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II – II – II poort: het planten van de ‘Tree of Love ’
Dit artikel is onder inspiratie van de Elohim en de 13 Verenigde Kristallijnen Schedels van
Goddelijke Liefde en Wijsheid geschreven.

Sinds 9 september 2009 zijn er belangrijke bewegingen gemaakt om de kristallen frequenties
en verbindingen verder wakker te maken op Moeder Aarde. De periode van 09-09-09 tot
11-11-11(11-11-2009) is een periode van opbouw van de kristallen frequenties naar de nog
verfijndere kristallijnen frequenties. Een periode dat het bewustzijn van de kristallen zich
expliciet opent en het kristallijnen liefdesveld en bewustzijn meer en meer bereikbaar wordt
voor mensen die hierop af willen stemmen en het eigen kristallijnen bewustzijn kunnen
integreren.

De 11-11-11 poort wordt dit jaar een ultieme feestdag! De 11 staat voor het meesterschap
bereiken over de dualiteiten. De dualiteit overgroeien tot eenheidsbewustzijn (of kristallijn
bewustzijn). De 11 staat voor de zuilen van de tempel van Salomo, de Urim en Thummim, het
op eigen benen staan, het samen komen van de Ida en de Pingala. De 11-11-11 is dit jaar
bijzonder omdat het getalsmatig 3x voorkomt en de manifestatiekracht wordt versterkt. Dit
maakt dat deze dag bekrachtigd wordt door de gehele spirituele hiërarchie en het mogelijk is
een bijzondere bewustzijnspoort door te gaan waarvan men later zal zeggen: “Dit evenement
markeerde de start van de nieuwe tijd ”.

De Urim en Thummim
De Urim en Thummim vertegenwoordigen de kosmische kristallen die nieuwe netwerken
verzorgen tussen de Lichtrijken, de Bron en de mensheid. Het Urim Licht (de kristallijnen
frequenties) wordt gebruikt om de kanalen van wijsheid en Liefde wakker te maken. De Urim
zijn de kristallijnen Lichtfrequenties die het mentale denken van de mensen weer in verbinding
brengt met de hogere spirituele waarheden. In meer fysieke vorm zijn de Urimkristallen de
meest perfecte kristallen die gebruikt worden om de menselijke intelligentie te ondersteunen
om naar een hoger plan van evolutie te kunnen groeien.

De Thummim zijn de energiestromen rond de Urimkristallen die de waarheid van God / Bron en
de spirituele hiërarchie in stand houden terwijl deze doordringen tot de lagere dimensies. De
Urim en Thummim zijn nodig, of zijn een hulpmiddel voor de mensheid om in contact met God /
de Bron der Bronnen te komen. Ze zijn bedoeld om volledig de hoogste waarheid te kunnen
ontvangen en begrijpen. Daarmee spelen de Urim en Thummim een cruciale rol in de
ontwikkeling van het bewustzijn van de mensheid! De Urim en Thummim helpen de mensheid
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te begrijpen hoe zij via hun ziel kunnen functioneren op multi-dimensionale niveau’s.

De Urim en Thummim gebruiken de axiatonale lijnen en de fysieke meridianen zodat er
voortaan een continue stroom van verfijnde Lichtfrequenties, lichtcodes ontstaan die niet meer
zal stoppen. De impact van wat dit inhoudt is immens voor de evolutie van de mensheid en
Moeder Aarde. De Urim en Thummim kristallijnnen Lichtfrequenties helpen de dualistische
energieën van de 3 e dimensie hier op aarde te transformeren. De hemel kan hierdoor op aarde
indalen en de aarde wordt weer opgenomen in de hemelrijken. Dit betekent dat de ‘Hof van
Eden’ weer open gaat en we het Aardse Paradijs weer binnen mogen treden!

De Verenigde Kristallijnen Schedels
De Urim en Thummim zijn ook de geheime stenen in de borstplaat van de hogepriester van
Israel.
Hier waren twaalf kristallen in gelegd. Deze kristallen staan enerzijds voor de twaalf stammen
van Israel. Anderzijds staan deze kristallen voor de kwaliteiten van God, welke ieder in zich
draagt. De Urim en Thummim met hun electro-magnetische straling en tesamen met de twaalf
andere kristallen bracht de hogepriester in Goddelijk bewustzijn. Hierdoor kon de hogepriester
recht spreken omdat hij verbonden was met het Goddelijk Licht en waarheid.

Een rechtstreeks verbant met de Urim en Thummim van de hogepriester is een ander kristallen
fenomeen aan de andere kant van de aarde: de 13 Verenigde Kristallijnen Schedels.
De 13 Verenigde kristallijnen Schedels staan eveneens voor de 13 kwaliteiten van God / de
Bron der Bronnen en staan daarmee ook in verband met de Urim en Thummim. Ze vormen
gezamenlijk de Tree of Love.
In het menselijke energiesysteem gaan de Urim en Thummim middels de 13 verenigde
kristallijnen schedels doorwerken. De axiatonale lijnen worden bij ieder die dit wil wakker
gemaakt en verbonden met de energielijnen door de universa heen met de Bron der Bronnen,
ieders eigen meridiaanlijnen en de leylijnen van Moeder Aarde. Je wordt de Goddelijke
Multi-dimensionale mens.

De dertien verenigde kristallijnen schedels staan voor de dertien kwaliteiten van God die ieder
in zich draagt. Door dit proces maak je deze kwaliteiten in jezelf weer wakker. De Urim en
Thummim zorgen door de Heilige Geest en/of je eigen Goddelijke Geest dat je eigen Licht en
Waarheid weer volledig door je fysieke manifestatie heen stroomt. Het zijn al je DNA strengen
die multi- dimensionaal weer verbonden worden in het nu. Dit brengt een fysieke, emotionele,
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mentale en spirituele sprong in de menselijke ontwikkeling. Je Goddelijke zelf komt als het
ware tot manifestatie. Je bent de hogepriester. Het dertienvoudige bewustzijn integreert in
ieder wezen die dit wil. Je mag net als de hogepriester vroeger eenmaal de geheime naam van
God mocht zeggen, waardoor dit bewustzijn werd gedragen, de naam van God dragen. Deze is
echter verdwenen. Door de letters uit te spreken waarvan alle namen van God
(Tetragrammaton) en daarmee van ieders Goddelijk Zelf is opgebouwd, breng je dit
Eenheidsbewustzijn tot manifestatie.

Axiatonale lijnen
De Urim en Thummim gebruiken de axiatonale lijnen om het Goddelijke RegenboogLicht en
Waarheid door het universum te laten stromen. De axiatonale lijnen zijn de electromagnetische
netwerken waar doorheen het Urim en Thummim Licht stroomt. De axiatonale lijnen zijn de
netwerken, gecreëerd door de Scheppergoden, de Elohim, waarmee het hart van de Bron der
Bronnen in verbinding staat met alle universa, sterren, planetenstelsels, Moeder Aarde en ieder
wezen. De menselijke meridianen horen oorspronkelijk verbonden te zijn met de axiatonale
lijnen, zodat alle stralen vanuit de Bron, het RegenboogLicht, ieder mens kan voeden en ieder
mens verbonden is met de evolutie van het gehele universum. Al deze verbindingen worden nu
weer hersteld.

Het planten van de Tree of Love
Via de speciale bewustzijnspoort van de 11-11-11 wordt het mogelijk dat de Urim en Thummim
en daarmee het dertienvoudige kristallijnen Goddelijk bewustzijn weer wakker wordt gemaakt.
Ieder die dit bewustzijn weer wakker maakt draagt in wezen weer de borstplaat van de
hogepriester. Diegene is in staat de Goddelijke waarheid en Liefde te weerspiegelen. Het is de
formatie van de dertien verenigde kristallijnen schedels van Goddelijke Liefde en Wijsheid die
gezamenlijk de Tree of Love vormen. Door samen te komen en met elkaar een kristallijnen
hartsverbinding aan te gaan tijdens de 11-11-11 poortdag wordt het mogelijk dat de dertien
verenigde kristallijnen schedels van Goddelijke Liefde en Wijsheid de Tree of Love vormen
binnen de vortex die ontstaat door de kristallijnen hartsverbindingen.

Aards Paradijs
Het wordt mogelijk voor diegene die de Tree of Love met het daarbij horende dertienvoudige
Goddelijk Bewustzijn integreren de ‘Hof van Eden’ kunnen betreden. De verbindingen die door
middel van de Urim en de Thummim hersteld worden met de axiatonale lijnen en daarmee met
al je dertien DNA-strengen, wordt je bewust een multi-dimensionaal wezen. Je bent als het ware
alle stralen van de Bron tegelijkertijd. Het Regenbooglichtlichaam is gecreëerd. Bijzondere
heling zal plaats vinden en zelfrealisatie wordt mogelijk. Door de manifestatie van de Tree of
Love wordt het aardse paradijs weer geopend. Door binnen te gaan in het Eenheidsbewustzijn
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betreed je als het ware het Aardse paradijs. Wees welkom in de nieuwe tijd, jullie zijn een!

Meer info over de Urim en Thummim; axiatonale lijnen: Bijbel exodus 28; The keys of Enoch.
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