12 oktober 2022, bericht via een reuzin die zich kenbaar maakte als Catea.
Hunebed in Darp, Nederland:
De Hunebedden waar jullie nu zijn, zijn mijn oude botten. Ik leefde tijdens een reset in een nieuw
matrix vorm experiment als reuzin Catea. Wij kennen elkaar uit die tijd. Jij hebt jaren terug al
kennis gemaakt met je herinnering als reus Ulca. Het is jou en vele andere familie tijdens onze reset
ook gelukt thuis te komen in de eerste goddelijke creatie klank, ons nulpunt, de innerlijke leegte.
Waardoor op het einde van onze reset het velen lukte om de energie terug te trekken in de bron van
vormloosheid via de eerste creatiecel, de goddelijke bron cel. Deze eerste bron creatie cel bestaat uit
de eerste goddelijke vrouwelijke en mannelijke cel/genen. In wezen zijn het twee cellen, die één
bron worden, in frequentie en in de orginele geometrie van de ziel, de ware lichtcel, als alle andere
142 frequenties (71 vrouwelijke en 71 mannelijke godsfrequenties) in een harmonisch nulpunt
vibreren. Het volgende deel ken je al als het 2348 = 71 pad, laat me je nu het geheel ervan duidelijk
maken. We hebben 71 Goddelijke mannelijke en vrouwelijke genen, bestaande uit 23 elementaire
geluidsfrequenties/dimensies en 48 minerale geluidsfrequenties/dimensies. Als we 2x 71 optellen,
en de twee eerste broncelcreaties erbij betrekken, die eenheid worden als het in harmonie is, het
harmonische nulpunt van vormloosheid, kom je op 144 goddelijke klanken/frequenties/dimensies.
Je hebt gehoord over de zogenaamde 144.000 uitverkorene, dat is wat dit is, de 144 innerlijke gods
frequenties. In de essentie zijn we dus klanken. Via valse Saturnus Maan klanken, houden ze ons
gevangen in deze gevangenis matrix. Jij tezamen met vele anderen, bent een periode uit dit reset
vorm experiment weg geweest, thuis in de vormloze kosmische wateren van de ware opperbron.
Vanuit hier heb je klank ervaringen opgedaan en werd samen met vele anderen teruggestuurd door
de Opperbron de matrix weer in. Er is namelijk een in en uitgang, in ons innerlijk harmonisch
nulpunt, waar vorm vormloos wordt komen we thuis in de bron van aanwezigheid. Je herinnerd je
vast nog wel, de 9 klanken die je moest bespelen, tijdens de beginfase van je ontwaking in deze
reset. Deze 9 klanken zijn de valse matrix Saturnus Maan klanken die deze matrix mede in stand
houden. Deze klanken gaven je toegang tot hun valse coderingslagen in ons goddelijke genenpad
van mineralen en elementen. Jij en vele anderen met ditzelfde doel van transformatie hebben de
elementen en mineralen zuivering volbracht.
Terug naar onze vorm reset. Ik en vele andere familie lukte het niet om in energie ons terug te
trekken naar de hoogste opperbron via onze eerste creatie cel, ons innerlijk harmonisch nulpunt.
Helaas zijn velen van ons vermoord tijdens het einde van de reset en vastgezet in de nieuwe
beloofde wereld, Orion. De meesten van ons hadden via de valse goden en hogere frequenties te
veel valse coderingen binnengehaald, waardoor ze vast kwamen te zitten in een nieuw gedeelte van
de gevangenis matrix, genaamd Orion. Ze kregen hier nieuwe vorm en werden ingezet voor een
oorlog experiment. Hun creatiekracht en denken werd wederom gemanipuleerd via een nieuw
experiment, waardoor ze nieuwe oorlog technologie vorm gaven en bruikbaar maakten. Een
gekopieerd deeltje van hun bron creatiecel werd hergebruikt om zo met nieuwe vorm te
experimenten. Voor volgende resets. Om zo deze gevangenis Matrix blijvend uit te breiden.
Ik heb op dit moment gewacht, broeder Ulca. Je bent klaar voor deze waarheid, waar velen van
jullie er nog niet klaar voor zijn. Wat begrijpelijk is, want tijdens onze reset naar een "nieuwe"
wereld, hielden velen van ons ook vast aan de hoop en de romantiek van de hogere realms en een
perfecte nieuwe wereld. In de Galactische gevangenis van Orion "De Nieuwe Wereld", ontdekten
velen van ons dat onze innerlijk centrum van onze leegte, de uitweg was uit deze nieuwe
gevangenis, velen van ons zijn nu terug in de Allerhoogste Bron. Zo ook ik. Onlangs ben je
teruggekeerd naar je eigen zielsbron, celfrequentie klank en geometrie. Ik kan nu tijdelijk deze
gevangenismatrix binnengaan, via jouw leegte, frequentie en geometrie. Ik kan mijn bericht sturen,
want een overblijfsel van mijn eerste broncelstructuur in mijn oude botten is nog steeds actief. Op
jouw verzoek heb ik mijn bericht aan je kristal doorgegeven. Mijn oude botten die jullie kennen als

de hunebedden. Een bed waar mijn herinnering aan de derde “HUN” golf nog steeds rust. Ik werd
gedood tijdens de laatste jacht, ze noemden het de derde golf die ons naar het beloofde nieuwe land
zou brengen. De nieuwe wereld van Orion. Ik ben hier om je te laten weten dat wij als reuzen ook in
een nieuwe wereld geloofden. Een wereld van harmonie en liefde. Ons niet realiserend dat de
uitweg in onszelf aanwezig was. We werden misleid door matrixcoderingen van een grote
bedreiging. Ze lieten ons via de valse goden en 'hogere' rijken geloven dat een allesvernietigende
meteoriet ons naderde. De meteoriet bleek een buitenaardse invasie te zijn, gecreëerd door de
makers van deze gevangenismatrix. Er werd ons verteld dat de meteoriet onze hele beschaving zou
vernietigen. Door een beroep te doen op de goden en hogere rijken, zouden we doorgang vinden
naar de nieuwe wereld. Door ons te verbinden en ons te focussen op de "Hogere" en Nieuwe Wereld
buiten onszelf, brachten we onbewust de valse "hogere" matrixcoderingen binnen voor hun nieuwe
vorm experiment, waarbij wij een nieuwe vorm realm voor hen creëerden met ons creator
frequentiebewustzijn.
De verhalen die jullie kennen, de zogenaamde hogere dimensies en het hogere licht zijn de afleiding
en misleiding. Als je deze hogere frequenties aanroept buiten jezelf, en je je bewust verbind met
deze illusie beelden van de hogere realms breng je valse matrix vorm coderingen binnen. De
144.000 hogere klanken frequenties/dimensies zijn al in ons, alleen overschaduwd door de valse
matrix coderingen. Wij waren dus ook lange tijd misleid, en geloofden in de goden buiten onszelf.
Ons werd verteld dat we samen met hun een nieuwe wereld konden creëren. Wij verankerden hun
nieuwe matrix wereld Orion. De Horizon van Orion. Een realm die jullie kennen als een
zogenaamde galactische realm. Deze realm hebben wij reuzen tijdens onze reset in het gevangenis
experiment vorm gegeven via ons misleide klanken bewustzijn. Doordat de valse coderingen onze
ware innerlijk licht en klankenpad naar onze eerste creatie broncel verstoorden. Steeds als we een
hogere frequentie binnen haalden, dachten we dichter bij de nieuwe wereld en ware goden te zijn.
Maar in werkelijkheid belichaamden en verankerden we een valse matrix vorm coderingslaag. Een
codering die ons bewustzijn aanstuurde via onze gedachten en beelden. Als wij vanuit onze eerste
creatie bronzielencel ons bewustzijn ergens op focussen, krijgt het vorm en wordt het een realiteit.
De meesten van ons wisten dit niet. Hier kwamen we pas achter toen het al te laat was. Voor jullie is
het nog niet te laat.
Wat kun je doen?, hou je niet vast aan vorm, identiteit en verhalen, laat het bewegen in de
vormloosheid van je eerste innerlijke diepste lichtbron in je zielencel. De natuur en dieren kunnen
zich ook in ieder moment terugtrekken in energie, zo ook jullie. In je eerste bron zielencel wat weer
onderdeel is van de oneindige wateren van de kosmische bron, is je centrumbron van weten. Je
botten kunnen je diepe weten opslaan en via je bewustzijn binnen laten stromen. Niets komt van
buiten ons, alles is al in ons. Als weten doorkomt via de bron, hou je ook daar niet aan vast,
observeer en laat weer los, laat het rusten in de kosmische bron wateren van je vormloosheid. Hier
kan je ook de valse licht en klank coderingen van de matrix vormloos maken, waardoor het als
nieuwe goddelijke vorm herboren kan worden. Jouw harmonisch centrum nulpunt is de plek, waar
de valse matrix klanken en coderingen geen grip op hebben. In deze NU aanwezigheid, zijn geen
gedachten, alleen goddelijke observatie. Observeer en laat weer los. Hou je niet vast aan identiteiten
en verhalen vanuit de matrix en de hogere realms. Wees aanwezig in liefde en observeer, meer is
niet nodig.

Neem tot je wat resoneert en laat vervolgens alles weer los. Liefs Qizenna.

