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DEFRAGMENTATIE DAG 1      Maastricht 25-2-2019 

Samen met Asma Toet-Achkroune en Martijn van Staveren 

 

 

FRAGMENTATIE versus BINDING 

Door de Matrixhouders: 

Onze snelkoppelingen zijn / worden verwijderd. 

Hierdoor zijn onze herinneringen, aan wie wij WERKELIJK zijn, weg. 

 

Hoe kijk ik in het Veld? 

Het is “zichtbaar” als een rimpeling, zoals een steen in het water gooien, en de rimpeling die er dan 

aan het oppervlak verschijnt. 

Als hier rimpelingen aan toegevoegd worden, dan verandert de eerste / oorspronkelijke rimpeling. 

Er ontstaat een gefragmenteerd beeld. 

 

Wat we vandaag gaan doen: 

Defragmenteren, hierdoor kunnen dingen terugstromen in jezelf, je Wezen, je Zijn. 

We leven in verschillende levels, stel je leeft nu in level 1. 

Buiten dit level gaan kan spannend zijn. 

Level 1 voelt misschien ”zekerder”? 

Het level waarin je leeft, er zijn verschillende mogelijkheden, een kies je en die beleef je. 

Maar op een gegeven moment houdt het op en dan moet je door deze laag / dit level heen breken 

naar een volgende laag. 

En TOCH is iedere laag weer verbonden met je Oorspronkelijke Zijn, de KERN blijft erin, alleen de 

“WAVE” wordt breder, ruimer. Zoals de Matroesjka poppetjes . 

Alle lagen brengen ons terug naar onze Oorspronkelijkheid. 

 

Snelkoppelingen, in ons dagelijkse bestaan zitten allerlei snelkoppelingen naar diverse levels. 

Wat is een snelkoppeling? Je ziet iets en het hele beeld ontvouwt zich. 

Zoals een computermapje: 

een bepaald mapje op je computer, bijvoorbeeld het mapje: vakantiefoto’s 2018, is ook een 

snelkoppeling, maar hier naar de vakantie in 2018. 

De matrix-houders hebben deze verbindingen, deze snelkoppelingen, verbroken, zodat we ons niet 

meer kunnen herinneren HOE we bij informatie komen en WAT deze informatie IS. 

Wij zijn in SLAAPTOESTAND /HYPNOSE gekomen hierdoor. 

Er is een groep matrixhouders bezig om snelkoppelingen te verwijderen in ons. 

De snelkoppelingen worden DELETED = dus: je bent het kwijt, de herinnering ben je vergeten, de 

herinnering hoe je in een bepaald level komt. 

Dit is FRAGMENTATIE. 

 

MAAR, omgekeerd: 

BINDING = is de omkering, in Tijd en Ruimte, is gezamenlijk Bewustzijn, is eigen Kracht. 

Door rust, rust is de link naar de Diepere Laag. 

En je WEET in een keer: DAT IS ER GEBEURT MET MIJ 

 

Je kunt vaak voelen: 

frustratie, boosheid, IK KOM ER NIET IN, IK KOM NIET IN MIJN KERN … WAAAAAH ... !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 

René Gieltjes  Pagina 2 van 5                                         Matrix.html 
 

CENTERPOINT / KERN / KEYCODE 

 

 

Het middelste punt is jouw Kern, jouw Keycode, jouw Centerpoint. 

De cirkel eromheen is het informatieveld, OM je centerpoint heen, hier ga je UIT jouw centrum. 

We doen het allemaal: UIT het centrum gaan, het is gemakzucht, waarom zou je ergens met je 

aandacht gaan zitten als alles al loopt? Het informatieveld loopt al, dus we doen geen moeite om IN 

onze KERN, IN ons CENTERPOINT te komen. En brengen de meeste tijd door in het informatieveld 

RONDOM ons centerpoint. 

Dat is prima, als je dit dan maar doet vanuit een warm HART, vanuit een warm HART uit de focus 

gaan, naar zaken in het informatieveld, dan is het goed. 

 

Wat je ten diepste voelt, vanuit je HART, daar moet je ingaan.  

Maar er zijn afleidingsmanoeuvres, = fragmentatie, om je ervan af te leiden. 

 

Vraag: Kunnen we elkaar maximale aandacht geven? 

De grootste kracht TEGEN de mens is dat ze in onafhankelijke fragmenten verkeerd. 

 

Defragmenteren is nodig. 

 

Persoonlijkheid. 

Persoonlijke stukken zijn afleidingen, deze persoonlijke stukken horen bij het avatar lichaam. 

Avatar lichaam is je lichaam, je persoonlijkheid hier op aarde. 

Toch zijn deze persoonlijke stukken ook belangrijk en hebben voeding nodig.  

Want het is nodig om je persoonlijkheid in te zetten, het is je gereedschap, je kracht. 

 

Kosmische balans is nodig hierin, maar hoe doe je dat: 
 Innerlijk duidelijk hebben, waarvoor ben ik hier? 

 Duidelijk hebben, wanneer neemt mijn persoonlijkheid het over? 

 

Hoe herken ik het, als mijn persoonlijkheid het overneemt? 

Een doorgeslagen persoonlijkheid is als een programma, als een verslaving. 

 

In jouw Oorspronkelijke Kracht blijven: 

= jouw innerlijk gevoel niet wegduwen / aanpassen, op het moment dat jouw innerlijk gevoel niet 

aansluit bij de ander. 

Als de ander de luiken sluit na jouw advies, dus als de ander jouw innerlijke waarheid niet wil horen, 

TOCH bij jezelf blijven!!! 

Hoe werk je optimaal? 
IN MIJN ZIJN ZIJN     DE ANDER IS OOK IN ZIJN ZIJN 

En dan: WAT er ook zichtbaar wordt dan, DAT is waar het om gaat. 

BEHALVE als mijn persoonlijkheid zich ermee gaat bemoeien. 

 

Door onze Oorspronkelijke werkelijkheid lopen alternatieve werkelijkheden, deze alternatieve 

werkelijkheden zitten IN onze Oorspronkelijke werkelijkheid. 

En er zijn geen snelkoppelingen (= herinneringen) meer naar ons Oorspronkelijk weten. 

Wij kunnen ons ons Oorspronkelijk Thuis niet meer herinneren. 
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We moeten weer connecten met ons Oorspronkelijk Zijn. 

Connecten = iedereen is hier met zijn eigen talenten, vanuit zijn eigen Oorsprong. Die is voor 

iedereen anders, maar als we deze Oorspronkelijke Kwaliteiten laten samenvloeien, DAN ontstaat er 

een enorm veld, als een TENT waarop talloze beschavingen kunnen aandokken, inloggen, meetrillen. 

Dan ontstaat er een krachtig bewustzijnsveld in deze matrix. 

 

 

 

SESSIE 1 

Wat is er gaande in mijn leven? 

Wat gebeurt er? 

Waar gaan mijn focus en aandacht naar toe? 

 

Fantasie: ook al is het ten diepste onmogelijk  het IS mogelijk, er zit veel meer achter, veel 

diepere gevoelens. 

 

Er zal geen groter bewustzijn ontwaken, MAAR het bewustzijn zal kleiner en krachtiger worden, het 

zit IN ons, het is de focus op je Centerpoint. 

 

1e sessie 

 1e laag, je richt je op jezelf NU, op je Persoonlijkheid, op je Avatar bestaan. 

Keer tot jezelf, je eigen level, wat is er NU gaande? Waar ben je mee verbonden? Wat gebeurt er in 

je leven? Sta je BINNEN of BUITEN het hek (= neem je deel aan het leven)? 

Waar sta je, waar sta je in de matrix? 

Het kosmisch leven overstijgt het leven NU, maar is wel “in fragmenten” te ervaren in het leven NU. 

 2e laag, wat is er in je leven NU wat je terug kunt halen, wat je geraakt heeft? Wat is er 

gebeurt met je? Want hierdoor sta je waar je staat in het NU. Op een of andere manier heb 

je je ontvlochten, dit heeft te maken met je visie op de wereld in het NU. Je leven NU heeft 

erg veel te maken met fragmenten. 

Er MOET niets, stel vast hoe bijzonder het is dat je met deze onderwerpen bezig bent. Er is iets aan 

de hand IN jou. 

Start in het NU en reis daarna rustig door je leven terug naar je kindertijd. 

 

Wanneer je een tijd met iets bezig bent geweest in je leven, en je besluit om iets anders te gaan 

doen, dat is NIET “falen”, dus dat je gefaald zou hebben in je bezigheid, maar het is een HER-

SCHEPPING vanuit het HART. 

 

In andere werelden is er ook niet overal perfectie, want als de waarnemer, dus “degene die 

waarneemt”, ZELF niet perfect / goddelijk is, dan is het scenario ook niet perfect. 

 

Vraag aan Martijn: 

Martijn, wat is in jouw ogen de perfecte wereld? 

Antwoord: 

Voor mij is de perfecte wereld, jezelf kunnen en mogen neerzetten vanuit het HART. 

 

 

Uitleg voorafgaande aan 2e sessie: 

  Starten vanuit Aarde, dit is enorm belangrijk, omdat dit het startpunt is om de laagjes in ons 

te openen. Daarom alles in het aardse leven bekijken, alleen zo kun je dingen veranderen op 

Kosmisch niveau. 

 Het gaat erom wat je ervaart, wat er is. Niet om wat je wilt. Dus: terug naar binnen, daar ligt 

je waarheid verscholen. Deze waarheid hoort specifiek bij jou, het is jouw historie. 

 Emotie = Aandacht 
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 1e defragmentatie-sessie is om de dwarsverbanden te zien tussen wat er gebeurt in het Nu 

en wat er was. De levenservaringen welke zich aandienen, die vervormd zijn door de 

hackers, waardoor we in een soort hypnose zijn gekomen.  

 2e defragmentatie-sessie is om te zoeken naar wat erachter ligt, achter die hypnose, om uit 

die hypnose te komen.  

 

SESSIE 2 

 

= Opzet om snelkoppeling in ACTIE te zetten. 

= Vrijgeven in jezelf wat je boeit, interesseert, verbindt met de Kosmos. 

Dus in deze Matrix naar buiten durven te gaan en wat voel ik daarbij? 

Fantasie en voorstellingsvermogen laten gebeuren, fragmenten die opkomen zijn aangesloten op je 

ervaringen uit de 1e  sessie. Dus de thema’s zijn een vervolg op / uitbreiding van de thema’s van de 

1e sessie. 

 

We leven in een werkelijkheid, die voortkomt uit een gezamenlijk besluit. 

Hackers laten steeds een andere werkelijkheid ontstaan en de snelkoppelingen naar de 

Oorspronkelijke werkelijkheden worden weggehaald, DELETED. 

Door alles wat we hebben meegemaakt leven we gefragmenteerd. Maar je BENT niet 

gefragmenteerd, alles zit IN je en komt alleen maar tot leven als je snelkoppelingen hebt gemaakt. 

 

BINDING 

Waar ben ik mee verbonden BUITEN mijn persoonlijkheid? 

Dit is miljarden jaren onder de duim gehouden! 

Dit is waar we hier mee bezig zijn. 

 

Wat kun je zien? 

Verbinding, BINDING? 

Andere allianties? 

Je oorspronkelijke familie? 

Voel je je alleen? 

Kom je hier iets doen? 

Wat is die kracht? 

Welke beschavingen spreken met je? 

 

 

Je hoeft niet ieder level van vervorming van de ziel opnieuw te doorlopen om terug te keren tot je 

Kosmisch Wezen, het zit allemaal IN je, als je in één keer snelkoppelingen kunt maken. 

 

 

Als je tot de kern wilt gaan: 

1. Je komt tot je eigen persoonlijkheid. De uitdaging hier is, je dagelijks leven nog groter / 

sterker maken, je persoonlijkheid nog groter / sterker maken. Want je persoonlijkheid bevat 

residuen (overblijfselen) van wat je Oorspronkelijk Zijn is. De belevenissen van je 

persoonlijkheid zijn doorspekt met Krachtmomenten, die je DIEP voelt / dit is je Diepste 

Kracht. Maar deze krachten zijn vervormd door de hackers, zodat je de diepste boodschap 

erin NIET ziet (Hypnose). Je persoonlijkheid NU vraagt aandacht. NU zie je GOED of SLECHT.  

2. Herschrijven van je emotioneel frequentieveld. Belangrijk om te beseffen is: via 

emoties herinneren we ons situaties. Kijk vooral naar je kinderleeftijd, dan sta je nog volop 

open en in verbinding met je emoties. Als je kijkt naar je verleden, als je kijkt, wat heeft 

indruk gemaakt, GOED of SLECHT. Dat zijn energiegolven van emoties, waardoor de 

herinneringen zijn opgeslagen, die de verbinding vormen met ons Kosmisch verleden. Dus 

onze herinneringen, waar we toegang toe hebben via onze emoties, zijn gelinkt aan een 

andere werkelijkheid. Ons Kosmisch verleden zie je terug in het moment van het NU, in 
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stukjes, fragmenten. Probeer die te pakken.  Aandacht = krachtgolven / emotionele golven / 

je snelkoppeling gaat weer aan. Als je naar gebeurtenissen, herinneringen, emoties met 

aandacht kijkt, dan worden deze aardse herinneringen gekoppeld aan jouw Kosmische 

herinneringen. 

 

 

Command: 

 Eerst afstemmen op het lichaam 

 HART opent 

 Veld opent 

 Defragmenteren in alle zones 

 IK KAN DEFRAGMENTEREN 

 

DEFRAGMENTEREN IS: 
 Kronieken van ons ZIJN terughalen 

 Deuren openen 

 Stromen laten 

 Zien hoe het hier, hoe het Kosmisch gaat 

 Dwars door zones heen reizen 

 

Let op in je dagelijks leven, na deze dag: 

Defragmenteren roept reacties op, in het Veld, in de Matrix, omdat je dwars door zones heen reist. 

En dit geeft reacties in je leven. 

Deze reacties zijn vaak heel subtiel, dus let goed op, want voordat je het weet kijk je eroverheen, 

en DAT is wat je weer uit je Kracht haalt…, “ha,ha,ha, ze/hij ziet het TOCH niet…”. 

 

Vandaag BORGEN ! 

De leiding ligt bij onszelf. 

Dus let op en schrijf op: de matrix gaat zich naar je vormen, schrijf het op wat je ervaart. 

Als je bewustzijn spreekt, dan wordt je heel compact = to the point. 

Dan kun je voorbij alle persoonlijke pijnstukken spreken. 

Pijn = omgedraaide Kracht /Liefde. 

 

 

 

We staan er niet alleen voor, we worden geholpen door goedwillende buitenaardse 

beschavingen 

Buitenaardse beschavingen, de Venusianen (…spelling…?) werken met zeer geavanceerde 

technologieën om microbische velden (= besmette velden / zwarte velden) uit het levensveld te 

trekken. Dit kan alleen als de KRACHT VAN GOD / CHRISTOSKRACHT in deze velden leeft. 

Dus het is zaak om diepgaand leven in die besmette, microbische, zwarte velden te brengen, zodat 

de Venusianen de besmetting eruit halen, uit het zwarte veld. 

 

 

Het werkt vanuit de Kracht van de Natuur, vanuit die Kracht defragmenteren. 

Dus verbinding maken met de Natuur om vanuit Natuurkracht te defragmenteren. 
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