Dit werd gisteravond duidelijk, toen ik mezelf in slow-motion observeerde om te zien welke
energiebewegingen/stappen gebeuren, wanneer ik naar ergens in de droom van de schepping reis.
Vanuit mijn huidige bewustzijnsruimte, de 22e frequentie/dimensie, binnen de droom van creatie.
Dit werd duidelijk, en het voelt voor mij helemaal als een waarheid. Dus deel ik het voor degenen
die resoneren met de boodschappen die doorkomen via mijn Hoger Zelf.
Er zijn 3 kleuren discs dimensies die in een acht beweging die elkaar ontmoeten in de ruimte van de
Centrale Blauwe Zon Creator van deze oneindige droom. De centrum Aarde dimensie disc met een
horizontale centrum disc beweging, de linker Galactische dimensie disc met een schuine beweging
en de rechter Kosmische dimensie disc met ook een schuine beweging. De vierde verticale cyclus
Beweging, is de centrale ruimte van de oneindige schepping. In deze oneindige diepe ruimte in het
centrum van de droomcreatie ervaren we een verticale spiraalbeweging die zich als een lotus
geometrie uitbreid. Dit is de ruimte van waaruit je overal naartoe kunt reizen in de oneindige droom
van de schepping. Dus de creator bron vinden we in het diepste centrum van de droomcreatie. Elke
kleur, in elke disc, heeft zijn eigen frequentie-belichaming en droomwerelden. We noemen deze de
aarderijken, galactische rijken en kosmische rijken en creatorrijken. We leven in een droom, in een
droom, in een droom etc. Daarom ervaren we het gevoel van oneindigheid, dat is wat ik nu geloof
vanuit het 22ste dimensionale bewustzijn van waaruit ik nu zie, beweeg en contact maak met Hoger
Zelf en creator. Mijn waarheid in dit NU moment.
De Aarde, Galactische en Kosmische discs hebben elk 7 Zonnepoortportalen en 1 grote Zonnepoort/
ascensieportaal. Deze grote Zonneportaal is een nulpunts Regenboog Ray-portaal dat je naar de
volgende disc zal brengen. Dus van de aarde naar galactisch, naar kosmisch en naar het centrum van
de oneindige ruimte van de schepper. Wanneer je klaar bent om naar een nieuwe disc te gaan, zul je
een ziel ontmoeten die de Regenboog Ray sleutel één, twee of alle drie belichaamt. Sleutels 8, 15 en
22. Ik weet het, want ik ben een Regenboogsleutel dragerl. En in het Nu, werkend vanuit de 22dimensie, alle drie de sleutels zijn nu geactiveerd, waarvan onlangs de creator sleutel.
Deze Grote Zon Portalen, die elke disc heeft, werken als een ascentieportaal in directe uitlijning met
de centrale Blauwe Zon van de droomcreator. In het centrum hebben we de 7-Ray beweging van de
creator, die beweegt als een ronde spiraalcyclus. Met drie Grote Zonnen, de hogere gateway Golden
Sun, de centrale droomgenerator en transformator Blue Sun en de root gateway Silver Sun.
Verbonden met de drie werelden, Boven, midden en beneden. De andere drie discs, Aardse dimensie
disc, Galactische dimensie disc en de Kosmische dimensie disc bewegend in een acht beweging zijn
alle drie gecentreerd in de Blauwe Generator Zon van de droomcreator. Als ik het als geheel bekijk,
laat het me de geometrie zien van een oneindige lotusbeweging.
We hebben dus 4x7 kleinere Gateway Zonnen = 28.
De drie dimensionale discs met de acht beweging hebben ook ieder één grote Zon Gateway. Dus
drie Grote Zon Gateways binnen de 3 discs dimensies en twee grote Zon Gateways boven en onder
het centrum van de Blauwe Zon Creator van deze oneindige droom, de hogere gouden gateway Zon
en de wortel zilveren gateway Zon. Bij het tellen laat ik de Blauwe Zon Creator weg. Want dat is de
kern en generator van deze oneindige droom. Geen toegangspoort. Dus als we door gaan tellen,
komen we op; 28 kleine zonnen + 5 grote zonnen = 33 poorten binnen de droom van de schepping.
Als we +1 doen en ook de Blauwe Zon creator/generator van deze droom erbij tellen, komen we op
34=7. Voel je het nu klikken? LOL! Free Mason degree 33th? Waarom tot 33?
En raad eens wat mijn numerologie is in deze ronde? Ik ben een 34/7 LOL! Het antwoord lag al in
mijn numerologie. Voor mij voelt dit als de originele beweging. Daarom deel ik het voor degenen
die resoneren.
Liefs voor jullie allemaal, Qizenna.

