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20211207-MvS-Contact-TaskForce-1-Into-the-Depths-Zwaanshoek 
 

 
- Door jeZelf (kern) te raken, start je je BronKracht op - 

 

Zwaanshoek 7 december 2021"Hartsintelligentie in het Kwantum-Denken"  
Er zijn geen opnames gemaakt ("luisteren in het nu"), het was een krachtige, mooie dag met veel 
energie tussen de woorden. 

In grote lijnen: Martijn vertelde over grote diplomatie die bedreven moet worden, dat iedereen 
mee kan gaan en dat er niet op chaos gestuurd wordt... Over Ma’hat, in stukjes, wat herkenbaar 

was uit de vorige TF1 sessies. Over de periode van "Blauwe Nacht", soort van open tijdlijnen (dit 
onderwerp verder onderzoeken, nog VOOR de westerse Maya kalender/Dreamspell. Een voorbeeld 
van gevolgen van een Open Contact, is een school in Zimbabwe, waar in 1994 een object landde 

en de kinderen zagen 3 bemanningsleden en het heeft vele levens van ze aangeraakt. En de 
gevolgen van Open Contact zullen voor iedereen zeer ingrijpend zijn. Over diplomatie ook - 

iedereen zal de kans hebben om mee te doen, ieder heeft de keus..  
In je eigen, jouw frequentieveld laten ontvlammen. 
De technologie gaat ongekend accelereren. 

Technologieopkomst is dat de mens bestuurd kan gaan worden door technologie. 
Je bronkracht kan overschreven worden. 

 
Je binnen, buitenkant, als die bestuurd gaat worden, hoe kun jij dat voorkomen? 
Door te trainen in jezelf!!! Hier hou jij je eigen bron overeind, en ben je bestand tegen alles. 

Je blijft staan.!!! 
Voel waar jij voor staat, daar ligt de missie, de eigen bronkracht ervaren. En stabiliseren. 

 
Verdamping,  …..vloeibaar……ijs….…….verstening……..versmelting en het begint weer opnieuw. 

Wat we ook neerzetten er wordt heel goed meegekeken, ook door de inlichtingen en 
controlevelden. 
 

Wij brengen bij elkaar. 
We worden ook bezocht door het Weten en de materie van onszelf, ver voorbij de werkelijkheid. 

 
Meereizen om opgerichte werelden te helpen om bewustzijn weer te verhogen. 
De ruis weghalen. 

Er moet bereidwilligheid zijn, coalities die elkaar ondersteunen, zonder een club te worden. 
 

Hoe kan je jezelf openstellen in het gevoelsveld? 
De liefde geven en ontvangen, op elkaar kunnen vertrouwen, als mensen met elkaar? 
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Bij afdwaling: de kosmische intelligentiekracht verhogen door vertrouwen te hebben, MEGA 
VERTROUWEN. 

 
Als er dingen gebeuren, steeds weer teruggaan op je eigen sokkel, je eigen ZIJN. 

Elkaar continue vergeven, opzijzetten en weer doorgaan, samen, met elkaar. 
In balans zijn met je eigen aandachtsveld, vooral ook jezelf vertrouwen. 
 

Een centraal informatieveld lanceren en direct contact mogelijk maken, leren verbinden met jezelf. 
Leren verbinden met elkaar. 

(Hier vertelt Martijn de tekst die hij op de website heeft staan.) 
 
Leg alles OPEN. 

 
Er is iets onderweg en de mensen die ondersteunen kunnen ook frictie ervaren waardoor de 

duistere krachten aangeraakt worden. 
De aanklik die hier gaat komen heeft ook informatie en dat kan een grote impact hebben. 
De informatie die naar ons toe komt is heel groot. 

Puur leven, van bomen, planten, oceanen en sterrenstelsels. 
Absoluut noodzakelijk is verbinden met jezelf, de natuur, alles. 

Innerlijke kennis doorzetten en in het veld plaatsen. 
 
Er is een twilightzone: Binnenin:  bv, aan het water zitten, aan het strand, iets moois 

ervaren. 
              Buitenkant:  bv. Weten binnenin is ook de buitenkant 

Het moet vanuit de binnenkant ook aan de buitenkant gedacht worden. 
 

Contact???? 
Militairen: na een heel lange geheimhouding, maken nu opeens bekend dat dat er UFO’s zijn en 
buitenaardse wezens en opeens is daar Covit. Wij weten waarom. 

Nu, onderzoeken in jezelf, door de barrière heen gaan, er zijn machten in deze werkelijkheid, ER 
MOET NU IETS GEBEUREN. IN JEZELF. 

 
Er is iets groots onderweg. 
Daar mogen, moeten wij gaan staan!! 

Er is geen masterscript, niks staat vast. 
Wij moeten er naar kijken en contact leggen. 

Vorm die heel veel macht zou kunnen krijgen weghalen! 
Durf jezelf te zijn, om jezelf neer te zetten, hier gaat het om. 
 

Muziek:  
Immortal https://www.youtube.com/watch?v=vVezbVxp2Pw 

Civilization beyond earth complete soundtrack (FULL) 
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Mijn ervaring in beeld tijdens de muziek. 
 
Ik voelde hoe ik mij kon verbinden met mijn Veld van Oorsprong. 

Er werd een energiestroom achter in mijn hartsveld binnen gebracht. 
De energie stroomde via mijn voorkant naar de spiraal, die in het midden van 

de ruimte in Zwaanshoek stond opgesteld, met allemaal kaarsjes op de 
opwaarts gaande spiraal. 
De energie ging door de spiraal en die begon de draaien. 

Hij liet de energiestroom, zie een wolk die zich helemaal uit gaat zetten en in 
beweging komt als een wervelwind en overal doorheen gaat en alles aanraakt.  

Ik voelde iets zo onnoemelijks groots en krachtigs! 
De spiraal ging als een tol naar boven en beneden. 
De energie rimpelde zich helemaal uit door de ruimte in Zwaanshoek en 

verder. 
Iedereen werd omhuld door deze energie. 

De mensen rondom de spiraal richten zich op als een gouden klein spiraaltje. 
Het was of er allemaal gouden lichtjes boven de grond uit kwamen en gingen 
staan in de vorm van een spiraal, rondom die gouden spiraal in het midden. 

Een gouden zuil in mijzelf werd zichtbaar, kracht. 

 

Wat WIJ uitrollen, GAAT GEBEUREN. 
We brengen dit in de publieke sector. 

Het positieve, strategische hartsbewustzijn wordt naar de regering gestuurd. 
Lanceer iets goeds, niet alles is zwart - wit. 
Geef iedereen een kans, iedereen! 

Want iedereen blijft een broeder of zuster en doe je een appél op een persoon. 
Als alles hermetisch is afgesloten weet je, daar moet je zijn! 

Dat mag/moet open. 
 
Door verbindingen te leggen, persisteren in dat veld, maak je de frequentiebrug, trillingen, 

beweging tussen de verschillende losstaande stations. 
Mensen worden ergens voor uitgenodigd in de oase van drab, gegijzelde gedachtesystemen. 

Wij gaan met elkaar. 
Er is een levenswijde crash gaande op alle niveaus. 
Een autonome hetze tegen voelen, bewustwording, ze willen alles dempen. 

Maar wij zijn hier, hier zijn wij, in staat tot alles. 
We hebben de keus naar voren te stappen en het woord te nemen en in gesprek te gaan. 

 
Alles wat je zou moeten weten, komt te vervallen. 

Informatie verzamelen, zodat er geen plaats meer is voor vernieuwing. 
Contra Hypnose. 
Je eigen kennis zit verpakt in jouw gevoelens, het zit allemaal in jezelf. 

En daarbij hoort super eerlijk zijn naar wat je doet. 
 

Zorg voor een open bewustzijn, bewakingsnetwerken voor als er contact komt. 
Het gaat erom hoe jij gaat reageren, zit er nog een reflex? 
En op het moment, dat wij dus op dat moment beseffen van, wacht eens even, er is iets in mij wat 

blijkbaar nou ja een blokkade is, ik ga daar gewoon eens langs lopen en ik ga die persoon gewoon 
even kort gedag zeggen. Wil die persoon met mij in gesprek, dan zeg ik gewoon, nou ik heb 

eigenlijk geen tijd voor een gesprek maar ik wou je even gedag zeggen. Op dat moment 
doorbreek je dus iets essentieels. 
De grote coalitie mensen, die zijn heel secuur voor zichzelf om de aanleg te maken voor zichzelf. 
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We zitten nl. met taalverschil: politieke systemen en andere, mensen in diverse 
bewustzijnstoestanden, WIE SPREEKT JOUW TAAL? 

 
Als er energie lekt, dan met aandacht aanwezig zijn om te kunnen blijven. 

Mensen die mensen beïnvloeden, is gearrangeerd. Stap uit dat veld. 
 
Alles gaat in cycli verlopen, alles valt stap voor stap uit. 

De machtige instituten zijn hierbij betrokken. 
Diefstal van een kosmisch moment, één plus eroverheen. 

 
Martijn had het over de  “Blauwe Nacht”, Maya kalender om te onderzoeken. 
Onderstaande tekst komt uit brongenoten: 

 

 
Wat betekent “bewustzijnsveld van de Blauwe Nacht” van de Maya-kalender? Hier is wat erover 

wordt verteld vanuit Tzolkin (de traditionele kalender) en Dreamspell, een moderne vertaling 
ervan. Het is een beeld, een voorstelling van de energie, die hier in woorden is neergezet… 

Blauwe Nacht is een van de 20 zonnezegels, die allemaal verschillende energievelden beschrijven. 

Andere zonnezegels zijn bijvoorbeeld: Gele Zon, Witte Hond, Rode Hemelwandelaar, Witte 
Wereldoverbrugger, ieder met zijn eigen kenmerken. 

Kenmerken van Blauwe Nacht zijn: afgrond, sereniteit, een plek om naar binnen te keren, iets 
wat het donker omhult, stilte, droomveld-matrix, het onbewuste, overvloed, mysterie, 
toevluchtsoord, reis naar binnen, bestuderen van dromen, intuïtie 

Droomtijd bevat krachtige mogelijkheden. Het is een veld, waar het potentiële, het verleden en de 
toekomst zich bevinden in dezelfde matrix als het NU-moment. Klinkt het een beetje raar? Probeer 

jouw mind te rekken en hou het voor mogelijk, dat je kunt meehelpen om een andere realiteit bij 
elkaar te dromen. Welkom in de mysterie, waar de werkelijkheid wordt gecreëerd. 

De naam “Blauwe Nacht” is geïnspireerd door de Maya glyph “Ak’bal”, wat letterlijk “Nacht of 
Donker” betekent. De glypf staat voor de Hemelse Slang, zonsopkomst en tussen dag en nacht 
tijd. In de kosmologie van de Maya symboliseert het teken “Ak’bal” de kronkelende vorm van onze 

Melkweg. De glyph lijkt, daarom, op de kop van de slang (met grote ogen) met soms schubachtige 
vormen in het onderste deel. 

Glief Ak’bal 
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(Vertaling 
uit https://www.astrodreamadvisor.com/Pages/blue_res_night.html  en https://tortuga1320.com/

2017/11/22/dreamspell-journey-meditations-wavespell-15-blue-night/) 
AKBAL – Blauwe Nacht, als universeel principe van groei, initieert duisternis, het proces van 

opbloeien. Een schildpad verlaat zijn huis nooit, zijn schild biedt perfecte voorzieningen voor hem 
alleen, nooit zal hij bezoek ontvangen in zijn domein. Op dezelfde wijze neemt Ak’bal het 
heiligdom van het innerlijke Zelf overal met zich mee, om zich terug te trekken in de intieme 

verbinding met zichzelf. 
De duisternis van de nacht herinnert ons aan onze innerlijke grot van geheimen, dromen, vrede 

en sereniteit. Verblijf in het donker, en bekijk wat daar is! Sta toe dat je dromen transformerende 
beelden zijn die in je zelf voorbijtrekken. Vertrouw jezelf, intuïtie wordt enkel van binnen 
gevonden. Hoe meer je je naar binnen richt, hoe beter je het gefluister kunt verstaan. Wees stil. 

We hebben allen de mogelijkheid onszelf met niet mis te verstane helderheid te 
verbinden, met onze eigen bron. Zo ervaren we stilaan, dat er geen groter gezag is dan 

het onpersoonlijke IK BEN in ons, die al dat AL is!  
 
Alle concepten en gedachten vervallen en alles gaat OPEN. 

Dit is het nulpunt. De Designers hebben een NULPUNT ingebouwd, in de tijdlijn en waar alle 
tijdlijnen naar toe gaan tot we “wakker” worden en op dat Moment opent zich alles. Het nulpunt is 

een contactmoment met de kracht en de universele Wezens, onze familie. Het nulpunt wil 
ingeladen worden. Daar werken we naar toe. 
Tussen 2012 en 2022 is de nulzone gebouwd. Bij het nulmoment is er compleet Open Contact. 

 
 

We wonen midden in een krachtige tijd, we leven er middenin. 
Hoe groot is de kracht in jezelf aanwezig? 

“Ik zit hier,…..ik sla alles eruit,………de tegenkrachten moeten rekening houden met de 
lichtkracht in ons”! 
Alle kansen richten op mogelijkheden, doorzetten in organische doorgang. 

Zielenkracht command: situaties kunnen zien en voelen, dit is de doorgang! 
Bewustzijn verplaatst zich vanzelf als bewustzijn erin zit. 

Er is geen gehechtheid meer. 
Het enige wat er is, is Kwantum!!! 
Kwantum is het schone bewustzijn. 

Er gaat draaggolf van een informatieveld naar een andere draaggolf en die verandert. 
Andere voorziening en de trilling verandert. 

 
De toekomst reageert van buitenaf. 
Toekomst van binnenuit is doorgang inzetten door iets te doen waar Kwantumfysica nodig is. 

Informatie zijn bewustzijnsgolven = kwantumfysica. 
 

Van energie heb je jouw eigen krachtveld nog niet op kracht. 
Als je niet verbonden bent met jouw eigen veld. 
Transmissies die in je komen worden dan opgeheven. 

Organisch bewustzijn bereikt altijd het punt dat het weer organisch reageert.  
In een golfbeweging. 

 
De oude evolutielijn is ten einde gekomen. 
De evolutie moet uit zichzelf blootstellen aan een nieuwe lijn. 

 
Wees een diplomaat en ga niet mee in de gevechten!  

Iedere dag zowel ’s morgens als ‘s avonds aandacht aan bewustwording geven. 
Alleen voor jezelf er zijn, dit is belangrijk frequentiebesef! 
Oorzaak en gevolg. 
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De brug tussen de gevestigde machten en de mensheid. 
 

Wie ben jij werkelijk en waarmee heb je verbinding in jouw leven? Wat zou jij uit je eigen leven 
naar de voorgrond willen halen en wat is daarvoor nodig? Automatisch belanden we dan in 

themagerichte onderwerpen, zoals gevoel, gevoelsbewustzijn én de vraag “wat wil mijn gevoel mij 
vertellen?” Is gevoel te interpreteren op basis van persoonlijke ervaringen? En als dat zo is, kan 
mijn gevoel loskomen van persoonlijke kwesties en opengaan vanuit iets Wezenlijks groters? 

 
(Her)leren ons Aardse bewustzijn ten dienste te stellen van ons "oneindige" Bewust-Zijn. 

Uitdagingen in je persoonlijk leven zullen hierdoor opgelost kunnen worden, door aanvaarding te 
hebben met je eigen situatie. 
 

Waar het in de kern om gaat, is dat je je perceptie van jouw werkelijkheid aanpast naar een 
compleet andere zienswijze. Een zienswijze, waarin je jouw Kracht als creator inzet in je eigen 

levensveld (hologram). Wees Schepper van je eigen Veld. We gaan met het Kwantumbewustzijn 
aan de slag! 
 

Je eigen autoriteit aanwenden, contact leggen met je meta-bewustzijnsveld, onderzoek naar 
conditioneringen en paradigma’s, invloeden van buitenaf, interactie met andere 

bewustzijnsfrequenties en wat zich tijdens de educaties nog meer mag gaan aandienen.  
Inzicht te verschaffen in de eigen gemoedstoestanden, contact maken met je eigen potentiële 
bewustzijnsveld (living hologram) en het ten uitvoering kunnen brengen van communicatieve 

vaardigheden met andere beschavingen dan de tot nu toe bekende Aardse Mens. Terug te kunnen 
keren in je Ware Zelf. 

 
 
Anita Rubie, 8 december 2021 
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