
Martijn van Staveren – 1 juni 2022 
 
Er is niet een spirituele oorlog en wèl een bewustzijnsoorlog gaande. 
We hebben het in ons om iets compleet anders te zijn (onaards ;-), een andere intelligentie. 
De keuze die we krijgen om mee te gaan in het reactieve veld speelt zich af in ieder mens. 
 
Persoonlijkheid kan niet groeien, want het is een programma. Het is een instrument/tool, 
maar het moet niet gaan dirigeren. 
 
Martijn gaat er niet vanuit dat er iets wordt gesimuleerd. Dat dit een werkelijkheid is waar 
we in zitten. 
 
Eerlijkheid is de taal van de quantumwereld, de taal van oorsprong. 
De wezenlijke blauwdruk (de kosmische wijsheid/kracht) in jezelf toestaan om te erkennen 
wie je bent. Eerlijk zijn en vanuit dat bewustzijn de volgende stap zetten. 
Constant, steeds weer staan op de plek waar het is. Alles openen. 
Er wordt in deze wereld geknokt om eerlijkheid. 
 
Mindtaal = betekenis van de 3-dimensionale reis die je maakt. 
Bijv. je ongelukkig voelen = een veld waar je betekenis aangeeft met je mind (gedachten). 
Dat kan je loskoppelen. 
 
Martijn is gericht op het breken van de mind. We weten al hoe we gevoelens van liefde, 
waarheid, etc kunnen ervaren. Dat hoeven we niet te doen. We moeten de mind breken! 
Met bewustzijn en precisie naar jezelf kijken om systemen en gedachtenvelden te breken. Er 
loopt iets doorheen (programma’s) wat we niet zijn. We hebben iets weg te halen uit 
onszelf. Dat kan een ander eigenlijk niet doen. Dat kan je alleen maar zelf doen. Dat proces 
ligt helemaal in jezelf. Dat is de taal van binnenuit. 
 
De mind in dienst laten staan van wat ervan binnenuit in essentie is. De mind gaat het 
afleggen. De innerlijke voelende vlam staat op. Die is onsterfelijk en keert altijd terug. 
 
Martijn komt van de Antara wereld. 
 
Inzicht krijgen in de grillen van onze identiteit. Wat gebeurt er in onszelf? Onze oordelen? 
Landen in het hier en nu. 
 
Mensen zitten vast in liefdegevoelens. Dat is niet de taal van de quantumwereld. De taal van 
communicatie is niet liefde. De kosmische taal heeft met focus en aandacht te maken. Met 
helder zijn. Je maakt een keuze om het compleet te zijn. 
Het besturingssysteem van denken en voelen houdt mensen in illusie van wat liefde is. 
 
Het gaat om een veldverschuiving. We zijn allemaal veldwerkers, krijgers. Om de 
oorspronkelijke hartfrequentie in het veld te brengen. De mind breken.  
We hebben het in ons om dat te doen. Het gaat om de taal van waarheid. 
 



Ieders intelligentie terughalen. We worden steeds weer door sturende krachten aan 
bepaalde velden gekoppeld. In het gehoorzaamheidsveld (al duizenden jaren). Je maakt 
jezelf onderdanig. Genoegen nemen met = een trillingsveld dat hoort bij gehoorzaamheid. 
Dat is een 3d archontisch programma. Daar hoeven we niet akkoord mee te gaan, als 
bewustzijnstoestand. Prikken door je aanvaarding aan wat je goed vindt, aan waar je 
genoegen mee neemt. 
 
Doorbraak naar nieuwe velden/ een nieuwe werkelijkheid met o.a. vrije wil. We moeten 
onszelf doorgronden. 
 
Doorbraken worden vertraagd (uitstelsysteem). Het gebeurt eigenlijk steeds niet. Feitelijk 
gebeurt het dus niet. Het is belangrijk om NU steeds de doorbraak te scheppen. 
 
Het gevecht gaat om wat er met je bewustzijn gebeurt. Het gaat allemaal om wat jij te doen 
hebt! 
 
Voor jezelf kijken: 
Hoe zit mijn leven eigenlijk in elkaar? Jezelf uit de tentakels van je omgeving trekken. Daaruit 
stappen met je mind en een andere situatie daarop leggen. 
 
Martijn pleit voor ècht menselijk contact, waar je niets in een ander propt of waar je een 
ander wat oplegt. Werkelijk aandacht geven aan elkaar. Ontstorend, ontspannend en 
werkelijk. Het is heel belangrijk dat deze organische kracht ontstaat. Dat is wat wordt 
tegengehouden. Vrij bewustzijn is de kracht. 
Verdeeldheid is gezaaid en houden wij door onwetendheid in stand. Het zorgt ervoor dat 
organische velden van echt menselijk contact worden verstoord. 
 
De scheppende kracht (kosmische taal) is wat je zelf kan voelen en in kan zetten. Zet het om 
en in, in de 3d. Werken in 5d en we zetten het 3d in. 
 
Aanvaarden dat een ander anders is. Jij bent zo! Mooi dat jij zo bent! Elkaar zonder 
verwachtingen ontmoeten om een bakermat te laten ontstaan. Het werven van aandacht 
van elkaar is een soort stilte -> Godskracht in elkaar. 
 
Advies Martijn: google eens naar Steven Greer -> disclosure 
https://www.youtube.com/user/SDisclosure 
 
En boek: Mens aarde kosmos. (ik heb het nog niet terug gevonden op internet) 
Met woorden van Martijn. 
 
We zijn in een duizelingwekkende versnelling van technologie gekomen, die niet 
verklaarbaar is. De placebo reactie van de mind kan alles invullen en vult alles is (geuren, 
beelden en alles). De illusie wordt gewekt dat we in een enorme vooruitgang zitten, terwijl 
we in bewustzijn niet vooruitgaan. We zijn er eigenlijk niet aan toe, omdat we 
bewustzijnswezens zijn en het eerst zelf moeten ontdekken. 
 

https://www.youtube.com/user/SDisclosure


Wat als blijkt dat je nu in deze wereld onsterfelijk wordt? Precies zoals je nu bent. Je blijft zo. 
Dan ga je andere keuzes maken. De persoon die je nu bent, is gebaseerd op sterfelijkheid. De 
mind is geprogrammeerd op sterfelijkheid. 
Ga eens met scheppingskracht je voorstellingsvermogen laten draaien. 
Als je onsterfelijk bent, krijg je oneindige ervaringen. Dan ga je alles meemaken. 
 
We zitten in deze wereld in een kortstondig moment. Vraag je af je eigenlijk wel bestaat. 
Wat is het ik-beeld? 
 
Agenda’s nu: 

1. Open contact met andere beschavingen voorkomen. 
2. Onsterfelijkheid implementeren 

 
De bronwereld is de oorspronkelijke wereld. Hier is iedereen onsterfelijk (er is geen begin). 
Er is geen demping. 
 
Wat nu als je nooit geboren bent? Je bent nooit ontstaan en nooit doodgegaan. Je hoeft niet 
te leren of te leveren. Gevolgen zijn hier op aarde aanwezig, omdat dingen kunnen eindigen. 
 
Ons zelfbesturingssysteem moet aan. 
Het ervaren en het Zijn is wat je uitzendt. 
 
Sterfelijkheid = beperkt = beperkte mogelijkheden 
In heelheidsbewustzijn zit alles 
 
Hybrid betekent ‘vermenging van’. 
 
In deze wereld wordt collectief de Bron/God/Force op een andere manier uitgedrukt. Dat 
heeft te maken met dat we niet kunnen ontvangen. 
De Bron/God/Force => de levensvelden van alles bij elkaar opgeteld. 
We leven er middenin. Andere beschavingen zijn er dus al. 
Om het contact te leggen moet je je niet verbinden met de persoon als die je ervaart in deze 
frequentie. Wij moeten zelf terugkeren met ons bewustzijn. We zitten er al in. Je leeft er al 
in. Het gaat erom dat je het in jezelf weer gewaarwordt. 
Om te communiceren met Bron is het belangrijk om de bronkracht in jezelf terug te halen.  
Losknippen van alle overtuigingen en oordelen met je bewustzijn en voelen (emoties) en 
echt gaan doen waarvan je voelt dat je dat te doen hebt. 
 
Ze hebben ons laten denken dat de Bron buiten onszelf zit. 
Uitdagingen/herzien: 

- Onszelf herzien 
- Bewustzijn openen 
- Menselijk contact 

 
Door dingen te herzien, verschuif je al. Alles gaat om hoe je dingen ziet. 
 



Het Christus bewustzijn in jezelf ervaren. Jezelf ontmoeten en vanuit dat stuk aan het werk 
gaan. 
 
Krachten die het veld van de matrix/beperkingen in stand willen houden, willen voorkomen 
dat onze velden erin komen en dat doen ze door beïnvloeding van onze gemoedstoestand. 
 
Quantumfysica = bewustzijn 
 
Modellen zijn trillingsvelden (soort software) die de macht over je kunnen pakken. 
Hogere Zelfbewustzijn is iets wat gekoppeld is. Dat is niet van jezelf, want het komt niet uit 
jezelf. Er wordt quantumfysisch wat gerommeld. 
 
Weet dat als je bij de bronkracht komt, dat er alles aan gedaan wordt aan afleiding om jou 
daar vanaf te houden Zie dat niet als een slecht teken. Het is juist een heel goed teken! 
 
Moe? Hoezo moe? Zeg: ‘Het stopt hier.’ Het is een gemoedstoestand. 
Wij zijn gefragmenteerd bewustzijn. Een gemoedstoestand is iets wat je meesleept uit het 
vorige moment. Besluitkracht om het uit je systeem te halen. Dit moet stoppen! Mijn eigen 
kern en de absolute waarheid moet weer terugkeren in mezelf. 
 
Zelfleiderschap 
Wij zijn krachtige voelende wezens. Liefdevol en warm. En geen watjes! 
 
Waarom wordt er niet ingegrepen? Waarom wordt wat er hier gebeurt toegestaan? 
De kracht in onszelf moet aangezet worden. Er ontstaat een gevoelskracht, een 
gevoelsinzicht. 
 
Aandacht vanuit emotie (liefde) door het veld sturen, vanuit jouw emotiekracht dat zich 
manifesteert bij de ander. Dat is de scheppende kracht. We moeten dat bewust worden. 
Doorvoelen en doorzien wat een krachtveld erin jou zit.  
Wij zijn het! Wij brengen het in beweging. 
 
Emoto liet zien dat d.m.v. aandacht trillingen van waterkristallen veranderen van vorm. 
Dat is quantumfysicia; kennis uit de Pleiadische wereld. 
 
De kracht van emotie inzetten om te scheppen. Menselijke aandacht heeft directe invloed 
op onzichtbare en zichtbare velden. 
Je gedachten zijn energiedraaggolven. 
 
Aandacht puur vanuit jezelf, zonder controle/systeem. 
Je hoeft geen liefde te voelen voor die persoon, want dat maakt je week. 
Onze aandacht kracht verandert frequentie aandachtsgolven. 
Hiervoor vrije keuze en vrije wil inzetten. 
 
De force komt vooruit uit al het vrije leven -> zelfstandige besluitkracht. 
 



Deze wereld is een opgerichte wereld. Het is niet zoals de matrix met Neo in een 
computerprogramma. Het is ontwikkeld door een mensras, de Elders, dwars door 
scheppingsvelden heen. Om hun probleem op te lossen. Om te kijken hoe de kracht van 
emoties werkt. Deze wereld is een wereld met oneindige mogelijkheden en uitkomsten. 
Vanwege het experiment komt er geen interventie van buitenaf. Dat beïnvloedt de 
zuiverheid van het experiment. We worden niet geholpen op een invasieve manier. Nu zitten 
we in een gecontroleerde oorzaak en gevolg tijdlijn. Dat komt doordat we mindgeoriënteerd 
zijn geraakt. 
 
Una -> wereld van Una is hier. 
 
We geven kracht vanuit onszelf. Wij zijn energiegeneratoren. Die zetten we als intentie in 
het veld. 
 
De bron is er al. Er lopen alleen dingen doorheen, die we weg mogen sturen. 
 
Je hoeft niet over trauma na te denken. Het verandert niets. Energie is blijvend. Maar de 
impact van trauma kun je veranderen. Met elkaar in gesprek gaan zonder iets te willen. Je 
hoeft nergens doorheen, want je bent er al doorheen gegaan. Je hoeft het niet te zijn om de 
draaggolven te veranderen. 
 
Je eigen vermogen = je eigen besluit.  
Ik kan het niet aan iemand geven. Het is je eigen besluit. Het is belangrijk om het vanuit de 
Force te maken. De genezing zit niet in de behandeling. De genezing ontstaat, omdat het 
vermogen (het geloof) aangaat. 
 
Uitkomsten liggen niet vast. We zijn diep geterroriseerd door angst. 
 
Een keuze vanuit je eigen bronkracht maken. Alles wegpellen en eerlijk zijn. Je hoeft alleen 
jezelf te ervaren. 
Maximaal bewust zijn van wat er mogelijk is aan emoties. Een force/bron aandachtskracht 
ernaartoe brengen. Volledig eigenaarschap van het moment. Waardoor alle 
vervolgmomenten weg zijn en er geen programma start waar je dan weer aan vast zit. 
 
Verstoringen kunnen wegresoneren door iets heel anders. Dat komt door de bronkracht. 
 
Als Martijn iets heeft (hij wordt wel eens aangevallen vanuit een andere dimensie en vorig 
jaar van de trap geduwd), duikt hij er helemaal in. Hij stapt volledig in zichzelf. Het gaat om 
onszelf. Die taal is belangrijk voor de kosmische communicatie. Dat is volledig jezelf zijn als 
emotioneel gevoelswezen. 
 
Wij kunnen oud licht (de zon) naar een ander draagveld brengen. Wij kunnen het dus naar 
het verleden sturen. 


