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Bron: Martijn van Staveren 

Thema: Command 

Sub thema: Beweging in de software 

 

 

Er zijn dus twee verschillende stromingen en dat is dat er wordt gevraagd aan het universum, een 

vraag buiten om een reactie, dus een god buiten en je hebt wezens, bewustzijn, vormloos 

bewustzijn, wat zich uit zichzelf manifesteert, waarbij er dus niet een vraag wordt gesteld naar 

buiten, naar een externe kracht maar naar binnen gereisd wordt waarbij van binnen uit zo krachtig  

weten aanwezig is waardoor de omgeving ook zo is. Dat zijn twee verschillende stromingen. Bij de 

eerste spreek je over bidden, dan wordt er gebeden aan een externe kracht en dat kan hartstikke 

mooi zijn, en de andere is dat er een instructie wordt gegeven, een creatie van binnen uit, een 

bekrachtiging van aanwezigheid met het bewustzijn binnen. Dus bidden c.q. vragen en de andere is 

de instructie. Dat klinkt heel gek want een instructie klinkt heel klinisch, laat het woord instructie 

weg en zet er in het Engels in de plaats het woord command, the command. Je kunt bidden aan een 

kracht en daar kun je je ook heel dankbaar bij voelen, er ontstaat een ander energetisch bewustzijn 

in het wezen, je vraagt iets om X en bij het andere geef je the command van binnen uit en herken 

en erken je jezelf als medeschepper van het geheel. Je hoeft dus niets te vragen, binnen in whoem! 

En wat is the command, the command bestaat uit de woorden van com en dat is in het Latijns 

samenwerken en de manna is de schepping. Dus de samenwerkende Schepping. De Algehele 

Schepping. Dus naar binnen toe, dus de algehele Schepping naar binnen als wezen dat je weet, 

zonder dat je hoeft te weten hoe dat werkt, naar binnen toe in stilte, waarbij het bewustzijnswezen 

binnenin laat zien wat er te zien is, dat kan een energie zijn, een beeld zijn, over het algemeen is 

het een stiltemoment, dat de Schepping zich maximaal laat zien bij een stiltemoment, als je jezelf 

daar in herkent als wezen van de Schepping binnenin, dat is de command. De command het 

samenwerken met Schepper dus een deel ervan zijn, zelf ook de Schepper daar in zijn naar binnen 

toe, dat is de Creator zelf. En alle wezens in ik spreek nu over ontelbare werelden die dwars door 

elkaar heen lopen, alle wezens die leven vanuit het Oorspronkelijke vrije hart, dienstbaar naar al het 

leven, die geen externe kracht buiten zichzelf kennen, maar weten dat ze een deel zijn binnen in 

van het geheel, die dus ook nooit iets zullen vragen omdat er geen vraag gesteld hoeft te worden, 

maar het innerlijke godsbewustzijn volledig rechtop zonder dankbaarheid met het hoofd hier naar 

beneden, rechtop kunnen we zijn zonder schuld, zonder complexen van ik ben niet goed genoeg, 

zonder complex van kan ik dat eigenlijk wel, mag ik dat eigenlijk wel? Dát bewustzijn dat is god. Dat 

is de godskracht. Maar dat is niet god buiten onszelf, maar dat is een universele bewustzijnstaal van 

zijn. En dat veld daar gaat het om! Niet omdat het beter is dan het andere velden, dat heb je net 

gezien, het heeft niets te maken met beter of niet beter te maken, het gaat er om dat we dat weer 

in onszelf kunnen herkennen. En dat we in dat moment dat we het zelf herkennen ook durven en 

kunnen erkennen. Op moment dat we dat doen zij we ook deelgenoot van het geheel, maar om in 

deze modus te komen van bewustzijn is het beslist onvermijdelijk om de firewall, de geïnstalleerde 

energie die er tussen zit,  die je pertinent, oe klein het ook is,  uit dat godsdeel haalt omdat er iets 

buiten jezelf is wat het doet om dat dus volledig op te sporen, helemaal op te sporen en in alle 

eerbied lief te hebben en geen betekenis meer aan te geven, dan verandert er iets in het veld 

binnenin onszelf. Vanuit die kracht spreek ik. Voortdurend en ik herken mijzelf volledig in dit veld en 

precies vanuit die kracht kan ik ook spreken over al die moeilijkere dingen die over het algemeen 

nog maar het topje van de ijsberg is van wat we hier zouden kunnen bespreken maar wat op dit 

moment eigenlijk alleen maar belangrijk is om te spreken over innerlijke kracht. Veel mensen 

spreken over die innerlijke kracht maar maken de firewall niet zichtbaar, die daar tussen zit. Dat 

...deel dat energie laat zitten in ons bewustzijn waardoor wij én weten dat we een deel zijn van het 

godsdeel, van het hele godstaal, én tegelijkertijd geen afstand willen doen vanuit aangeleerde 

processen. Dit heeft te maken hoe beschavingen hier op deze aarde op dit moment zich niet volledig 

laten zien. Het gebeurt wel, het gebeurt heel veel, maar ik heb het over openlijk contact. Openlijk 

zoals wij hier ook met elkaar zitten. Die twee velden daar gaan we mee aan de slag. Daar gaan we 

in onszelf kijken, in de mind gaan we kijken, met bewustzijn naar binnen, energie gewoon 

aanschouwen, dat doe je door met je aandacht in je mind te zijn, in je hoofd. We gaan met ons 

bewustzijn schouwen in het etherisch veld. Die twee velden komen in beweging, het gaat niet alleen 

om weten het gaat ook om het doen. Die velden komen in beweging op basis van kwantumfysiche 

wetten en ook op basis van de command die je geeft, omdat je namelijk op het moment dat je zelf 

gaat waarnemen, zonder verwachtte uitkomst, je gaat schouwen, dan doe je precies datgene waar 
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het hele veld van de Schepping op reageert. Want als jij op dit moment de uitkomst van datgene 

wat je beoogt niet ziet gebeuren dan komt het omdat je het hebt beoogt. Vrijkomen kent namelijk 

geen vorm. Vrijkomen, innerlijke bevrijding kent niet een uitkomst maar uit het veld van de creator, 

de Schepping waar alles uiteindelijk mee verbonden is, komt pas een reactie op het moment dat jij 

ook jezelf gaat zien als Schepper en dat dat er dus ook helemaal niets meer tussen zit van een 

gedachte, een ingeplante gedachte aangeleerd, op geen enkele manier.  

 

De command is dat je iets benoemt dat je er naar kijkt en door die vraag te stellen zul je in je leven 

zelf gaan ervaren en dat zal zeer waarschijnlijk niet zo heel lang duren, dat het mogelijk is om 

vanuit een iets niet willen, precies te laten zijn wat je niet durfde te willen. Zoiets. Dus dat is een 

compleet andere taal van bewustzijn. En ik heb met heel veel mensen gesproken, en echt ook in het 

spirituele bewustzijn in de ufologie etc. Ik zal het je allemaal besparen het is een hele waslijst. Het 

geprogrammeerd bewustzijn dat is zo ontzettend sterk dat je dit niet met woorden kunt veranderen. 

Dit is innerlijk in jezelf alleen maar er naar kijken, deze hele schouwsessie van deze dag, is de 

grootste omdraaiing van het hele verhaal. Alleen al door dit zo spelenderwijs aan te raken, aan te 

raken, aan te raken. Vraag Kun je het vervangen door voelen, de creatie is voelen? Ja dat kan en zul 

je dus want echt voelen komt pas vrij, dus niet voelen op basis van aanname, als je dus inderdaad 

al die zaken weghaalt. Dat klopt. En dan zijn er ook nog flinke frequenties nodig in het bewustzijn 

waardoor het binnenste werkelijk in beweging komt. Ik noem het ook wel eens shock. Shock, we 

hebben shock nodig.  

 

We hebben net een aanzet gegeven. Het lijkt heel eenvoudig wat we hebben gedaan, maar het heeft 

hele diepgaande gevolgen in alles wat we doen hoe ons even ingericht wordt door onszelf in hoe we 

beslissingen nemen, goh Martijn waarom doen we het zo er is opdracht gegeven door, er is opdracht 

gegeven en wordt opdracht gegeven wat is een opdracht, waarom doe ik dat voor de ander. Samen 

voor elkaar het spel waarin je in zit door het te zeggen dat dat in je systeem zit. Opdracht, 

command is niet zozeer dat je een opdracht geeft, in dit geval lees je het voor door de ander, maar 

uiteindelijk zit je er natuurlijk helemaal in jezelf ben je het aan het creëren. Het gaat ook niet om de 

zin het gaat om innerlijk bewustzijn. Het gaat om bewustzijn wat je kunt denken en wat je kunt 

voelen dat datgene wat je denkt dus niet per definitie jouw gedachte hoeft te zijn, dat je daar in 

bewustzijn kunt brengen in die gedachte en ook in wat je aan het doen bent, dat je daar herziening 

in kunt brengen. Van hé wacht is wat ik nu doe en denk is dat wel eigenlijk van mij of is dat een 

geleide iets dat voortkomt uit het handelen van anderen, of uit het denken van mijzelf al daarvoor, 

of is dit in het nu gesproken want het gaat alleen maar om het nu, is dit nu werkelijk iets van mij? 

Of word ik op dit moment geleid? Daar zijn de oefeningen op gericht en in die momenten ga je 

natuurlijk herziening in brengen in datgene wat je net namelijk deed namelijk zelf creëren, zelf 

besluit nemen, dus uiteindelijk is het niet de bedoeling dat je het voor een ander doet, dat was de 

oefening, maar het gaat  om herziening in jezelf, herziening in jezelf is een opdracht, is de 

instructie, en de command betekent samenwerking met de Schepping als wezen binnen in jezelf, 

met alles wat er is , hoe abstract het ook kan zijn, dat is in feite ook gebaseerd op waarneming, dus 

de waarneming, het waarnemen is de opdracht, begrijp dat op het moment dat je dat dus uitspreekt 

naar een ander is het een woord, op het moment dat je het niet meer uitspreekt maar in jezelf doet 

is het waarnemen,  het zelf autonoom waarnemen, dat is de command., dat is de opdracht, dat is 

het doen, het zelf doen dat is iets heel analoogs, iets zelf aanschouwen, iets zelf veronderstellen, 

iets zelf aannemen bewust van een ander informatie, dat sta je zelf toe, daar zit jij zelf achter het 

stuur dat is iets heel anders als dat jij zonder dat je er zelf in aanwezig bent, gedachten hebt wat 

niet van jouzelf is. Dat er iets tegen je gezegd wordt wat je zomaar aanneemt zonder dat je daarbij 

zelf aanwezig bent. Ik heb het hier over volgzaam zijn, geloven, óf positief kritisch aanwezig zijn en 

je eigen bewustzijn inbrengen. Dat is iets heel belangrijks, dus het herzien van patronen, het 

herzien van energiepatronen, daar hebben we het over. Dus command. Er zijn dus twee 

verschillende, het gaat om veel meer dan twee, maar het zijn twee velden waar we dus nu over 

spreken, dat is dat je bidt, dat je vraagt, tot een externe kracht  waarbij er een ondergeschiktheid 

ontstaat waarbij wel degelijk dankbaarheid kan worden ervaren en dat is dus het vragen aan dat 

veld, vagen om genezing, vragen om verandering, dat is een ongelijkwaardig proces, emotioneel 

bewustzijn of je gaat vanuit je zelf als ware zelf, dus niet vanuit je persoonlijkheid, van binnen uit, 

heel diep van binnen in jezelf aanwezig energetisch en fysiek heel diep aanwezig, op basis van een 

emotie, die emotie is vrij van beperkingen, die is vrij van angst, is vrij van liefde, is vrij van alles 

wat je maar een emotie kunt noemen, is puur vrij van elke betekenis van het hoofd, kun je vanuit 

die emotie in jezelf, schouwen en op dat moment schep jij. Dan ben je aan het scheppen in deze 
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werkelijkheid, en dat is een heel groot verschil. Dus we hebben te maken met het ene veld dat is 

aanhankelijk en afhankelijk zijn van het externe macht, en jezelf herkennen als deel van het gehele 

scheppingsveld. Waarbij er niet een ondergeschiktheid is in jou ten aanzien van dat veld, maar een 

100% gelijkwaardigheid. Dat is een heel essentieel iets, daar vindt ook de herziening plaats in wat 

wij zien als het goddelijke, de god buiten onszelf of een andere kracht of andere macht groter dan 

wijzelf, daar ligt ook het verschil tussen bidden, iets vragen van buiten, dus iets tot je nemen van 

buiten, iets krijgen van buiten, of iets weggeven aan een externe macht naar buiten.  

 

En het hoeft niet altijd alleen met de mond, het zit ook hier in waarnemen met je ogen en kijken wat 

daar gebeurt. En eens luisteren wat je hoort in frequentie, oh dat is dus wat er gebeurt. En ahh dit 

is dus wat ik voel hier binnen in. Waarneming is niet alleen maar met je ogen en met je oren. De 

command, de opdracht, is de waarneming van binnen uit vanuit kracht, jij kijkt daar naar, jij doet 

een command. Als je naar de wereld kijkt vanuit vrij bewustzijn, zo vrij als dat je op dit moment 

voelt wat vrijheid zou kunnen zijn, gedurende dit proces ga je ontdekken dat dat nog veel vrijer gaat 

worden, is jouw waarneming de command, com is samenwerken met de manna + de 

scheppingskracht, uit het Latijns, Dus als jij kijkt vanuit vrij bewustzijn en niet gelooft in iets 

externs, en niet gelooft dat er door de mens heen allerlei dingen plaatsvinden maar dat ten gunste 

is om de slavernij te handhaven en dat jij het zelf bent, dat je wacht dat een ander het komt 

aandienen dat je alleen maar dit hoeft te doen, van zo ja jij bent geheald heerlijk, “nee, ja het werkt 

ik voel me er een stuk beter bij”, maar waar ben jij dan op dit moment, waar is jouw kracht?  Dit is 

niet domineren maar manifesteren, het zijn, het doen, dat stuk. De command is dus de 

waarneming. En de waarneming kan dus met je ogen zijn, zintuiglijk of innerlijk, maar het gaat om 

dat je jezelf toegang geeft tot het geheel, het is de manier hoe je kijkt, ik noem het ook weleens 

verschuiving van het innerlijk bewustzijn waarin je voelt dat het er ongelofelijk toe doet dat jij dit 

ziet, dat jij dit ervaart, dat je het waarneemt, dat je iets door hebt, dat je er doorheen kijkt. Want 

jouw waarneming heeft invloed op het geheel. En de command dat is de kracht van de verandering 

doordat er beweging komt in de software. 

 

Dus je ziet iets in jezelf dan is dat nog steeds een menselijk perceptie. De oorspronkelijke Taal van 

Schepping is alleen maar een staat van zijn, dat is een bewustzijnsstaat, waar niet eens beelden bij 

horen, het is innerlijk puur in het zijn verkeren, gebaseerd op de gevoelens en het proces wat zich 

op dat moment aandient in jezelf, dáár gebeurt het dáár ontstaat het. Het komt hier van binnen uit. 

Het is wel nodig om dat woord command te gebruiken omdat ons brein ten dienste staat van andere 

intelligenties dus we moeten het commando eerst weer terughalen in onszelf. Eigenlijk moeten we 

weer controle krijgen over de mind.  

We zijn energie, er is niet een onderscheid niet in lagen, ook niet in chakra's. Het fysieke hart is 

alleen maar de holografische invoegingen  die het doorgeeft aan de hoofd centraal zenuwbanen die 

het ook aan het brein informeren. Dus het hart heeft zo'n enorme capaciteit van informatie wat een 

theta bewustzijn is aan de binnenkant is, wat informatie, schepping informatie puur energie kan 

vertalen naar en driedimensionaal neurologisch proces en die voegt zich dus in in het  brein. 

Uiteindelijk komt het uit het grote veld. Dus je raakt die plek aan, maar het hart is natuurlijk veel 

meer dan alleen het fysieke hart. En dat kun je dus ook voelen. 

De abstractie die er ontstaat waarbij niets meer wordt omgezet in een menselijk beeld, dat is die 

taal van de kosmos. Je kunt met duizend mensen gaan zitten en met elkaar naar binnen toe gaan, 

iedereen op eigen kracht naar binnen naar het hart en je gaat naar binnen toe reizen naar een plek 

die correspondeert met de aarde, waar oorlog is bijvoorbeeld en dan zie dat daar verder komt vrede 

is, je ziet het veranderen, dat heeft wel degelijk effect op deze matrix, omdat de matrix zich heel 

erg aanpast, het gaat niet om of het wel of niet werkt. Doe je dat niet dan ga je eerst kijken wat 

gebeurt hier op de aarde waar wil ik met mijn aandacht naar toe gaan, dat dat roept bij mij iets op, 

dat ene wat bij jou iets oproept daar gaat het om dat is het enige wat telt, op dat moment ga je met 

duizend mensen naar binnen toe, in de stilte en je gaat niet met de aandacht naar dat thema, het is 

al ingeladen, en het enige is dat aankijken in jezelf, met je bewustzijn van binnen in totale stilte bij 

je hartskracht dat dat dus iets in beweging zet waarvan je de uitkomst niet weet en die mag je ook 

niet weten omdat je dan in de beeldvorming zit van een chronologisch script van deze matrix. Snap 

je dat elke vorm iets daarvoor in de plaats zetten, daar laten ontstaan, iets willen, is altijd een 

verlengstuk van het archontisch bewustzijn, wat we hier dus ervaren in de vorm van deze matrix. In 

die zin kan ik de mensen volgen die zeggen dat dit een luciferiaans systeem is want daar kun je 

niets aan veranderen. Maar het is natuurlijk niet zo, er is wel degelijk iets te veranderen, door het 

niet te doen, dus het is het omgekeerde van het hele verhaal, heel raar maar wel kloppend.  
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Het meest zuivere gebed wat je je maar kunt voorstellen is op het moment dat je geraakt wordt of 

dat nou iets positiefs of negatiefs is dat maakt niet uit, dat je die kracht, want dat is in jou 

aanwezig, jij bent geraakt, er is buiten jezelf niks wat er geraakt wordt alleen jijzelf, en dat moment 

dat je dan door je hoofd heen volledig in bewustzijn met je lichaam, naar binnen toe reist in stilte, 

en dat je er niks van vindt. Alleen maar in stilte en dan schakelt het denken uit. Het kan, het is 

eventjes doorpakken en doorzetten en ineens gebeurt er iets in je leven plotseling waardoor het 

denken weg is dan ben je aanwezig in het niets, je weet dat je er bent maar er is niet iets, je wil het 

niet definiëren, en dat moment dat veld is het belangrijkste. En dat is niet belangrijk voor de wereld, 

het is belangrijk voor jouw script, en jouw reis, dat de gevolgen die voortkomen uit het nu moment 

wat gebaseerd is op voelen, alle scripten die daar uit voortkomen, die komen dan te vervallen.  

 

En dat er dus niet één universele kracht is maar dat al die verschillende velden allemaal balans- en 

scheppingsvelden zijn die reageren op de initiatie van de beschaving die daar in vibreert. En daarom 

is het zo belangrijk dat wij in die educatiedagen en in ons bewustzijn begrijpen dat er een kracht in 

ons verscholen ligt die scheppende van aard is en die alleen maar werkt op het moment dat er een 

command gegeven wordt vanuit het bewustzijn, een instructie op basis van kracht, niet wachten 

totdat het gebeurt maar in beweging zet omdat het veld waar het humanoïde bewustzijn in vibreert 

alleen maar reageert op de aanwezigheid van jouw eigen bewustzijn en jouw eigen bron. En dat is 

dus een ander bronveld dan bijvoorbeeld de bronvelden van andere beschavingen.  

 

Dus die derde golf daar omheen, die extra sleutel, wat afgeblind wordt door al het waanzinnige wat 

we hier op de aarde meemaken. Disclosure komt er niet omdat het niet van buiten komt, de 

disclosure kan in jezelf starten. Jij kunt contact leggen vanuit jezelf met een command van liefde, 

naar binnen, krachtig, leidinggevend, onthecht van een bepaalde uitkomst, kun je een signaal 

afgeven naar binnen toe, en dan laat je het gaan en dan ga je lekker door met waar je mee bezig 

bent.  

Het gaat erom hoe jij waarneemt, vanuit de kracht van binnenin vrij van programma's en software, 

aannames, iets waarneemt en er komt iets naar je toe wat heel graag ook wil transformeren ook vrij 

wil komen uit een programma, dan hangt het ervan af of jij durft vast te stellen dat de ander in 

staat is om dat te bereiken én dat je vaststelt dat het er al is. Namelijk het speelt zich in jouw 

hologram af en als jij gaat voelen van het zou best een ander kunnen bereiken dat is allemaal 

mogelijk maar dan moet die persoon dat nog doen en dat nog, als je dat in jezelf ziet, dan heeft die 

externe waarneming een verbinding met die observatie innerlijk in jezelf. Vandaar dat ik ook altijd 

zeg wij hoeven niets meer te leren. Dat is ook de recal in onszelf, we hoeven niets te leren, we zijn 

volwaardige bewustzijnswezens, alleen we leven nu in een lichaam waar we een beetje moeite 

hebben met contact krijgen met oeroude kennis in onszelf en door aan te nemen dat die kennis er al 

is, hoef je er dus niet naar op zoek te gaan, je hoeft het alleen te leven.  

 

Er gebeurt iets in ons lichaam waardoor wij denken dat we vrij zijn en denken dat we de vrije keuze 

hebben, en dat klopt ook wel op het moment dat we weten dat het niet zo is, dan gaan we eigen 

leiding terughalen en we gaan de emoties losmaken van waar we aan gehecht zijn, pas dan komt 

een golf in het lichaam vrij, waardoor de informatie binnen kan komen en je de leiding kunt nemen 

vanuit jezelf. Dat is een heel geavanceerd mechanisme. Dat is een draconisch mechanisme  die door 

het menselijk bewustzijn heen loopt en mensen letterlijk bestuurt. Ik zeg niet dat we gevangen zijn 

voor eeuwig sterker nog ik zeg dat we helemaal niet gevangen zijn, de boodschap is dat wij wezens 

zijn die als ze zich eenmaal bewust wordt welke invloed jij hebt op de werkelijkheid buiten jou dat je 

dus zelf de scheppende macht bent en kracht. Daar gaat het om. Dat de manier hoe je ergens naar 

kijkt de werkelijkheid buiten jezelf anders laat reageren. Dat je niet gelooft in wat er wordt gezegd, 

maar dat je vooral kijkt waar geloof ik in waardoor het niet gebeurt. 

 

Wat is nou dat waarnemen daarvan? Dat is in feite de samenwerking jij met jezelf en het veld van 

het leven, dus de command, wat ik het altijd heb genoemd en zo zal ik het blijven noemen, de 

command, de opdracht geven, instructie geven in jezelf, je geeft geen opdracht aan een ander, het 

is niet zo: “ik geef een opdracht aan god”, nee, de mensen die het zo willen beoefenen dat werkt 

dus ook niet, het is ook logisch, het gaat niet om het opdracht, het gaat om, dat je met je 

bewustzijn een instructie in beweging zet. En als jij nu weet, ook al is het niet in detail, als jij nu 

weet, dat er veel meer aan de hand is, dan de werkelijkheid waarin wij nu in dit spiritueel land op 

deze aarde bezig zijn, er is nog een veel groter scenario eromheen aanwezig, als je dat durft te 

beseffen in jezelf, dan ga je ook anders kijken naar je gedachten. Je merkt dat er dingen ruimer 
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geworden, je merkt van hey, wacht eens eventjes, ik ben hier ook niet alleen, wij zijn met zo veel 

mensen mee bezig. Dan ga je merken van, dat die gedachten, dat je erdoorheen gaat leggen, dat is 

dus de instructie, dat dat is eigenlijk de taal van het goddelijke in jezelf. God is autonoom, 

zelfstandig, samenwerkend (dus scheppen in jezelf, zuivere bewustzijn is samenwerkend met al het 

andere evenwicht. Als je in de natuur bent, dan is het evenwicht in de natuur, pak je je kleedje 

desnoods. Sommige mensen hebben geen kleedje nodig, die gaan gewoon tussen de 

bramenstruiken liggen, ik neem nog wel een kleedje, je gaat liggen in de natuur en voel je het 

evenwicht van de natuur. Terwijl je dat voelt, voel je jezelf ook wegtrekken, je voelt dat bij jezelf 

ook evenwicht weer ontstaat. Op dat moment ben je aan het samenwerken met de schepping. 

Schepping is dus niet een mens of een buitenaardse, schepping is leven, het is evenwicht. En in 

feite, dat wat je nu doet, je gaat naar binnen toe, jullie gaan ook zo de oefening op doen, dan gaat 

je naar binnen toe in alle rust en dan voel je, dat je een instructie geeft en dat het eigenlijk je 

gedachten zijn. Waarom je gedachten in de eerste instantie? Het is puur een gedachte oefening, 

omdat de vervuiling ook de gedachten zijn. Dus wij gaan eerst kijken, hoe wij ons eigen mind in 

kunnen zetten door middel van het geven van de instructie om de vervuiling, die er zit, om die 

zichtbaar te maken. En dat is anders, dan als het opschrijft of dat je het gewoon weet. Iemand zegt 

tegen jou: Weet je, dat je zo bent? -(Geïrriteerd) Ja, dat weet ik, dat ik zo ben. Maar eigenlijk, het is 

iets anders, dan als je het opschrijft en gaat even naar kijken weten. En dan is het samenwerken 

met evenwicht in jezelf, dat je daarnaar kijkt, in relatie tot veel grotere werkelijkheid, dat is de 

command. De command, dat komt voor uit het Egyptische woord “komma” , kom-manna, dat is dus 

samenwerking met de schepping. Dus dat is wat wij doen, wij werken als medeschepper samen met 

een algehele schepping, we stellen onszelf niet kleiner, maar ook niet groter, het is een vloeiende 

beweging. 

 

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 niveau en kosmisch niveau. 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 tjongejonge 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.  

 

Het veld moet eerst geopend worden van binnenuit! Wij kunnen namelijk niet communiceren met 

andere beschavingen als die bandbreedte van dat informatieveld dicht staat. Omdat die beperkt is 

door die draconische machten die dat script hebben geïsoleerd gemaakt. Dus wij kunnen niets 

anders dan eerst van binnenuit dat veld openen, hij moet open! De command moet gegeven 

worden! Is hier iemand die constructie loos is? Dan doe je snel je vinger naar beneden hè? En voor 
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