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                                            FRINGE WEATHER REPORT 2 

            

                                                       18 Augustus 2015 

 

 

Arjan: Welkom bij de 2de aflevering van Fringe Weather Report. Het is de eerste keer dat we live 

zijn, het is hartstikke leuk dat je er bij bent. Mijn naam is Arjan Bos. 

 

Martijn: En mijn naam is Martijn van Staveren, ook van heel harte welkom bij deze eerste live 

uitzending. Ja het is een soort, ja er wordt een kindje geboren eigenlijk hè. Toch heel spannend. We 

hebben er met z'n allen heel hard aan gewerkt om deze uitzending te realiseren en dat heeft nogal 

wat voor hoofdbrekens gezorgd, technisch gezien. We hebben het gevoel dat alles goed gaat lukken 

en we maken er een hele mooie uitzending van. 

Ja de vakantie is voorbij hè. We hebben net allemaal onze vakantie achter de rug. Ik tenminste ben 

net een weekje weer terug. Ik heb 6 weken lekker even uitgerust, was ook wel even nodig merkte 

ik. En ik hoop dat de mensen thuis ook lekker uitgerust zijn. Ik denk dat nog 2 weken de laatste 

provincies nog vakantie hebben, het zuidelijk deel van Nederland geloof ik. Ja ik ben lekker 

uitgerust, ik kan er weer tegenaan en ook in de vakantie natuurlijk mooie dingen meegemaakt en ik 

hoop jullie ook. En ik hoop jij ook Arjan. 

 

Arjan: Ja, absoluut. Het was heerlijk 2 weekjes weg geweest. 

 

Martijn: Fantastisch. 

 

Arjan: Echt nodig. 

 

Martijn: Het is een vreemde situatie hè dat we vakantie nodig hebben om even tot rust te mogen 

komen hè. Je zou toch zeggen dat je dit in je dagelijkse leven ook zo moet kunnen ervaren. Maar 

goed dat is een ander onderwerp, alhoewel alles met elkaar te maken heeft. 

 

Ik heb zelf overigens in mijn vakantie behoorlijk veel geobserveerd, naar de lucht maar ook naar 

zaken die er plaatsvinden, hoe mensen reageren. Wat “overkomt” mij, wat maak ik mee, wat trek ik 

aan, wat zend ik uit. Wel heel interessant voor mijzelf om naar te kijken. Dat is ook een stukje 

studie, die ik én automatisch én ook heel bewust doe. Nou in relatie dan tot het onderwerp Fringe 

Weather Report analyses in de lucht, verschijnselen, alles wat te maken heeft met wat er om ons 

heen gebeurt. Ja ik heb zelf ook behoorlijk wat vliegtuigstrepen weer gezien. Ik denk iedereen wel. 

We hebben deze zomer ongelooflijk veel sporen in de lucht gezien. 

 

Ik ben er altijd heel voorzichtig in om alles gelijk chemtrails of sproei-installaties te noemen omdat 

heel veel chemtrails en sproeistrepen in de lucht ook echt veroorzaakt worden doordat er hele koude 

luchtlagen in de lucht zijn. Wat dus niet betekent dat het dan maar vanzelfsprekend is dat het er is. 

Ik kan me nog heel goed herinneren, ik weet niet hoe het bij jou is, ik weet niet hoe het bij de 

mensen thuis is, maar ik heb heel veel, ook als kind, naar de lucht gekeken omdat ik altijd een 

behoorlijke vliegtuigfanaat ben geweest en ook erg veel naar de sterren heb gekeken, ook 's avonds 

zie je natuurlijk wolken, als er maanlicht is kun je dat goed zien, dat het verschil tussen vroeger en 

nu is, dat die strepen zo uitwaaieren hè, dat het echt een heel netwerk is van wolken. En als je de 

moeite neemt om eens een uur in je tuin te gaan zitten en dat heb ik op de camping gedaan, lekker 

achterover gekeken, en dan zie je dus dat die hele lucht gewoon dicht trekt en dat er sporen 

ontstaan, die gewoon tientallen jaren geleden niet op deze wijze in de lucht waren. En daarom denk 

ik ook dat het goed is, dat we in Nederland, niet alleen wij maar ook andere mensen, met elkaar in 

gesprek gaan om het op de eigen wijze op de agenda te zetten. Want op het moment dat de 

weerkundigen, met alle respect want het zijn natuurlijk geleerde mensen, hebben echt een vak 

geleerd, niet kunnen uitspreken op televisie dat het niet normaal is dat deze sporen er allemaal zijn, 

dat het vroeger niet zo was dat er dus veranderingen zijn in de atmosfeer. Of ze mogen dat niet 
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doen, of ze willen dat niet doen of ze kunnen dat niet, dat kan ook nog, dan mogen wij het doen. En 

ik denk dat wij daar het voortouw in mogen nemen. 

 

Ik heb voor het eerst ….. we kennen waarschijnlijk allemaal het filmpje van een tankvliegtuig, 

hebben we allemaal wel eens op youtube gezien, die een sproei-installatie heeft ingebouwd in de 

vleugels, ik geloof dat het van  …4.51..?... is, dan vliegt er een gevechtsvliegtuig achter en dan zie 

je die sproei-installatie aangaan en die komt als een nevel uit de hele oppervlakte, spanwijdte van 

de vleugels. Het zijn dus niet alleen 2 sporen of een driemotorig vliegtuig maar het is echt een 

nevel. Dat heb ik deze zomer voor het eerst heel scherp kunnen zien met mijn verrekijker. Het was 

echt schokkend omdat het letterlijk precies zo was als in het filmpje. 

Er kwam een vliegtuig voorbij, ik kon niet zien wat voor maatschappij, maar het vliegtuig had 

letterlijk direct achter de vleugels over de hele spanwijdte, een hele nevel, die uit tientallen 

sproeiers moest komen. En dat werd gevolgd door, ongeveer 20 seconden later, een tweede vliegtuig 

en die vloog daar precies doorheen en het bijzondere was, misschien zijn er veel mensen die het 

herkennen, of misschien dat weet ik eigenlijk wel zeker, dat het eerste vliegtuig maakt een spoor die 

helemaal uitwaaierde naar de linkerkant van mijn kant bekeken links en dat ging uiteindelijk 

kilometers door de lucht heen en het tweede vliegtuig 20 seconden later, die er precies doorheen 

vloog in de lengterichting, die waaierden naar de rechterkant uit. 

En daar kun je uit concluderen en constateren, dat de richting waarin die uitwaaieren, bestuurd 

wordt. En daar gaan we het vandaag o.a. over hebben. 

 

Arjan: Ja inderdaad, ik heb het ook gezien, het was absurd op sommige dagen. Ik lag op het strand 

en zat met mijn dochter naar de lucht te kijken en die trok binnen nou minder dan een uur waren 50 

strepen te herkennen en een half uur later was dat één grijze sluierbewolking, zoals dat op de t.v. 

wordt genoemd. Daar hebben we ook een tip over gekregen van iemand die dat in heeft gestuurd, 

van Jacqueline. Wij hebben zelf een WOB verzoek gedaan om te weten wat dat nu is .. 

 

Martijn: Wet Openbaar Bestuur hè … 

 

Arjan: Wet Openbaar Bestuur, dan kun je informatie van de overheid opvragen... 

 

Martijn: Overigens gaan ze dat aanpassen. Ze hebben plannen klaar liggen dat dat wordt ingeperkt, 

omdat er zoveel verzoeken binnenkomen, dat is de officiële reden, dat we dat niet meer op deze 

manier kunnen doen. 

 

Arjan: Klopt en dit is een jongen, die tip hebben we van Jacqueline gekregen, die, dat is Harald 

Kautz Vella, is een wetenschapper, die is gevraagd om in Noorwegen of Zweden onderzoek te doen 

waarom de oogst daar mislukt was en die heeft eigenlijk door wetenschappelijk onderzoek kunnen 

achterhalen wat die chemtrails nu eigenlijk zijn. Dat is best wel een schokkend verhaal en daarom 

laten we hem zichzelf even introduceren. Het filmpje is in het Engels, dat hebben we niet kunnen 

ondertitelen of vertalen, dus excuses daarvoor alvast. Maar ja hij is wel van groot belang en we 

laten hem zichzelf even introduceren: 

 

Filmpje wordt getoond 

 

Arjan: Harald zegt dat hij op wetenschappelijke wijze heeft vastgesteld en dat legt hij in groots 

technisch detail uit in de 40 of 50 video's die inmiddels on line staan, dat chemtrails o.a. worden 

gebruikt als wapen door middel van verhitten, het laten verdwijnen met mindcontrol door directe 

invloed van gedachten …. 

 

Martijn: Ja en nog een heleboel andere verschillende programma's, die daar nog achter lopen. Het 

chemtrail programma, het gaat eigenlijk niet eens om chemtrails, het zijn plasma technologieën, die 

er gebruikt worden. Het is ongekend groot en we begrijpen met z'n allen ook wel, dat als er zaken 

achter de gordijnen worden gehouden waar wij allemaal het recht op hebben om dat te weten, dat 

de doos van Pandora open gaat als er natuurlijk één item naar buiten komt, dat bevestigt dat het zo 

is. Dus de geheimhouding is compleet, de ontkenning is compleet. Er is geen ontkomen aan en we 

gaan tussen nu en een half jaar echt langzamerhand steeds meer informatie naar buiten krijgen 

waarin we met elkaar kunnen aantonen, dat het zo is hè. 
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Ja er zijn enorm veel programma's actief. Ik heb er wel eens eerder wat over verteld. Er zijn heel 

veel mensen die daar hele mooie uitzendingen en lezingen over geven, dat kan ik echt aanbevelen 

om daar naar te luisteren. Het is precies wat Harald ook vertelt, er zijn verschillende groepen, 

verschillende agenda's actief en het meest bijzondere is, dat, wat ik net al vertelde, Harald eigenlijk 

ook zegt het heeft geen zin om naar die chemtrails te kijken want je kunt het niet beanalyseren, je 

kunt het niet testen, je hebt geen onderzoekslab, je kunt het niet naar beneden halen. Dat is dan 

ook iets wat we zelf mogen gaan doen. Mijn voorstel is dan ook om daarin een soort denktank heel  

accuraat niet alleen denken maar ook doen, er een fonds voor te gaan opzetten dat we zelf 

monsters kunnen gaan nemen binnen Nederland. Er zijn al heel veel mensen zoals Harald die dat 

ook doen, dat is heel waardevol, maar we mogen zelf ook van onze stoel komen. En daar hebben we 

gewoon geld voor nodig en op dit moment is het niet moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. Laten 

we dat zelf ook gewoon op de agenda gaan zetten. Maar de meeste chemtrails die wij zien, dat zijn 

allemaal rookgordijnen. Want dat zijn letterlijk vliegtuigsporen die op een bepaalde hoogte bij een 

bepaalde temperatuur ijskristallen worden en dat is dus ook wat er wordt gezegd en dat gebeurt ook 

omdat speciale technologieën worden gebruikt, die de atmosfeer op specifieke hoogte in bepaalde 

dichtheden, dikheden koud maken waardoor daar dus ook echt chemtrails ontstaan, vliegtuigsporen, 

die dus geen chemtrails zijn maar als zodanig verwarring moeten veroorzaken. Dus het is een heel 

slim programma. 

 

Ja ik vind het heel knap van deze man dat hij daar zo ongelooflijk onderzoek naar doet. Dat is wat 

we nodig hebben en wat ik al zie en hoor en ook veel mensen tegenkom, ook uit de 

vliegtuigenindustrie en ook mensen van de militaire industrie, die daar één op één toch wel wat over 

durven te zeggen. Nog niet voor de camera, ik nodig jullie bij deze weer uit om dat te gaan doen. 

Want als we echt deze planeet willen veranderen naar een positief beeld dan hebben we elkaar 

gewoon nodig en zullen we allemaal een duit in het zakje mogen doen  en bij sommige mensen zal 

het een behoorlijke duit zijn, maar de beloning is groot want het gaat om het voortbestaan van het 

menselijk bewustzijn op de wijze zoals wij oorspronkelijk geschapen zijn. En nou ja, er zijn genoeg 

wetenschappers die daarmee bezig zijn. Chemtrails heeft alles te maken met het 9/11 complot en 

wat er gaande is heeft alles te maken met geheimhouding van buitenaardse technologie, technologie 

die door aardse mensen wordt gebruikt, het heeft te maken met vrije energie. Alles heeft met elkaar 

te maken en we kunnen niet tegen elkaar zeggen: jij hebt gelijk of ongelijk, het is één groot 

netwerk van allerlei geheimhoudingen. 

 

Arjan: Ja, klopt. 

Even een mededeling van huishoudelijke aard. We hebben natuurlijk al een aantal vragen binnen 

gekregen op de e-mail, dat is arjanenmartijn@earth-matters.nl. //daar gaan we zo een aantal van 

behandelen en je kunt ook on line vragen stellen en verderop in het programma gaan we daar nog 

aandacht aan besteden en als je wilt kun je ook uitgenodigd worden om per telefoon in de 

uitzending te komen. 

 

Martijn: Dus voel je geroepen. 

 

Arjan: En voor op Twitter is de hashtag fwr2 en op facebook hebben we een post aangemaakt, daar 

kun je gewoon onder reageren daar we live zijn en als je op youtube kijkt zie je ook de commentaar 

blogs daarnaast en van de regie krijgen we af en toe een vraag door die we kunnen gaan 

behandelen. 

Maar eerst hebben we deze Harald Kautz Vella en dit onderwerp is best wel een groot onderwerp dus 

we hebben nog een aantal items die we even willen laten zien en dan gaan we ook nog 2 vragen 

behandelen die mensen al op de mail hebben gesteld. Misschien kan de regie even “programmable 

matters” starten, dat is 4a. 

 

Filmpje wordt getoond 

 

Dit spul schijnt ook in die chemtrails te zitten om om allerlei redenen dingen te laten verdwijnen of 

dingen te laten ontstaan of te laten ontploffen. 

 

Martijn: Dit is één van de agenda's hè. Feitelijk aanpassing van materie. Het is een herschikking 
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van de moleculaire structuur en dat is iets waar ik zelf ook veel over vertel wat ik heel veel heb 

meegemaakt en nog steeds meemaak. Dat is ook hoe voertuigen zich bewegen en het is vervormen 

van vorm zeg maar. Dat is een technologie die is er gewoon. Het wordt gebruikt voor vliegtuigen, 

voor voertuigen, maar ook in de lucht wordt het gespoten en daar ontstaat het ook uit. 

 

Arjan: Ja en zeker als je hem ziet in combinatie met smart dust, dan krijg je een beetje een idee 

over de mogelijkheden. Daar hebben we ook nog even een klein filmpje van. 

 

Filmpje wordt getoond 

 

Martijn: Ik hoop dat jullie het tot zover kunnen verstaan. Misschien is het een idee om het nog te 

ondertitelen en te plaatsen, want deze uitzending kun je op youtube gewoon weer zien. Wanneer dat 

zal kunnen en lukken, kunnen we niet garanderen op dit moment, maar we zullen ons best doen. 

In ieder geval, dit geeft al behoorlijk wat aan hè, we lopen er bijna overheen maar het is schokkend 

om te beseffen, dat er technologieën zijn, die zo ver ontwikkeld zijn, en daar mogen wij niets van 

weten, dat dat letterlijk tegen de mensheid wordt ingezet. 

En de vraag is dan van wat is er met die mensheid, wat is er met ons, dat we zo ontzettend bestookt 

worden? En welke mensen, wezens, hebben daarmee te maken? Wat zijn daarvan de agenda's? 

 

Arjan: Er is een stuk van NASA, dat is een jaar of 10 geleden in het publieke domein gekomen door 

een fout van een programmeur en daar staat het ook letterlijk in, dat de future science for future 

wars circa 2025 en the future is now en dan de oorlogen die worden beschreven, die bestaan niet 

tussen landen onderling, maar die gaan ervan uit dat er één wereldregering komt en dat de overheid 

tegen de bevolking vecht op heel andere manieren. 

 

Martijn: Ja, je zegt van dat dat dus eigenlijk een andere oorlog is dan dat we op dit moment 

denken. En dat klopt ook want die oorlog is gewoon gaande. 

 

Arjan: Ja en ook al deze dingen van smart dust en dergelijke die stonden ook in die presentatie. 

 

Martijn: Dus ik kijk naar Fringe Weather Report, wat we dus met z'n allen in de lucht zien, de 

vreemde wolkvormen, andere soorten cyclonen, compleet andere weerpatronen, mensen zeggen 

“het komt door de opwarming van de aarde, het komt door klimaatverandering.” Nee jongens, er is 

veel meer aan de hand. En de bedoeling is dat wij met elkaar, en dat gaan wij niet alleen met z'n 

tweeën doen, daar hebben we jullie ook echt bij nodig, dat we met elkaar ook materialen gaan 

verzamelen, insturen en we vragen je om dat naar ons te doen. Dat hoeft niet perse vandaag, maar 

als je iets belangrijks tegenkomt, laat het ons alsjeblieft weten. Het kunnen onderzoeksrapporten 

zijn, die nog niet bekend zijn, het gaat in ieder geval om onderzoeksmateriaal, dat onderbouwd 

wordt middels onderzoek. Want het is belangrijk dat we dat bij elkaar gaan brengen. 

 

Arjan: Ja absoluut. 

We zijn ook benieuwd of er mensen in Nederland zijn die aan morgellons disease lijden  en wat dat 

precies is gaan we ook even een kort filmpje van bekijken. 

 

Filmpje wordt getoond 

 

Misschien kan het volgende filmpje van morgellons ook gestart worden dan kunnen we daar ook nog 

iets over zeggen, biologische nanotech, self replicating, het gaat zelf door. Hier zie je een soort 

sprinkhaan waar ze het uittrekken. Dat zie je dus ook uit mensen hun huid komen, ja biologische 

draden die uit je huid groeien, die bewegen. Wat ik zelf het meest schokkend vond van Harald's 

relaas, is eigenlijk dat hij zegt van ja, deze technologie, die nanobods, die nanotechnologie, die 

maak je eigenlijk samen met scalar waves en plasmavelden, wat eigenlijk een hele goeie drager is 

voor een artificial intelligence, is in combinatie met deze morgellons en allerlei chemicaliën in je lijf, 

maakt dat je eigenlijk direct onder invloed staat van mindcontrol, dat gedachten, herinneringen en 

gevoelens direct kunnen projecteren, dat het een mindcontrol device is als één van de dingen voor 

een artificial intelligence . 

 

Martijn: We zijn hier dus eigenlijk getuige van een heel bijzonder iets, kunstmatige intelligentie 
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ingebracht door middel van allerlei geheime technologieën, die worden hier dus uit die sprinkhaan 

gehaald en er wordt hier nu een sprinkhaan open gemaakt. Maar dit is dus gaande op dit moment  

op deze planeet bij alle mensen in een poging om een aantal verschillende programma's compleet 

gelanceerd te krijgen wat overigens niet betekent dat het ook doorgang gaat vinden. We hebben 

hier natuurlijk heftige onderwerpen, ja het is nu eenmaal gewoon heftig, we kunnen onze ogen 

sluiten maar laten we dat gewoon niet doen. Juist vanuit de kracht dat wij hele sterke wezens zijn, 

dat wij in staat zijn om door het in het publieke domein neer te zetten, het uit de geheimhouding 

weg te halen en dat het daardoor ook gezien wordt in het collectieve energieveld. Want er zijn 

zoveel mensen die er nog niets van weten en juist die geheimhouding zorgt ervoor dat dit allemaal 

kan blijven bestaan. 

Er zijn dus bewustzijnsvelden, krachten achter de schermen actief, operationeel, met verschillende 

agenda's en ik denk dat het heel belangrijk is dat we daar gewoon over durven te spreken met 

elkaar. 

 

Arjan: Ja absoluut. 

En ook wat het antwoord daarop is, dat geeft Harald zelf ook aan hoe heftig het verhaal ook is, hij 

zegt eigenlijk van ja, die technologieën zijn allemaal op het brein afgestemd en ze weten van toeten 

noch blazen met betrekking tot het hart. Dus op het moment dat je vanuit je hart leeft, heeft het er 

gewoon geen vat op. 

 

Martijn: Ja dat klopt. 

Nou dat is natuurlijk iets wat ook een onderzoek verdient hè. Liefde, warmte, genegenheid, 

verbinding dat is de co-essence, de essentie waar het om gaat. Er is een hetze gaande tegen de 

mens, tegen de mens op deze planeet. En je kunt afvragen hoe het komt dat er zo vreselijk veel 

verschillende beschavingen, want laten we er geen doekjes om winden, dat zijn er heel erg veel, die 

welwillend zijn, die de aarde bezoeken, waarom deze niet massaal ingrijpen. En dat heeft te maken 

met deze opmerking, het heeft te maken met liefde. Het heeft te maken met onze gemoedstoestand 

wat liefde betekent en ook hoe onze angsten daarin een plaats hebben gekregen. En als je zegt, ja 

goed je kunt daar dus leven door te leven vanuit je hart dan begrijpen veel mensen wat je daarmee 

bedoelt maar praktisch gezien, wat houdt dat dan in? Heel veel mensen leven vanuit hun hart maar 

staan toch onder die controle van het systeem. En daarom is het zo belangrijk om te onderzoeken  

of wij wel werkelijk vanuit ons hart leven. Omdat wij nog steeds geconditioneerd vanuit ons hart 

leven, voorwaardelijk, binnen kaders, hoe wij denken dat dat is. Op het moment dat je daar uit durft 

te stappen, dan stap je ook uit de zogenaamde zekerheden. Dan kom je in een soort niemandsland 

terecht. 

Op het moment dat je dat doet, dat je in je explorerende vermogen komt dan worden wij allemaal 

getriggerd en geraakt door die onzekerheden en worden er gevoelens ingeladen die door ons 

geclassificeerd worden als angsten. Je hebt het woord mindcontrol even in de mond genomen. 

Mindcontrol is erop uit om onze angsten (onzekerheden, gevoelens) te projecteren in ons systeem 

als een angst. Dus het zijn allemaal neurotransmitters en die bedradingen die we zien, die dus 

worden ingebracht door hele geavanceerde technologieën hebben alles te maken met 

neurotransmitters, met ons emotionele bewustzijn met een krachtveld dat nu op dit moment 

uitgeschakeld is door andere groeperingen. Er is dus echt een strijd gaande en dat is allemaal omdat 

wij spirituele, zeer hoog ontwikkelde wezens zijn. En het is de moeite waard om dat te doen en we 

kunnen allemaal met z'n allen naar boven kijken en zeggen, ja oké het is allemaal al in orde en het 

is allemaal al klaar. Van ons wordt verwacht en gevraagd om dat zelf op de voorgrond te zetten. 

En nogmaals, daar ben ik heel blij om. Mooi begin hoor. 

 

Arjan: Wat ik ook mooi vond aan Harald zijn verhaal, was dat hij zei, als je er van bovenaf op kijkt 

en je ziet hoe het in elkaar zit, kan het eigenlijk alleen maar bestaan bij de gratie van het weggeven 

van de verantwoording. Wij zijn eigenlijk een ongeïnformeerd publiek en wij geven onze 

verantwoording weg aan de politici en die geven hun verantwoording weg aan de militairen en die 

geven hun verantwoording weg aan de intelligence services en die geven hun verantwoording weg 

aan de geheime genootschappen en die geven hun verantwoording weg aan demonen en archonten 

en die geven hun verantwoording weer weg aan artificial intelligence. En hij zegt van, eigenlijk heb 

ik helemaal geen vijand want er is niemand thuis, want artificial intelligence is helemaal niemand. 

Die heeft geen hart. Dus dat vond ik een hele mooie realisatie ook van … 
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Martijn: Het is ook een hele mooie afleidingsmanoeuvre. Dat is prachtig wat hij zegt Harald. 

 

Arjan: Daarop aanhakend zie ik een vraag van Martin Ackermans, die zegt van: weten de huidige 

gekozen volksvertegenwoordigers en ministers en mainstream journalisten hiervan? 

 

Martijn: Er zijn mensen op de hoogte van bepaalde ontwikkelingen, er zijn mensen op de hoogte 

binnen bepaalde academische ziekenhuizen dat er neurologisch gezien zeer vreemde dingen 

gebeuren in het menselijk lichaam. Zoals we allemaal begrijpen, zijn ziekenhuizen ook 

gebudgetteerd en worden vaak ook nog allemaal financieel bijgestaan door de overheid. Dus het is 

maar net, hoe vrij voel je je om te spreken? Vandaar dat ik ook altijd spreek van: wees moedig en 

zet je beste beentje voort door er over te gaan praten. En ja Martin, er zijn heel veel mensen van op 

de hoogte, er zijn weinig mensen die er over durven spreken, maar ze zijn niet heel diepgaand op de 

hoogte. 

Het heeft simpelweg met het feit te maken, dat heel veel programma's die te maken hebben met 

deze technologieën en plasmasystemen die dus  …... we hebben allemaal net in China gezien wat er 

gebeurd is met die ontploffing, ze hebben technologieën in handen die zijn gewoon dik uit de 

toekomst. We zouden dat pas over 10.000 jaar kunnen ontwikkelen, dus dat is allemaal gegeven. 

Dat is gegeven door andere rassen, die de aarde in feite cadeautje hebben gedaan aan, net een 

soort ruil, dat zij hier hun programma mogen uitvoeren. En dat programma is wat er nu o.a. 

gebeurt. Dus je kunt je afvragen in hoeverre mensen hiervan op de hoogte zijn. Het is zo 

onderverdeeld in allerlei gradaties en lagen en zelfs de groepen die boven de illuminatie netwerken 

hangen, die de illuminatie netwerken aansturen dus die 13 bloedlijnen, dat zijn ook speciale groepen 

die koppelen tussen de illuminatie netwerken en interdimensionale rassen, zelfs die illuminatie 

netwerken wisten niet dat er achter het chemtrail programma, achter die nanobod technologie, ook 

nog andere programma's draaien. En dat is sinds 2001 uitgekomen en dat heeft alles te maken met 

9/11 en de technologieën die gebruikt zijn. 

Dus ja Martin, er zijn zeker mensen van op de hoogte, er zijn heel veel mensen die daar echt wel 

vraagtekens bij hebben en ook weten dat er iets niet klopt. Het punt is, niemand durft het uit te 

zoeken, niemand durft er over te spreken. En als je dat doet wordt je natuurlijk voor gek versleten. 

Maar er zijn genoeg onderzoekers die nu aantonen aan de hand van ja de resultaten, dat er gewoon 

materialen in de lucht, in het water en ons voedsel zit, die daar niet horen. 

 

Arjan: Wij hebben een vraag gekregen van Beatrix over de mail, ze heeft een aantal foto's 

opgestuurd, dat is fotoserie 7, met de vraag: is dit blue beam? Misschien kunnen we daar even naar 

kijken. 

 

Martijn: Ja dit is één van de programma's die draait. Wat ik er van weet en ik heb dat ook zelf 

gezien, ja dit is een andere …...... kijk we hebben natuurlijk te maken met een lichtval. Er worden 

dus zoveel gassen in de lucht gebracht en zoveel andere structuren dat je als het ware een schil 

krijgt, een schil die ook functioneert als een schild om o.a. buitenaardse voertuigen en 

interdimensionale toestellen buiten de atmosfeer van de aarde te houden. Ze worden ook letterlijk 

uit de lucht geschoten en die worden, hoe onwaarschijnlijk het ook lijkt, maar er zijn krachten op 

deze planeet actief, die het aankunnen om heel geavanceerde, andere welwillende beschavingen uit 

de atmosfeer te schieten. Maar dit is ook allemaal gekoppeld aan het HAARP programma hè. Hebben 

we allemaal vast wel eens over gehoord. Dat zijn hele grote zenders, die enorm krachtige straling in 

de atmosfeer duwen en als het ware de atmosfeer gebruiken als een soort spiegel als een lens en 

laden deze atmosfeer ook op. 

 

Arjan: Richard stelt de vraag of dat in Nederland ook relevant is. 

 

Martijn: Ja dat is in Nederland ook relevant. 

 

Arjan: En die foto die we net zagen met al die soort ribbelingen in de wolken, is dat een soort wave 

vorm? Is dat HAARP denk je, of is dat iets anders? 

 

Martijn: Een natuurkundige en een weerkundige zou zeggen, dat heeft te maken met de luchtlagen. 

Zeker heeft dat de maken met de luchtlagen want de luchtlagen zorgen voor die rimpelingen. Kijk 

vroeger hadden we gewoon de normale atmosfeer maar als je die goed observeert en je neemt er 
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echt de tijd voor, zie je compleet andere beelden in de lucht. En daardoor gedraagt onze atmosfeer 

zich ook anders. Dus dat heeft absoluut hier in Nederland daarmee te maken. Nederland heeft 

gewoon te maken met chemtrails, dat zien we allemaal. Die technologieën hangen in een baan om 

de aarde, dat zijn gigantisch geavanceerde plasma detectors en satelliet wapens. En deze satelliet 

wapens die schieten als het ware plasma energieën in de atmosfeer en die worden ook door 

deeltjesversnellers tot aan bijna de lichtsnelheid gebracht. Dus we hebben letterlijk een schil rondom 

de aarde en de rampen in Fukushima zijn een hele welkome bijdrage geweest voor deze schil. Want 

door de atomen, door de radio activitieit is die schil bekrachtigd. Ze gaan letterlijk over lijken om het 

zo maar te zeggen. Dat maakt ze niets uit. 

 

Arjan: Ongelooflijk. Misschien kunnen we even kijken naar het filmpje van de Italiaanse graancirkel. 

Daar zit een binaire code in waar je “enki” uit kunt lezen. 

De eerste cirkel met een binaire code die in Italië valt in 2010, in 2012 was er ook eentje. Met ASCII 

kun je daar gewoon woorden uit halen. En hier zou dan “ea enki” staan. 

 

Martijn: Nou ja, graancirkels op zich, het verschijnsel, is natuurlijk een buitengewoon interessant 

verschijnsel, dat veel meer, veel meer wetenschappelijke aandacht verdient, letterlijk verdient dan 

dat het krijgt. Het wordt weggelachen als zijnde een hoax en er wordt alles aan gedaan om het 

natuurlijk ook een hoax te laten zijn. 

Graancirkels worden niet per definitie gefabriceerd of gemaakt door buitenaardse rassen alleen, het 

is een samenwerking. Ik heb daar veel mee te maken gehad en ook afgelopen vakantie in Frankrijk 

weer prachtige ruimteschepen en moederschepen gezien, ook samen met de verhuurders van de 

woning, die koppelen als het ware, die brengen als het ware hun kennis in om iets te laten gebeuren 

in het veld van de aarde, komt ook vanuit de aarde zelf, om te zorgen dat wij dan op dat moment 

een cirkel zien ontstaan. Onze ogen, en dat is heel belangrijk en dat is waarom ik er ook over 

spreek, dat we gaan beseffen dat de software, zeg maar, waar we nu op draaien, dat die software 

niet onze oorspronkelijke software is hoe wij altijd beelden hebben gezien, hebben gehoord en 

gesnapt. Wat zij dus doen, dat zijn dus die rassen en super geavanceerde beschavingen, zij dragen 

heel veel werk bij om te zorgen dat datgene wat zij doen een fysieke uitwerking krijgt zodat wij het 

kunnen zien. Zodat onze hersenen daarmee iets kunnen doen. 

Dus we zien hier die graancirkel met binaire codes, nou geavanceerde buitenaardse en 

interdimensionale rassen gebruiken geen binaire codes, maar wij wel. Dus het is voor ons bestemd 

en wij kunnen dat gaan onderzoeken. Het zijn boodschappen dat het iets te maken heeft met “enki” 

en het zijn ook boodschappen die ons om de tuin willen leiden. En dat wordt mij niet altijd in dank 

afgenomen door mensen die heel erg met graancirkels bezig zijn, want dan denken ze dat ik zeg dat 

graancirkels negatief zijn. Ik zeg: er wordt van alles gedaan om de mensen in verwarring te 

brengen. En als je daar niet over spreekt, dan kun je er ook niet alert op zijn. Ja een heel bijzonder 

iets de binaire code. 

 

Arjan: En wat denk je dan bij deze, ik bedoel als de binaire code wordt gebruikt, dan zou het 

inderdaad een communicatie kunnen betekenen, maar ook niet. En hoe zou je dat moeten kunnen 

ontcijferen in zo'n graancirkel? 

 

Martijn: Er zijn heel veel mensen bezig met het ontcijferen van informatie, maar wat we dan doen 

op dat moment, want dat is ook heel belangrijk om er gewoon over durven te spreken, wij proberen 

iets te ontcijferen op basis van hoe wij nu denken. 

Dat is logisch, zo denken wij. Wij geven een bepaalde betekenis op basis van wat we zien. Echter is 

het zo dat de graancirkel op zich een uiting is in onze fysieke realiteit. Dus voor ons wordt het 

zichtbaar op deze manier. De bouwstenen van de graancirkels dat zijn glyphs, dat zijn symbolen. En 

ik wil het dan maar eventjes uitleggen als een soort software codetaal. En die codetaal die heeft te 

maken met het neurologische systeem van onze planeet en die gaat veel groter dan het stuk van de 

planeet wat wij er nu van zien. 

En dat is zwaar beschadigd en moet gewoon geüpgraded worden, dient echt geüpgraded te worden 

om dat weer heel te krijgen door al het trauma en de oorlogen en galactische oorlogen die er zijn 

geweest en nog steeds gaande zijn. Er zijn rassen hier actief om mede te initiëren dat de coderingen 

en de software die beschadigd is in het neurologisch systeem van deze prachtig mooie planeet en 

daarmee ook ons, dat die dus herschreven wordt. Wat ze doen, ze sturen vanuit een collectief 

bewustzijnsveld waar wij met z'n allen onderdeel van zijn, vandaar dat wij ook mede creators zijn 
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van deze prachtig mooie graancirkels, zij initiëren een energie en zij zorgen er voor dat deze 

software gerepareerd wordt en dat vertaalt zich letterlijk in een vorm en wij zien dan de 

graancirkels. Dus als wij het willen gaan begrijpen, kunnen wij het niet begrijpen met onze mind, 

vandaar dat het ook heel fijn is als mensen in de graancirkel gaan zitten. 

 

En er zijn ook graancirkels, en dat wil ik er toch even bij zeggen, die niet worden geïnitieerd door 

deze welwillende wezens, maar die ontstaan vanuit trauma. Dat kan ook. En dan betekent het niet 

dat het geen liefdevolle graancirkel is, geen liefdevolle glyphs zijn, maar het betekent wel dat je heel 

erg dient op te passen bij jezelf wat jouw gemoedstoestand is, want op dat moment dat het niet 

geïnitieerd is vanuit deze welwillende wezens maar vanuit trauma van de aarde en ons collectieve 

bewustzijn, dan kan het zelfs een versterking in het trauma teweeg brengen. 

 

Arjan: Oké, en je hebt het steeds over een code hè en er moet een upgrade komen en dat klinkt 

echt super software.. 

 

Martijn: Ja het is ook allemaal software... 

 

Arjan: Dat is dus dan letterlijk de matrix waar je over spreekt, maar dat de aarde daar ook 

onderdeel van is. Bij mij komt dan de vraag op, wat maakt het dan uit als het maar een paar enen 

en nulletjes zijn, wat is dan het verschil? Je hebt ook wel eens genoemd van, het is belangrijk dat je 

in hoge energetische omgevingen zit, dus zeg maar met objecten die hoog energetisch zijn geladen, 

die ziel hebben. Maar als alles toch matrix is, wat is dan het verschil? Maakt het dan iets uit? Want 

het is toch maar software. Hoe zouden we daar over moeten denken eigenlijk? 

 

Martijn: Kijk we nemen het woord software en ik neem ook het woord software in mijn mond en 

dan denken wij aan techniek en denken mentaal. Wat ik bedoel met software is niet de software hier 

(hoofd) maar de software hier in ons hart. En dat is een heel andere manier van denken. Dat is 

denken met ons hart, maar dat is een compleet ander emotioneel bewustzijnsveld. En op het 

moment dat je dus gaat denken vanuit je hart, dat je werkelijk letterlijk uit het denken durft te gaan 

en dat is natuurlijk niet zo eenvoudig maar het kan gewoon, het kan dus echt, het is gewoon 

mogelijk, en dat niet alleen te doen door te mediteren of in een graancirkel te zitten, maar dat in je 

hele bewustzijnsveld compleet toe te passen en dan kom je heel wat weerstand tegen 

want …41.57?........ komt het ook tegen, want vrijspreken wordt niet altijd beloond, betekent ook 

dat op het moment dat jij in die software zit, dat je gaat beseffen vanuit hier (hart) ga je voelen 

van, wacht even deze realiteit waar we nu in zitten, is een onderdeel van een nog veel grotere 

realiteit. En die realiteit, die daar omheen hangt, die eigenlijk uitgeschakeld is in de software, beter 

gezegd: wij zijn uitgeschakeld in de software waardoor we het niet waar kunnen nemen, die grotere 

realiteit daar gaat het om. Dat is waar wij het voor doen, terug willen naar die Goddelijke essentie, 

de essentie van die enorme kracht van verbinding. 

En dat is ook waar ik de mensen, die heel spiritueel ook gekaderd zijn, eventjes een beetje flauw en 

oneerbiedig gezegd, vraag: laat die kaders maar los. Alles wat je hebt geleerd en gevoeld dat is er 

gewoon. Het is alleen veel groter. Als beschaving hebben we nu letterlijk vele honderdduizenden 

jaren in een soort hypnose gezeten. In een comateuze situatie. En wij zijn nu als mens op een punt 

beland, dat wij waakzaam worden. 

En die waakzaamheid zal met horten en stoten gaan. Er zullen nog veel crashes zijn en conflicten, 

laten wij elkaar daar gewoon in aanhoren, want dat betekent als je dus die software wilt repareren, 

waarom doet het er dan allemaal toe die enen en nullen, dan zullen wij elkaar toch gaan ontmoeten 

op de frequentie van hier (hart) in respect, zonder dat je elkaar hoeft te beoordelen en veroordelen 

daar (Martijn wijst op hoofd), dat is juist wat die krachten achter de schermen graag willen. Als we 

hier (hart) durven te zijn, dan ontmoeten we elkaar in die andere software en vanuit die software is 

de weg terug. Terug naar een frequentiebewustzijn waar wij ook zijn op dit moment terwijl wij hier 

zitten. 

 

Arjan: Oké, ongelooflijk. 

 

Martijn: Driekwart uur tot een uur praten is natuurlijk niet voldoende en het gaat er ook niet om 

wat ik zeg. Het gaat er om wat de mensen willen inbrengen. Maar goed, jullie merken wel, dat als 

mijn mond opengaat hij bijna niet dicht te krijgen is. Ik zal hem stil houden, eventjes. 

http://leven-na-de-dood.freevar.com/Matrix.html


 
 

Mareijke-Giglio (René Gieltjes)                      Pagina 9 van 12                                         Matrix.html 

 

 

Arjan: We hebben een vraag gekregen van Ine, die zegt van, wat kunnen we doen behalve het 

bespreekbaar maken. Momenteel ga ik me door jullie informatie meer zorgen maken, waardoor ik 

meer vatbaar ben voor negatieve invloeden. 

 

Martijn: Nou dat is een hele goeie vraag. Wat kunnen wij doen? Dat is eigenlijk ook …. het 

antwoord is wat je als laatste schrijft Ine, namelijk vatbaar voor negatieve invloeden, dat kan 

eigenlijk helemaal niet. 

Dat is nou precies de grap waar we met elkaar in verkeren. Je kunt je voorstellen dat ons 

emotionele bewustzijn, ons krachtveld van wie we oorspronkelijk zijn, is zo ontzettend krachtig dat 

het op dit moment tegen ons wordt ingezet. Dus we zijn niet in staat om het krachtveld in z'n 

volledigheid te besturen, althans we zijn er mee bezig om het weer terug te gaan ervaren. Dus we 

krijgen nu allerlei gevoelens op ons dak, die soms heel onprettig en onrustig voelen en dat wordt 

door ons brein geclassificeerd als angst. Maar angst, nogmaals, kun je iemand anders niet 

aanpraten. Ik kan jou niet bang maken, dat kan niet. Dan is er iets in jouw systeem dat geraakt 

wordt waardoor jouw brein op basis van eerdere ervaringen en conditioneringen een programma 

inlaadt dat gekoppeld wordt bij die gebeurtenis en dan denk jij dat je dus bang of bezorgd wordt. 

Het is wel terecht dat we met elkaar bezorgd zijn in die zin dat we ons realiseren dat er iets aan de 

hand is. Dus probeer in ieder geval te realiseren en te beseffen en inzicht te krijgen in het feit dat  

als je gevoelens hebt die bezorgdheid zijn of dat je je zorgen maakt, dat het niets anders is dan 

louter een bewustzijnsveld dat zich in je aandient. En dat heb ook ik, want ik ben net als iedereen. 

Ik bedoel, ik ben precies hetzelfde. Ik ben mij er ook bewust van en dat deel ik dan ook gewoon 

vanuit mijn eigen ervaring. Zowel met jou Ine maar ook met alle andere mensen. Dus wat kunnen 

we er aan doen? Door dat in elk geval niet toe te staan, door te zorgen dat we al die oorspronkelijke 

vermogens, die nu nog eventjes vertaald worden als angst en daar wordt ook heel erg op gehoopt 

en op geanticipeerd dat die angst er voor gaat zorgen dat je niet meer naar die onderwerpen wilt 

kijken, het is veel fijner om alleen met liefde bezig te zijn. Die krachten zijn erop uit om ons daar 

juist bij weg te houden. Terwijl dáár onze scheppingskracht ligt, onze creatievermogens liggen 

precies onder die pleister van beschadiging. En alle mensen die roepen dat ze het trauma hebben 

afgelegd en dat ze niet meer met dit soort zaken te maken willen hebben omdat ze zich daar 

ongemakkelijk bij voelen, mogen gewoon heel diep bij zichzelf voelen: ben ik nou werkelijk vrij van 

het trauma? 

 

Arjan: Mooi. 

We hebben van Walter een hele uitgebreide, een hele interessante mail gekregen met eigenlijk een 

vraag over de frequentie shift, overal is geleerd dat medio eind september een soort frequentie shift 

komt en die zou ook in relatie staan tot space weather en interstellar breeze met complexe plasma's 

afkomstig uit het centrum van onze melkweg en dat is soms ook annex met allerlei doemscenario's, 

maar soms ook helemaal niet, soms ook heel positief. Dus ja dat is de vraag van … en ook Siege 

stelde die vraag. 

 

Martijn: Ja, doemscenario's, dat lijkt dan altijd dat het over doemscenario's gaat. De scenario's 

welke op dit moment al heel lang lopen al sinds mensenheugenis op deze planeet, zijn gewoon heel 

heftig alle kanten uit omdat er veel belangen meespelen en andere evolutieprocessen. De afgelopen 

tientallen jaren hebben we al ongelooflijke uitbarstingen meegemaakt in het bewustzijnsveld van 

ons zonnestelsel en ons melkwegstelsel. En vergis je er niet bij, dat alles wat er gebeurt in ons 

sterrenstelsel direct gerelateerd is aan ons bewustzijn. Niet dus dat wij ons bewust zijn wat er aan 

de gang is, wat er allemaal gebeurt, maar dat ons emotionele bewustzijn, dus de toegang daartoe, 

de rechter hersenhelft, de creatie, waar dus angst tussenin is geplaatst, dat dat nou juist er voor 

zorgt dat wij processen op gang krijgen, die heel heftig kunnen zijn. En hoe meer we met elkaar 

gaan zien  dat de uitspattingen, de excessen daarvan, dat dat doemscenario's zijn, hoe heftiger die 

energie ook wordt opgeladen door ons. 

Er is heel veel gaande, er komen heel veel nieuwe energieën naar ons toe, het zijn eigenlijk 

helemaal geen nieuwe energieën, het zijn oorspronkelijke energieën waardoor we geüpgraded gaan 

worden en ik ben er zeker van dat het gebeurt. Het is alleen wel zo dat er heel veel weerstand is. 

Maar die weerstand zal op niets uitdraaien. En wat dat betreft ben ik helemaal geen doemdenker, ik 

zeg alleen dat de krachten die achter de schermen er tegen zijn, dat die alles er aan doen om dat te 

voorkomen. En het mooie is door dat dus te bespreken en het dus in het collectieve bewustzijnsveld 
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te brengen, zich dat gaat verspreiden door het oorspronkelijke veld van onze planeet, waardoor het 

dus gezien wordt, gedetecteerd wordt en oplost. 

 

Arjan: Jolanda die stelt er ook even een vraag over, die zegt: het grootste deel van de mensheid 

hier op aarde zit nog in zijn survival, hoe zie je dat? Zijn we dan niet een druppel op de gloeiende 

plaat en hoe ver zijn we dan in dat proces? 

 

Martijn: Nou dat is een hele mooie vraag Jolanda, dankjewel, ik doe met mijn hand even het oortje 

erin, niet dat mijn oor eraf valt, maar het oortje valt er bijna uit. 

Ja, dat lijkt een druppel op een gloeiende plaat en toch is niets minder waar dan dat. Alle mensen op 

deze planeet zijn op dit moment in transitie naar bewustzijn. Alle mensen. Alle mensen voelen dat er 

een waakzaamheid en alertheid naar boven komt. Het kan getriggerd worden door de geldcrisis, het 

kan getriggerd worden door militaire interventies, door wetenschappelijke ontdekkingen of door 

ziekten die er ineens op de planeet zijn. Het kan ook geïnitieerd worden door prachtige mooie 

ontwikkelingen, liefdevolle initiaties. Zaken in je eigen privéleven, die zo fantastisch mooi zijn, die je 

in één keer openen. Het hoeft niet altijd alleen de ellende te zijn die dat brengt. 

Natuurlijk lijkt het zo dat het een druppel op een gloeiende plaat is. Maar dat komt  maar door één 

ding en dat komt doordat andere mensen aan de knoppen zitten op deze planeet terwijl wij dat zelf 

zouden moeten zijn eigenlijk. 

Dus wij krijgen voortdurend foute informatie voorgeschoteld, leugens voorgeschoteld. Onderzoeken, 

uitslagen en het nieuws klopt niet, het wordt allemaal in scene gezet en daardoor krijgen wij het 

gevoel dat het geen zin heeft. Want als je dan op je werk zit overdag, of 's avonds kan natuurlijk 

ook als je 's avonds werkt, en je kijkt zo eens om je heen dan denk je: jemig moet deze wereld 

allemaal nog veranderen of je staat bij een kruispunt en dan denk je: allemachtig al die mensen, 

hoe komt dit ooit goed? 

Ik weet zeker en dat weet ik vanuit mijn voelen maar ook door de ervaringen die ik heb, dat het 

bewustzijnsveld, het explorerende vermogen van de mens in het voelen bij alle mensen aan staat. 

Ook bij de mensen, die nu roepen dat het de grootste flauwe kul is, dat het allemaal charlatan 

flauwe kul is, dat het allemaal leugens zijn en fantasieën, ook bij die mensen werkt het emotioneel 

bewustzijn, want we zitten gelinkt aan elkaar. 

En het gaat gewoon gebeuren. 

 

Arjan: Oké dan. 

Wij hebben nog een foto gekregen van een Sylvia, die zegt van: ik was in de natuur en ik heb 

zondag foto's gemaakt, het gaat over foto 13. En die zegt van: ik weet eigenlijk niet precies wat 

daar op te zien is, kunnen wij die even zien? 

 

Martijn: Dat is een bijzondere foto hè? 

 

Arjan: Links onderin, een beetje in het midden. 

 

Martijn: Nou ja, dat is ook iets voor de kijker thuis om te voelen wat zou dit kunnen zijn? Wat zou 

dit kunnen betekenen? 

Wat ik zelf doe, ik kijk altijd gewoon naar de foto, vervolgens doe ik mijn ogen dicht en neem die 

foto mee naar mijn hart en dan laat ik het gewoon ontstaan. 

Want ik kan het niet bedenken natuurlijk, want ik weet het niet. Ik weet überhaupt helemaal niks. 

Want dat is alleen maar mentaal. Het kan wel weten wat ik meemaak, maar ik zie daar 

inderdaad ….. mijn hersenen zeggen van, oh dat zou een oog kunnen zijn vanuit een boom, het zou 

ook een boomgeest kunnen zijn. Misschien zijn er mensen thuis, die dat herkennen of die daar een 

heel sterk gevoel bij hebben van wat het zou kunnen betekenen. Mooie foto. 

 

Arjan: Ja een hele mooie foto. 

 

Martijn: Dat hoor je steeds meer hè dat er mensen zijn met heel veel foto's. We zijn allemaal 

professionele fotografen tegenwoordig met alle smartphones en digitale losse camera's, dus we gaan 

steeds meer vastleggen. Veel daarvan zijn ook lensflares, moet je ook gewoon durven te 

constateren dat het gewoon een keer niet iets bijzonders is maar de spiegeling is van een lens. Maar 

dit is wel een hele bijzondere foto. 
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Arjan: We hebben een vraag gekregen over ley lines in Nederland of die ook enige betekenis 

hebben op dit moment? 

 

Martijn: Ja, enorm. Je kunt je voorstellen, dat zoals wij ons lichaam zien nu fysiek, hebben we 

allemaal zenuwbedradingen, centraal zenuwgestel, en dat heeft onze aarde ook en er lopen hele 

belangrijke lijnen precies dwars door Nederland heen. Ja, zal een buitenlander zeggen, natuurlijk 

zegt die Martijn van Staveren dat, hij woont zelf in Nederland. Maar kijk, overal lopen belangrijke 

lijnen. Het is niet zo dat de ene lijn belangrijker is dan de andere, het is een complex systeem, dat 

letterlijk gewoon bij elkaar hoort. 

Maar in Nederland is een hele belangrijke lijn en die komt van bovenaf, die komt vanaf Denemarken 

en loopt dwars door de Waddenzee zeg maar, boven de Waddenzee langs, loopt onder Terschelling 

door, daar is ook een korst, een scheur in de aardkorst van een vulkaan die geloof ik 1,2 miljoen 

jaar oud is. Die scheur loopt dwars door Franeker, waar ik op dit moment een vaste woon- en 

verblijfplaats heb en gaat zo dwars door Nederland en vertakt zich helemaal naar beneden toe en 

komt uiteindelijk bij bepaalde gebieden van Frankrijk uit en ook bijzonder dat op deze plekken heel 

veel voertuigen worden gezien hè. Dus geen ufo's, maar gewoon voertuigen uit andere dimensies. 

Alle voertuigen zijn geclassificeerd, alles is bekend dus hoef ik het geen ufo's meer te noemen. 

 

Arjan: Ufo's bestaan niet.. 

 

Martijn: Ufo's bestaan niet, dat is een ongeïdentificeerd object en alle objecten op deze planeet zijn 

geclassificeerd. 

Die lijn loopt naar beneden toe en gaat ook via Ibiza en dan vertakt het zich in 2 verschillende 

lijnen. Eén gaat via Egypte en de andere gaat onder Spanje door. Dat is een hele belangrijke ader en 

die staat dus direct in verbinding, dus wij staan óók direct in verbinding via die tak met hele andere  

belangrijke poorten en energielevels van het aardse bewustzijnsveld. 

 

Arjan: Ik kreeg van D.J.Speedy D ook een vraag m.b.t. HAARP,  een HAARP locatie in Denemarken, 

heeft dat ook te maken met de ley line die daar loopt of begint? 

 

Martijn: Sowieso staan alle zeer geavanceerde deeltjes, frequentiewapens en uploaders zeg maar 

op hele specifieke locaties. Daar heb je ook gun rails, die staan echt letterlijk opgesteld over hele 

belangrijke hoofdaders en in Denemarken heb je ook een HAARP station, alleen het wordt niet 

HAARP genoemd daar, het heeft een andere naam, waar ik nou niet zo één, twee, drie op kan 

komen. Ik ben er bekend mee dat het daar is, maar ik ben daar natuurlijk nooit geweest, maar ik 

heb daar wel eens over gehoord en gelezen. 

En ik weet het ook van mensen uit de militaire radarindustrie, die 40 jaar lang over heel Europa 

hebben gekeken. Deze mensen spreek ik daarover en die zijn nu buiten dienst, sommigen, vertellen 

ook dat over deze locaties waar HAARP zich bevindt, die vaak opgesteld staan over die enorme 

energiebanen, dat daar ook heel veel buitenaardse voertuigen uit de aardkorst tevoorschijn komen, 

ploeps zijn ze opeens zichtbaar. En die worden ook gedetecteerd. En ik weet dat er in Harlingen ook 

heel veel mensen zijn die bij de Zeedijk heel veel voertuigen zien. Ik zie ze zelf ook met regelmaat 

omdat ik er natuurlijk niet zo ver vandaan woon en eergisteren, 3 dagen geleden hebben we het ook 

nog gezien. We zaten met elkaar in de auto met het gezin en waren ze er ook weer. Dat zijn 

Sferische energieën, Sferische rassen van een buitengewoon, zeer hoog ontwikkelde soort en deze 

brengen recht evenredig net zoveel reparatie in het veld als dat er op dit moment ten koste gaat van 

het veld. 

Dus eventjes terug naar de bezorgde dame: voel je niet bezorgd. Voel je hart en draag gewoon je 

geluk elke dag bij aan deze samenleving, want jij mag er ook gewoon zijn. En ik ook. 

 

Arjan: Ja fantastisch. 

Beatrix die heeft ons ook nog een foto toegestuurd, dat is foto 12. Het was ten tijde van de super 

moon en blood moon. Ja hier kun je ook een soort, ja je kunt er van alles in zien, een gezicht of... 

 

Martijn: Ja hier in het midden hè. 

Nou sowieso worden er heel veel holografische projecties gedaan in onze atmosfeer. Wat er ook 

gebeurt is, dat kunstmatige intelligenties zich letterlijk bewegen via onze atmosfeer. Dus datgene 
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wat we misschien allemaal wel eens hebben gezien in een film, ik kijk niet veel films, eigenlijk heel 

weinig, ik heb ooit eens een film gezien jaren geleden die ging over de mummy in Egypte. En ik 

vond het op zich een redelijk belachelijke film omdat het een hele negatieve insteek had, maar daar 

was een zandstorm en daar kwam dan een gezicht van een farao in tevoorschijn. 

Dat is ook wat hier aan de hand is en over de hele wereld worden allemaal foto's genomen en dat is 

echt niet omdat je het erin herkent maar er heel duidelijk ook echt gezichten in te zien zijn. Dus er 

gebeuren hele bijzondere dingen. En als je buiten de schil van deze realiteit gaat kijken, dus buiten 

de matrix zeg naar, dan zullen we gaan ontdekken dat er heel veel krachten uit een ander deel van 

het universum ons op dit moment bijstaan en ons ondersteunen om die stappen te gaan zetten waar 

wij nu voornamelijk mee bezig zijn. 

 

Arjan: Fantastisch. 

 

Martijn: We zitten er bijna tegenaan volgens mij qua tijd. 

 

Arjan: Ja inderdaad, we hebben nog iets van 2 minuutjes. 

 

Martijn: En we kregen nog een berichtje binnen van iemand uit een ander land, Transsylvania. 

Leuk, dankjewel. Ivo zag ik heel snel voorbij komen als ik het me nog goed herinner. Dankjewel Ivo, 

heel leuk dat je ook meekijkt en ook alle andere mensen. Ik weet dat er uit Frankrijk wordt 

meegekeken, ik weet dat er in Zuid-Amerika mensen zijn, Hawaï, in Japan. Ik weet dat er heel veel 

mensen meekijken en het is ook.. ..in het begin je zet het neer en we bouwen het met elkaar uit. 

 

Arjan: Ja, ik zie dat er 164 kijkers waren voor nu, supermooi aantal voor de eerste keer live. 

 

Martijn:Absoluut. 

 

Arjan: Ik vond het heel mooi om te doen. 

 

Martijn: Ik ook en ik merk en dat wil ik gewoon delen vanuit alle openheid, ik merk dat ik heel veel 

aan het woord ben, en dat vind ik ook leuk om te praten maar ik merk ook dat ik niet de diepte in 

kan en dat het weer heel veel vragen extra gaat oproepen  en omdat ik dit zeg (Martijn maakt een 

gebaar van een klein beetje) en kan ik niet de diepte in. Kijk nu zijn deze uitzendingen natuurlijk 

niet direct voor ….... waar zijn deze uitzendingen voor? Zodat jullie informatie ontvangen, jullie 

mogen zoveel mogelijk vragen stellen, maar ook zoveel mogelijk materiaal. Wij gaan dus ook nog 

kijken naar de format, hoe gaan we dat verder verfijnen en jullie commentaar, opmerkingen en tips 

en ook kritische commentaar. Dus zeer welkom. 

 

Arjan: Ja absoluut 

 

Martijn: Wij bedanken in ieder geval voor de bijdrage in deze eerste uitzending, live. 

 

Arjan: En blijf er ook mee komen. Per email kun je het kwijt op arjanenmartijn@earth-matters.nl en 

het schema zullen we er ook nog weer op publiceren voor de volgende keer. 

 

Martijn: En de volgende keer laten we onderin af en toe een balk verschijnen waarin ook de 

hashtag tekst staat van twitter etc. en vergeet niet social media. En dat we het met elkaar zo 

makkelijk mogelijk maken. 

 

Arjan: Er moet nog een hoop …59.08.....?......... worden, de eerste live uitzending is wel gelukt, 

daar ben ik heel erg blij mee. 

 

Martijn: Trots op het team van Earth Matters. 

 

Arjan: Dank jullie wel allemaal en heel graag tot de volgende keer. 

 

Martijn: Een hele fijne avond nog en bedankt. 
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