
[Typ hier] 

© Crystal Webshop 

1 

 

11-11 Gateway vandaag 
 
11 is het eerste Meestergetal, het meest intuïtieve nummer, voor 
spirituele ontwikkeling en Verlichting.  
 
Het is tijd om negatieve energieën volledig Los te laten in het Licht wie jij 
wérkelijk Bent.  
 
Realiseren dat je over Scheppingskracht beschikt. En deze te alle tijden 
kunt aanwenden, vooral op deze speciale dag. 
 
De Magiër is de 1e tarot kaart en staat voor Zelfbewustzijn. Hij heeft een 
grote intuïtie en vormt de verbinding tussen Boven en beneden. 
 
Houd je doel helder voor ogen, en onderneem dan actie, want zonder 
actie, kan er geen verandering, zuivering of Transformatie plaatsvinden. 
 
De 11 is in de tarot de kaart van Gerechtigheid. Hier gaat het om 
zelfverantwoordelijkheid. Durf jij eerlijk te zijn naar jezelf toe? En ook je 
schaduwzijden te omarmen? Jezelf niet langer af te straffen, maar te 
omhullen met Licht en Liefde.  
 
11-11 is ook de Tweelingziel of Tweelingvlam energie, die veel mensen 
nog verkeerd interpreteren. Het gaat niet om samenkomen met je 
tweelingziel als een sprookje.  
 
Maar om de mannelijke- en vrouwelijke energieën IN jezelf te integreren, 
zodat je onafhankelijk van een partner, kunt blijven groeien, 
ontwikkelen, en kunt Overgeven aan je Hogere Zelf. Zoals het 
Oorspronkelijk bedoeld is. Niet langer je kracht uit handen geven, maar 
te voelen vanuit je Hart en Ziel, dat je alles kunt bereiken wat je maar 
wilt. 
 

Activatie op de 11-11 Gateway 
 

Creëer een rustgevende omgeving, zet een muziekje op, brand wat 
kaarsen, en gebruik je favoriete kristallen. 
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Neem je tijd om rustig te aarden, en je af te schermen. Roep je Gidsen en 
Engelen aan. Zend je zuivere intentie uit om te mogen Ontvangen.  
 

Activatie: 
 

Stel je Open om het Allerhoogste Licht 
Uit het Hart van het Universum te mogen Ontvangen 

Open je Hartchakra 
En veranker je energieën 

Grond je stevig in Moeder Aarde 
Vorm één rechte lijn met de Oerbron en de Aarde 

 
En laat het zilveren en het gouden Licht  

Als één laserstraal je kruinchakra binnen komen 
Al je chakra’s boven je hoofd openen 

Maar ook al je chakra’s op één lijn brengen 
 

Al je chakra’s worden gezuiverd van je zielester chakra 
Boven je kruin,  
Kruinchakra, 

Derde oog chakra, keelchakra, 
Hoger hart chakra, hartchakra, 

Zonnevlecht chakra, sacrale chakra,  
Basis chakra 

 
Om de energieën via je voeten en aardester chakra 

De grond in te laten stromen 
Waar je een connectie maakt met de kern van de Aarde 

 
Voel hoe krachtig deze energie is 

Voel hoe jouw Moeder Aarde van je houdt; 
Je koestert en Beschermt en Dráágt 
Neem Haar energie mee naar boven 

Door je basis chakra  
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Terug naar je hartchakra 
 

Waar de Kosmische en Aarde energieën  
Eén mogen worden 

Waar goud en zilver samen mag smelten 
(mannelijke- en vrouwelijk energie) 

 
Zend je intentie uit: 

 
“Ik ben Klaar  

Om Onvoorwaardelijke Liefde te Ontvangen 
Vanuit de Oerbron 

Opdat mijn eigen Hart 
Mag mee trillen op de Gods Frequentie 

 
Zodat oud zeer los getrild mag worden 

En direct in het Gouden Licht van transmutatie  
Geplaatst wordt 

 
Ik mag mijn emoties aanschouwen 

Maar hoef mij er niet langer 
Mee te vereenzelvigen 

 
Ik ben een krachtige Creator 

Ik mag mezelf genezen 
Helen tot op het diepste niveau 

 
Al de cellen van mijn Wezen 

Toe te spreken 
Vanuit mijn Hoogste Zelf 

En te Erkennen 
Dat IK mijn eigen Schepper ben 
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Vandaag in de 11-11 Gateway 
Neem ik de tijd om al mijn zielsdelen 

Samen te laten smelten tot Eén 
Alle trauma’s er te laten Zijn 

Ze niet langer te onderdrukken 
Maar ze te koesteren 

In het Stralende Licht der Zuivering 
 

Ik plaats het Licht In mijn hart chakra 
En laat het mijn aura vervullen 

Met een deken van Liefde 
 

Ik ben Hier 
Om mijzelf te genezen 

En te Her-inneren 
Aan mijn Oorsprongs Kracht 

 
Ik zet mijn intentie uit 
Voor een nieuw begin 

Een frisse start 
Een nieuw avontuur 

 
Ik dwing mezelf niet 

Richting het één of ander 
Waar ik innerlijk nog niet klaar voor ben 

Maar focus me op de zuivere intentie 
Dat het juiste Pad zich voor mij 

Zal Openbaren 
 

Dat ik de Begeleiding en Troost 
Mag Ontvangen 

Dat ik de Kracht zal hervinden 
Om door te zetten 
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Realiserende dat dit Pad 
Bestaat uit vele kronkelwegen 

Maar elk Pad zo belangrijk 
Als het Pad ervoor 

Aangezien er niet één rechte lijn is 
Qua Groei of Verlichting 

 
Ik geef mijzelf toestemming 
Om imperfect te mogen zijn 

Om emoties als boosheid, 
Frustratie, verdriet, 

Onzekerheid, machteloosheid, 
Eenzaamheid, angst en afgunst 

Er te laten Zijn 
 

In dit 11-11 Portaal  
Zal ik de keuze krijgen 

Ga ik alles aan vanuit Liefde 
Of vanuit angst? 

 
Ben ik Klaar om te Ontvangen 

En te Helen? 
Of niet 

Maak de keuze vanuit je Hart 
Er is geen fout antwoord 

 
Heling kost geen moeite 
Heling ontstaat vanzélf 
In het diepst van je Hart 
Je Ziel Wéét wat te doen 

Elke stap die je zet 
 

Je hoeft niet verder te denken 
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Of te kijken 
Dan deze enige stap 
In het Eeuwige Nu 

 
Ik ben Klaar om de energieën 

Rechtstreeks vanuit de Oerbron te Ontvangen 
Die mij mogen helpen te Ontwaken 

Aardse illusies te doorbreken 
En dichtbij mijzelf te blijven 

Bij mijn Oorspronkelijke Bron van Zelfliefde 
 

Aartsengel Michaël zendt je nu 
Zijn zwaard om koorden los te maken 

Die niet langer bij je horen 
En zijn kobalt blauwe Licht 

Zal de energie opvullen 
Waar het ‘leeg’ aanvoelt 

Hij beschermt je 
Zoals jij nu jezelf kunt afschermen 

 
Aartsengel Gabriël zend je nu 

De witte Lelie 
Om in je Hart te plaatsen 
Om je gekoesterd te voelen 

De Zuiverheid IN jezelf te herkennen 
En oud zeer langzaam op te lossen 

Haar witte Licht zal je helen, 
Bevrijden 

En voor eeuwig koesteren 
Hier ben je veilig 

Je kunt jezelf koesteren vanuit deze energie 
 

Aartsengel Raphaël 
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Plaatst zijn caduceus staf 
Een gouden staf met 2 slangen omwonden 

Met Engelen vleugels 
Voor je hart chakra 

Groene en gouden kleuren stromen uit deze staf 
De staf symboliseert angsten overwinnen 

Het oude achter je laten 
En jezélf te Bevrijden 

Zelf-Meesterschap  
 

Sta het toe, als het goed voelt… 
Zijn groen/gouden Lichtstralen 

Zullen je Hart helen en op een hoger niveau openen 
Tevens je zelfgenezend vermogen activeren 

 
Aartsengel Metatron stapt naar voren 

En schenkt je de witte kristallen Flower of Life 
In je hartchakra 

Openen alle geometrische symbolen 
Je systeem nog verder 

Laat het maar gebeuren 
En geef je Over 

Aan de heling die je mag Ontvangen 
 

Schrik niet als er beelden verschijnen, 
Herinneringen, kleuren, energieën enz. 

 
Laat alles er Zijn 

Hecht er geen waarde aan 
En laat Los 

 
Ik ben Klaar om mezelf te zien 

Voor wie ik wérkelijk ben 
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Ik ben Klaar om mijn volledig Potentieel 
Te laten Ontwaken 

Op deze dag, 
Deze energie van dit krachtige portaal 

 
Ik ben Klaar voor de volgende stap 
Voor Transformatie, Vernieuwing 

En Bevrijding 
 

Ik ben Klaar om de Waarheid 
Over mezelf te Ontvangen 

 
Ik ben Klaar om Gezegend te worden 

 
Ervaar alle stromen van licht 

Alle frequenties die elkaar afwisselen 
Ervaar de stilte en Schoonheid  

Van je prachtige Hart 
En open het 

Opnieuw en opnieuw 
Ga mee in de stroming 

Zover als je voelt dat goed is 
 

Er is geen dwang  
In het Hart van wie jij bent 

Jij bepaalt 
Jij in samenwerking 
Met je Hogere Zelf 

En je Ziel 
 

Je Ziel vraagt je jezelf te Bevrijden 
Oogkleppen af te zetten 

Je eigen paradijs op Aarde te creëren 
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Je Ziel vraagt je 

Vanuit je Hart te leven 
Je passie 

Je steentje bij te dragen 
In overeenstemming met je Zielenplan 

 
Je Ziel vraagt je 

Alleen maar van jezélf te houden 
En hiermee alle deuren te openen 

Die lang gesloten bleven 
 

Je Ziel vraagt je 
Jezelf voor altijd te Koesteren 
Geduldig met jezelf te blijven 

Zodat jouw unieke Pad 
Zich mag Ontvouwen 

 
Je Ziel daalt langzaam in 

In je 3D lichaam 
En maakt zich kenbaar 

Via je Hogere Zelf 
 

Heb geen angst voor je ware pure Kracht 
Je Oorsprongs energie 

Het is niet eng 
Het is geweldig 

En soms overweldigend 
Bepaal je eigen tempo 

Jij bent de baas over jouw lichaam, 
Jouw geest en jouw leven 

En laat niemand je ooit anders vertellen 
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Doorbreek de illusies van je ego 
En zie jezelf als de God(in) die je bent 

 
Plaats jezelf elke dag opnieuw 

In je Oorsprongs kracht 
Her-inner jezelf 
Aan Wie je bent 

Kijk niet om naar anderen 
Hoe zij het doen 

Of het hen beter af lijkt te gaan 
Overal is er wat in het 3D bestaan 

Focus je op je eigen doelen 
Wees enkel Verantwoordelijk voor jezelf 

 
Jaag niet achter anderen aan 

Niet achter personen, materie of afleidingen 
Maar keer terug 

Naar dat prachtige Hart van je 
 

Wij zegenen een ieder 
Die Liefde vanuit de Oerbron 

Ontvangen wil 
Wij zegenen een ieder 

Die Open staat om Liefde over te dragen 
Zichzelf en anderen te helpen genezen 

En/of Her-inneren 
 

Wij zegenen een ieder  
Die zichzelf Vrij wil vechten 
Uit een zwaar 3D bestaan 

 
Wij zegenen een ieder 
Die zijn Hart Opent 
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Voor zijn innerlijke Heilige Hart 
En Hart van het Universum 

 
Opdat de Harts-energieën 

Mogen indalen 
En je de Kracht mogen geven 

Om elke dag opnieuw 
Dóór te zetten op jouw Pad 

 
Niet langer vanuit dwang 

Maar vanuit diepgaande Overgave 
 

Ervaar Vreugde in dit moment 
Ervaar vreugde vanuit je Innerlijke Kind 
Om te mogen spelen met je Creatie Kracht 

Heb geen angst 
Creëer vanuit Liefde 

En heb geduld 
 

Wij zegenen een ieder 
Die zich Zuiver Verbinden wil 

 
Vanuit Onvoorwaardelijke, 

Zuiverende Liefde 
Genezende Stralen 

En Vernieuwende Waarheid 
Bevrijd jij jezelf Hier en Nu 

 
Amen 

 
Onder begeleiding van Aartsengel Metatron, 

Michaël, Gabriël, Raphaël  
  



[Typ hier] 

© Crystal Webshop 

12 

 

 
Einde van deze activatie 

 
Voor meer (betaalde) activaties, houd onze shop in de gaten: 
 

https://www.crystalwebshop.nl/Activaties 
 

Wil je de nieuwste (soms ook gratis) activaties ontvangen, geef je op via: 
info@crystalwebshop.nl 
 

https://www.crystalwebshop.nl/Activaties
mailto:info@crystalwebshop.nl

