wij herinneren ons dat, wij voelen dat ook, we switchen in een ander bewustzijnsveld, we 

ervaren die wereld, die wereld is er dus ook echt, maar bevindt zich niet in het bewustzijn waar wij 

ons nu bevinden hier. 

Arjan: Oké dus dat is een realiteit die... 

Martijn: Daar neem ik even een pepermuntje op (gelach) 

Arjan: Dus dat is een realiteit die er gewoon is. Is het een parallelle wereld? 

Martijn: Nee, het is gewoon een ander bewustzijn in een andere werkelijkheid. Zelf als je 's nachts 

gaat dromen dat je wel degelijk goed beseft, dat je in die droom lekker aan het wandelen bent en je 

wordt wakker en je weet precies dat je aan het wandelen bent, nou dat moment dat je dat beseft, 

weet je eigenlijk dat je in het lichaam zit en dan word je wakker en besef je, ik heb gedroomd, ik 

was helemaal niet in dat lichaam. Dat is eigenlijk een beetje wat er gebeurt. Wij leven in allerlei 

verschillende bewustzijnshologrammen en zo is Agharta eigenlijk ook één van die 

bewustzijnshologrammen. En die valt eigenlijk buiten deze dimensie, buiten deze slaapmodus. 

Arjan: Je hebt zoeven het getal 188 genoemd, er zijn ook 188 vallen, het zijn dus eigenlijk 188 

disfunctionerende geometrieën in een afdalende trap. Agharta zit dat heel vlak bij ons op 187 of …. 

Martijn: 14. 

Arjan: Dat is best wel zou ik zeggen, of heel ver weg of dicht bij de oorsprong. 

Martijn: Dat klopt. 

Arjan: En is het dan ook zo dat dicht bij de oorsprong ook een veel meer hele geometrie is? 

Martijn: Jazeker. Daar zijn ook veel meer gevoelens. Wat er gebeurd is, is eigenlijk …. er is een 

geluidstoon …. laat ik het zo uitdrukken. Er is een hele mooie klank, een prachtige, mooie, hoge 

geluidsklank. Een klank die eigenlijk al het leven vertegenwoordigt. Waar alle emoties en gevoelens 

en krachtvelden daar in aanwezig zijn in die klank. Ineens is er iets ontstaan waardoor die klank 

(Martijn maakt een niet te beschrijven geluid, het is ik elk geval een val die uitgebeeld wordt) en dat 

is eigenlijk een val van het bewustzijn. Het is een harmonische klank waarbij er een andere ja 

harmonische klank is en daardoor ook een andere trilling, denk aan die zandkorrels die anders gaan 

trillen met een andere geluidsfrequentie er onder, ontstaat er een andere geometrie en zo is de val 

van het bewustzijn. In een flits speelt het zich gelijktijdig af in een toonladder naar beneden toe 

waarbij de 188 verschillende velden tegelijkertijd aanwezig zijn, waar een deel van ons 

oorspronkelijk supervermogen in aanwezig is. Het speelt zich allemaal synchroon gelijker tijd af. 

Arjan: Dat zijn andere werkelijkheden, die allemaal ook weer uit miljarden dimensies bestaan. 

Martijn: Exact. En dit is bekend in het universum, de mens als expressiewezen van het veld van 

Eén, daar is hij een expressiewezen in, ervaart eigenlijk op dit moment een soort terugval helemaal 

in haar bewustzijn en kan eigenlijk niet verder terugvallen dan in het laagste frequentieveld om te 
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zorgen dat daar dus de ommekeer plaatsvindt. En de ommekeer in de stop van dat bewustzijnsval is 

het leven dat wij nu ervaren in dit hologram om te zorgen, dat er op deze planeet weer autoriteit 

komt in onszelf, soevereiniteit weer terugkeert en dat we vooral heel erg bewust worden, dat alles 

wat als besmetting mag worden gezien, als een verstoring, dat dat dus waargenomen dient te 

worden. Dus de duistere stukken, de zaken waar de mensen niet naar willen kijken, waar je niet 

naar mag kijken, al dat soort zaken, zelfs de zaken die in eerste instantie heel liefdevol zijn en 

eigenlijk een misleiding zijn, dat je je bewustzijn daar overal doorheen durft te halen. Op het 

moment dat je dat doet, zet je de ommekeer in, dus dan ga je weer terug, dan ga je weer terug 

naar het geheel en dan integreren al die frequenties één voor één in elkaar, waarbij het mogelijk is 

om in een bepaald moment toch terug te gaan daarheen als het nodig is om reden x of y. 
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