Betekenis kosmische straal

Via deze kaarten kunt u contact maken met de kosmische straal van Lemurië. De kaart met enkel
het symbool (rechts) is krachtiger dan de kaart met de tekening (links). Voel wat op dit moment de
juiste kaart om te gebruiken is.
Neem een kaart plat, tussen 2 handen. Let goed op uw ademhaling en adem diep in naar de
onderbuik. Met iedere inademing komt er meer ruimte voor de straal tussen uw handen. Ontvang de
energie van de kaart en laat dit volledig doorstromen.
Achtergrond
Lemurië was ooit een planeet waarin alles met elkaar verbonden was. De dieren, planten en
Lemurianen leefden als een eenheid in harmonie. Door een grote ramp splitste de planeet in tweeën
en ging een deel hiervan op reis door het universum. Uiteindelijk kwam de ene helft terecht in ons
zonnestelsel en is nu bekend als de aarde. Een deel van de Lemurianen zijn hierop gaan leven in de
hoop het andere deel van Lemurië ooit weer terug te vinden.
Straal
1

Chakra
4 – Hart

Ras
Lemurianen

Thuisplaneet
Lemurië / Aarde

Mensen die werken met de energie van de Lemurianen, kunnen de volgende kwaliteiten inzetten. Als
de Lemurianen energie niet volledig kan doorstromen, kan dat komen door de volgende thema’s:
Kwaliteiten
Thema’s
Liefde en verbinding maken met anderen.
Teveel verantwoordelijkheid van een ander
dragen.
Planetair bewustzijn.
Symbiotische relaties aangaan.
Eenheid.
IJstijd.
Stenen en kristallen kunnen voelen, gebruiken De wereld op de schouders nemen.
en inzetten.
Hartsverbinding aangaan met anderen.
Overheersing en misbruik door anderen.
Onvoorwaardelijke liefde geven en ontvangen.
Geïsoleerd worden door anderen.
Leven vanuit eigenliefde.
Problemen hebben met eigenliefde.
Harmonie brengen en bewaren.
Dualiteit.
Alles doen om liefde te ontvangen.
Angst om alleen te zijn.
Alles van een ander voelen, maar niets van
zichzelf
Relevante termen:
Eden, Mu, Atom, Eva, Toferout, Avatar.
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Betekenis kosmische straal

Via deze kaarten kunt u contact maken met de kosmische straal van de Nephilim. De kaart met
enkel het symbool (rechts) is krachtiger dan de kaart met de tekening (links). Voel wat op dit
moment de juiste kaart om te gebruiken is.
Neem een kaart plat, tussen 2 handen. Let goed op uw ademhaling en adem diep in naar de
onderbuik. Met iedere inademing komt er meer ruimte voor de straal tussen uw handen. Ontvang de
energie van de kaart en laat dit volledig doorstromen.
Achtergrond
Toen de Nephilim vanaf de planeet Nibiru voor het eerst op Aarde incarneerden, kwamen zij terecht
in de wereld van de Lemurianen. Vanuit liefde en verbondenheid werd de nieuwkomer ontvangen.
Voor de Nephilim was de Aarde een interessante plaats, die veel mogelijkheden bood vanuit hun
controle over de materie. De aarde werd gevormd naar hun beeld waardoor eenheid en
verbondenheid niet langer het doel op aarde waren. De Nephilim greep de macht met een poging tot
uitroeiing van de Lemurian tot gevolg. Vanaf dit moment staat de Nephilim ook bekend als de
duivel.
Straal
2

Chakra
3 – Zonnevlecht (boven de navel)

Ras
Nephilim

Thuisplaneet
Nibiru

Mensen die werken met de energie van de Nephilim, kunnen de volgende kwaliteiten inzetten. Als de
Nephilim energie niet volledig kan doorstromen, kan dat komen door de volgende thema’s:
Kwaliteiten
Thema’s
Kracht vanuit het innerlijke vuur.
Macht en overheersing.
Lichtbrenger.
Onmacht en onderdrukking.
Vorm aanbrengen in materie.
De duivel.
Individualiteit.
Materiële afhankelijkheid.
Wilskracht.
Niet met geld kunnen omgaan / gokverslaving.
100% eigenwaarde.
Geen eigenwaarde hebben.
Grenzen aangeven en bewaken.
Schaamte.
Relevante termen:
Anunnaki, Lucifer, Tweelingziel, Gevallen engelen, Draak, Materie.

Merudi praktijk, www.merudi-praktijk.nl, Spinozaweg 71 Bis, 3532 SE Utrecht, tel: 030-69 123 72, contact@merudi-praktijk.nl
Rabobank:13.81.22.083, K.v.k. nummer: 30.160.150 te Utrecht, Btw nummer: NL1951.15.065
2

Betekenis kosmische straal

Via deze kaarten kunt u contact maken met de kosmische straal van de Engel. De kaart met enkel
het symbool (rechts) is krachtiger dan de kaart met de tekening (links). Voel wat op dit moment de
juiste kaart om te gebruiken is.
Neem een kaart plat, tussen 2 handen. Let goed op uw ademhaling en adem diep in naar de
onderbuik. Met iedere inademing komt er meer ruimte voor de straal tussen uw handen. Ontvang de
energie van de kaart en laat dit volledig doorstromen.
Achtergrond
Toen de Engel voor het eerst op aarde incarneerde kwam het in een wereld waarin de Lemuriaan
werd overheerst door de Nephilim. De Engelen hadden volledige controle over hun keelchakra en
brachten hiermee taal, geluid en muziek naar de Aarde. Toen de Nephilim en de Engelen voor het
eerst elkaar ontmoetten, kwamen donker en licht voor het eerst samen op Aarde. Er ontstond een
oorlog tussen de Engelen en de Nephilim die door de Engelen werd gewonnen. De Engel ging
optreden als bewaarder van de vrede op aarde.
Straal
3

Chakra
5 – Keel

Ras
Engelen

Thuisplaneet
Nippur

Mensen die werken met de energie van de Engel, kunnen de volgende kwaliteiten inzetten. Als de
Engelen energie niet volledig kan doorstromen, kan dat komen door de volgende thema’s:
Kwaliteiten
Thema’s
Creativiteit.
Moeilijk kunnen ontvangen wat anderen zeggen.
Stemgebruik, zang en muziek.
Overheersen door overschreeuwen.
Taalgevoel.
Groepsmanipulatie.
Wereldverbeteraar vanuit het hogere doel.
Wereldverbeteraar, ten koste van zichzelf.
Efficiënt.
Denkt alles te weten.
Visionair voor het ascensie proces.
Super ego / verhevenheid.
Ongevraagd hulp aan anderen geven.

Relevante termen:
Nippur, Michaël, Tweelingziel, Vleugels, God, Dualiteit, Oorlog.
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Betekenis kosmische straal

Via deze kaarten kunt u contact maken met de kosmische straal van de Reptiel. De kaart met enkel
het symbool (rechts) is krachtiger dan de kaart met de tekening (links). Voel wat op dit moment de
juiste kaart om te gebruiken is.
Neem een kaart plat, tussen 2 handen. Let goed op uw ademhaling en adem diep in naar de
onderbuik. Met iedere inademing komt er meer ruimte voor de straal tussen uw handen. Ontvang de
energie van de kaart en laat dit volledig doorstromen.
Achtergrond
Toen de reptielen voor het eerst incarneerden waren zij door hun verbinding met de 2e chakra, heer
en meester over het gevoel. Gevoelens en emoties zoals: seks, plezier en blijdschap werden voor
het eerst op Aarde ervaren. Er kwam contact met de Nephilim en er ontstond een vruchtbare
samenwerking. Atlantis werd gesticht waarin werd geëxperimenteerd met gevoel en materie.
Apparaten werden gemaakt die de donkere kant van het gevoel opzochten. Angst werd voor het
eerst ervaren. Experimenten werden op de Lemurianen uitgevoerd die ze vaak niet overleefden.
Atlantis werd een grootmacht die de wereld wilde overheersen. Om hun macht te verhogen, werden
de Atlantische piramiden gemaakt om zo specifieke aarde chakra’s te kunnen sluiten. In de hoop de
Engelen en Lemurianen van de aarde te verdrijven.
Straal
4

Chakra
2 – Sacraal (onder de navel)

Ras
Reptielen

Thuisplaneet
Draconis

Mensen die werken met de energie van de Reptiel, kunnen de volgende kwaliteiten inzetten. Als de
Reptielen energie niet volledig kan doorstromen, kan dat komen door de volgende thema’s:
Kwaliteiten
Thema’s
Plezier.
Seksualiteit.
Seksualiteit en verleiden.
Misbruik door anderen.
Levensgenieter.
Misbruik.
Voortplanting.
Gevoelsmanipulatie.
Zeer goed contact met de eigen gevoelswereld.
Minderwaardigheidscomplex.
Stimulerend zijn voor anderen.
Haat.
Goed kunnen functioneren in grote groepen.
Slavernij.
Geloven dat alles mijn schuld is.

Relevante termen:
Verstorings machine, Oorlog, Draconis, IJstijd, Galactische Federatie.
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Betekenis kosmische straal

Via deze kaarten kunt u contact maken met de kosmische straal van de Pleiaden. De kaart met
enkel het symbool (rechts) is krachtiger dan de kaart met de tekening (links). Voel wat op dit
moment de juiste kaart om te gebruiken is.
Neem een kaart plat, tussen 2 handen. Let goed op uw ademhaling en adem diep in naar de
onderbuik. Met iedere inademing komt er meer ruimte voor de straal tussen uw handen. Ontvang de
energie van de kaart en laat dit volledig doorstromen.
Achtergrond
De Pleiaden werden door de Reptielen naar de aarde geroepen toen zij de poort voor hen had
geopend. Ze incarneerden bij de Engelen en leerden de lessen van elkaar. Toen de Pleiaden, Atlantis
bezochten, herkenden de reptielen hun bondgenoot. De samenwerking begon en het verbond met
de Nephilim werd verbroken. De ontwikkeling van Atlantis kwam in een stroomversnelling en er
ontstond een wereldmacht. Dit ging in het begin heel goed, maar al snel ontstond er een machtstrijd
over het eigenaarschap van de Aarde. De Atlantische oorlog brak uit waarin vele aardbewoners
kwamen te overlijden. In de hoop de oorlog te winnen werden de piramides opnieuw door de
reptielen aangezet. Door een fout vond er een poolwisseling plaats, waardoor ieder kosmisch ras, de
verbinding met hun thuisplaneet verloor. De IJstijd was aangebroken.
Straal
5

Chakra
6 – Derde oog (voorhoofd)

Ras
Pleiaden

Thuisplaneet
Erra

Mensen die werken met de energie van de Pleiaden, kunnen de volgende kwaliteiten inzetten. Als de
Pleiaden energie niet volledig kan doorstromen, kan dat komen door de volgende thema’s:
Kwaliteiten
Thema’s
Hooggevoeligheid en spiritueel bewustzijn.
HSP / teveel opvangen van de omgeving.
Inzicht in de werking van het universum.
Teveel karma voor anderen moeten verwerken.
Uithoudingsvermogen.
Zelfstraf of hard voor zichzelf zijn.
Groot verantwoordelijkheidsgevoel.
Te groot verantwoordelijkheidsgevoel.
De waarheid weten en nastreven.
Wereldmacht en dominantie nastreven.
Scherp inzicht.
IJstijd.
Ondergang van Atlantis en de Atlantische oorlog.

Relevante termen:
Erra, Taygeta, Verstoringsmachine, Galactische Federatie.
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Betekenis kosmische straal

Via deze kaarten kunt u contact maken met de kosmische straal van de Mens. De kaart met enkel
het symbool (rechts) is krachtiger dan de kaart met de tekening (links). Voel wat op dit moment de
juiste kaart om te gebruiken is.
Neem een kaart plat, tussen 2 handen. Let goed op uw ademhaling en adem diep in naar de
onderbuik. Met iedere inademing komt er meer ruimte voor de straal tussen uw handen. Ontvang de
energie van de kaart en laat dit volledig doorstromen.
Achtergrond
Voordat de mens een aards lichaam had, leefden ze op een gasreus. De Aarde gaf hen een lichaam
waarmee ze nieuwe ervaringen konden opdoen. Ze leerden de Aarde kennen zoals die was en
ontdekten de elementen vuur, water, lucht en aarde. Overleven veranderde in leven en de mens
vermenigvuldigde zich in snel tempo over de Aarde. Ze werkten hard en dit werd door de reptielen
opgemerkt. Zij maakten contact met de mens, die de reptielen gingen verafgoden. Manipulatie van
het gevoel werd gebruikt om de mens tot slaaf te maken. De Engelen en Lemurianen kwamen
hiertegen in verzet waardoor de mens na enige tijd weer in vrede kon leven. De aarde was hun thuis
geworden.
Straal
6

Chakra
1 – Heiligbeen

Ras
Mensen

Thuisplaneet
Alcheringa / Tjukurpa

Mensen die werken met de energie van de Mens, kunnen de volgende kwaliteiten inzetten. Als de
Mensen energie niet volledig kan doorstromen, kan dat komen door de volgende thema’s:
Kwaliteiten
Thema’s
Goed contact met de aardse elementen: vuur, Moeilijk om een basis voor zichzelf neer te
water, lucht en aarde.
zetten.
Goed geaard zijn.
Je nergens veilig voelen.
Orde brengen in chaos.
Geen eigen inkomen / werk kunnen vasthouden.
Goed contact met de rituelen van de oude Onafhankelijk willen zijn, maar zich afhankelijk
beschavingen.
voelen.
Goed contact met het eigen lichaam.
Je nergens thuis voelen.
Volledige acceptatie van, al dat is.
Het gevoel hebben, niet op aarde te willen
leven.
De lichamelijke werking van planten kennen.
Angst.
Begaan met de natuur.
Recht om te zijn en recht om te hebben.

Relevante termen:
Alcheringa, Tjukurpa, Droomtijd, Natuur, Stammen, Seks, Liefde.
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Betekenis kosmische straal

Via deze kaarten kunt u contact maken met de kosmische straal van de Kristal. De kaart met enkel
het symbool (rechts) is krachtiger dan de kaart met de tekening (links). Voel wat op dit moment de
juiste kaart om te gebruiken is.
Neem een kaart plat, tussen 2 handen. Let goed op uw ademhaling en adem diep in naar de
onderbuik. Met iedere inademing komt er meer ruimte voor de straal tussen uw handen. Ontvang de
energie van de kaart en laat dit volledig doorstromen.
Achtergrond
De aarde kwam in contact met de straal van de kristallen energie. De eerste kristalmens, Jezus
Christus, incarneerde op aarde. Doordat de kristallen in contact staan met de bron, herinnerden de
stralen zich hun gezamenlijke oorsprong. De weg van integratie tussen alle stralen begon en het 7
chakra systeem kwam op aarde. De ontwikkeling van de aarde kwam in een stroomversnelling en
een basis voor samenwerking werd gelegd. Deze samenwerking had tot gevolg dat de aarde haar
oorspronkelijk pad weer hervatte. Ieder ras kwam weer in contact met hun thuisplaneet. De aarde
werd een leerschool om de andere stralen te ontwikkelen.
Straal
7

Chakra
7 – Kruin (bovenop het hoofd)

Ras
Kristallen

Thuisplaneet
Kolob

Mensen die werken met de energie van de Kristal, kunnen de volgende kwaliteiten inzetten. Als de
Kristal energie niet volledig kan doorstromen, kan dat komen door de volgende thema’s:
Kwaliteiten
Thema’s
Goed contact met het hogere zelf.
Niet weten wie ik in essentie ben.
Het hebben van een zuivere gevoeligheid.
Overgevoeligheid voor energieën en ruimtes.
Toekomstvisie hebben en kunnen uitdragen.
Slaapproblemen.
Mediamieke gaven.
Gehechtheid.
Van nature goed contact kunnen maken met Een ander willen veranderen, maar niet aan
dieren.
zichzelf willen werken.
Geven om al het leven op aarde.
Moeite hebben met zelfreflectie.
Zichzelf teveel beperkingen opleggen.

Relevante termen:
Kolob, Dieren, Hogere zelf, Ziel, Chakra's, Transformatie, Integratie, Balans, Engelen.
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Betekenis kosmische straal

Via deze kaarten kunt u contact maken met de kosmische straal van de Zeta. De kaart met enkel
het symbool (rechts) is krachtiger dan de kaart met de tekening (links). Voel wat op dit moment de
juiste kaart om te gebruiken is.
Neem een kaart plat, tussen 2 handen. Let goed op uw ademhaling en adem diep in naar de
onderbuik. Met iedere inademing komt er meer ruimte voor de straal tussen uw handen. Ontvang de
energie van de kaart en laat dit volledig doorstromen.
Achtergrond
De Zetas waren met uitsterven bedreigd toen zij contact maakten met de aarde. Vanwege hun
enorme technologische voorsprong hadden zij ontdekt hoe zij hun ras konden laten voortbestaan
door zichzelf te klonen. Op de aarde was echter een manier van voortplanting mogelijk zonder
klonen. Om dit in hun eigen ras te integreren hebben zij vele mensen en dieren ontvoerd,
onderzocht en op geëxperimenteerd. Omdat de Zetas niet wilden opvallen, gingen zij zo voorzichtig
mogelijk te werk en lieten zij hun slachtoffers de herinneringen aan de ontvoeringen onderdrukken.
Na verloop van tijd leefden de Zetas ook op Aarde en brachten zij hun kennis hier. Technologie
kreeg vanaf dit moment de grootste invloed op Aarde.
Straal
8

Chakra
-1 (Tussen de bovenbenen)

Ras
Zetas

Thuisplaneet
Zeta Reticuli

Mensen die werken met de energie van de Zeta, kunnen de volgende kwaliteiten inzetten. Als de
Zeta energie niet volledig kan doorstromen, kan dat komen door de volgende thema’s:
Kwaliteiten
Thema’s
Zeer goede technische ontwikkeling.
Trauma’s met de geslachtsorganen.
Niet opvallen en op de achtergrond blijven.
Niet gezien willen worden.
Goed observatie vermogen.
Drugsverslaafd.
Wetenschappelijk zeer goed onderlegd.
Superioriteitsgevoel hebben.
Duurzame technologie.
Genetische manipulatie.
Netwerken via moderne communicatie middelen. Het laten voortbestaan van de soort.

Relevante termen:
Zeta Reticuli, Grijzen, Ontvoeringen, UFO.
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Betekenis kosmische straal

Via deze kaarten kunt u contact maken met de kosmische straal van de Arcturiaan. De kaart met
enkel het symbool (rechts) is krachtiger dan de kaart met de tekening (links). Voel wat op dit
moment de juiste kaart om te gebruiken is.
Neem een kaart plat, tussen 2 handen. Let goed op uw ademhaling en adem diep in naar de
onderbuik. Met iedere inademing komt er meer ruimte voor de straal tussen uw handen. Ontvang de
energie van de kaart en laat dit volledig doorstromen.
Achtergrond
Toen de Arcturianen in contact kwamen met de aarde, zagen zij dat ze een belangrijke schakel is in
het verbinden met andere delen van het universum. Omdat de Arcturianen gewend zijn om door het
universum te reizen, willen zij van de Aarde een kosmisch knooppunt maken. De Aarde geeft de
mogelijkheid om naar delen te reizen die voor de Arcturianen anders onbereikbaar zouden zijn. De
Arcturianen zijn hoogontwikkeld in het collectieve bewustzijn, maar behouden daarbij hun eigen
identiteit. Daardoor zijn zij in staat om machtsystemen te doorbreken en het individu de eigen stem
terug te geven.
Straal
9

Chakra
8 (10cm boven het hoofd)

Ras
Arcturianen

Thuisplaneet
Arcturus

Mensen die werken met de energie van de Arcturiaan, kunnen de volgende kwaliteiten inzetten. Als
de Arcturiaan energie niet volledig kan doorstromen, kan dat komen door de volgende thema’s:
Kwaliteiten
Thema’s
Samenzijn met behoudt van de eigen identiteit.
Oorzaak en gevolg.
Veel kennis van het universum en de universele Teveel op grote lijn blijven en daardoor de
wetten.
details verliezen.
Doorbreken van machtsystemen.
Collectief bewustzijn.
Sturen in plaats van beïnvloeden.
Teveel een eigen wil.
Sterrenpoorten kennen en gebruiken.
Liefde en afhankelijkheid.
Kosmisch bewustzijn.

Relevante termen:
Arcturus, Sterrenkind, Regenboogkind, Individualiteit, Beïnvloeden, Spirituele therapie.
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Betekenis kosmische straal

Via deze kaarten kunt u contact maken met de kosmische straal van de Arachiaan. De kaart met
enkel het symbool (rechts) is krachtiger dan de kaart met de tekening (links). Voel wat op dit
moment de juiste kaart om te gebruiken is.
Neem een kaart plat, tussen 2 handen. Let goed op uw ademhaling en adem diep in naar de
onderbuik. Met iedere inademing komt er meer ruimte voor de straal tussen uw handen. Ontvang de
energie van de kaart en laat dit volledig doorstromen.
Achtergrond
De Arachianen zijn ook bekend als de kosmische spinnen. Zij zijn verantwoordelijk voor het
onderhouden van het kosmische web, waarmee verschillende plaatsen in het universum worden
verbonden. Het kosmische web overbrugt enorme afstanden die in fysieke vorm niet bereikbaar zijn.
Zij zijn zeer solitair en komen niet veel andere wezens tegen in het web. Nu de Aarde energetisch
het dichtstbijzijnde zwarte gat heeft bereikt, is kosmisch reizen voor velen weer mogelijk. Voor het
reizen via het kosmische web is het nodig om door een zwart gat heen te kunnen bewegen. Goede
voorbereiding is daarom noodzakelijk. Diepste angsten dienen te worden overwonnen en alle
donkere en lichte delen moeten volledig zijn geïntegreerd.
Straal
10

Chakra
-2 (Tussen de onderbenen)

Ras
Arachianen

Thuisplaneet
Arachnia

Mensen die werken met de energie van de Arachiaan, kunnen de volgende kwaliteiten inzetten. Als
de Arachianen energie niet volledig kan doorstromen, kan dat komen door de volgende thema’s:
Kwaliteiten
Thema’s
In contact staan met de meest donkere delen Angst voor de eigen donkere kant.
van jezelf.
Multi-dimensionaal kunnen voelen en ervaren.
Diep gewortelde angst voor spinnen.
Opvolgen en bewaken van wetten en regels.
Eenzaamheid.
Verbinden van verre delen.
Drastische beslissingen nemen.
Solitair kunnen leven.
Angst voor het licht.
Ontdekkingsreizigers.
Moeite hebben met het opvolgen van regels.
Angst om ingekapseld te worden.

Relevante termen:
Arachnia, Spin, Kosmische web, Zwarte gaten, Regenboog piramide.
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Betekenis kosmische straal

Via deze kaarten kunt u contact maken met de kosmische straal van de Agharthaan. De kaart met
enkel het symbool (rechts) is krachtiger dan de kaart met de tekening (links). Voel wat op dit
moment de juiste kaart om te gebruiken is.
Neem een kaart plat, tussen 2 handen. Let goed op uw ademhaling en adem diep in naar de
onderbuik. Met iedere inademing komt er meer ruimte voor de straal tussen uw handen. Ontvang de
energie van de kaart en laat dit volledig doorstromen.
Achtergrond
Tijdens de geschiedenis van de Aarde is vaak geprobeerd de Lemuriaan van de Aarde te laten
verdwijnen. Om het voortbestaan van de Lemurianen te behouden heeft een groep Lemurianen
besloten om op de binnenaarde te gaan wonen. De leider van deze groep, Agharta (Avatar), wist
een weg waardoor de groep veilig kon afdalen naar het binnenste van de aarde. Zij richtten het land
Shamballa (Shambhala) op, waarin de overgebleven Lemurianen veilig konden samenleven. De
toegang tot Shamballa, is zeer lang geheim gehouden en is alleen toegankelijk voor een enkeling.
Nu de aarde zich verder heeft ontwikkeld, is het ook mogelijk voor de Aghartaan om in een
menselijk lichaam te incarneren. Hun doel is om de aarde te herstellen door haar tweede hart te
activeren.
Straal
11

Chakra
9 (Achterop hart, 20cm buiten lichaam)

Ras
Agharthaan

Thuisplaneet
Lemurië / Aarde

Mensen die werken met de energie van de Agharthaan, kunnen de volgende kwaliteiten inzetten. Als
de Agharthanen energie niet volledig kan doorstromen, kan dat komen door de volgende thema’s:
Kwaliteiten
Thema’s
Geheimhouding.
Ondragelijke geheimen met zich meedragen.
Onopvallend zijn.
Behoefte om te willen onderduiken.
Het “Tweede hart” activeren, bij mensen.
Het doel heiligt de middelen.
Overlevers.
Diepe angst om vernietigd te worden.
Oerkennis over de Natuur, Kristallen en de Tunnelvisie.
dieren.
Beschermen.
Overbeschermen.
Saamhorigheid en verbinden.

Relevante termen:
Binnen-Aarde, Centrale zon, Lemurië, Shamballa, Bibliotheek van kennis, Natuurwezens, Avatar.
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Betekenis kosmische straal

Via deze kaarten kunt u contact maken met de kosmische straal van de Prokaryoot. De kaart met
enkel het symbool (rechts) is krachtiger dan de kaart met de tekening (links). Voel wat op dit
moment de juiste kaart om te gebruiken is.
Neem een kaart plat, tussen 2 handen. Let goed op uw ademhaling en adem diep in naar de
onderbuik. Met iedere inademing komt er meer ruimte voor de straal tussen uw handen. Ontvang de
energie van de kaart en laat dit volledig doorstromen.
Achtergrond
De Prokaryoot is de oudste levende vorm die het universum kent en vormt de basis voor al het
leven. Het is in essentie het oorspronkelijke DNA en maakt het mogelijk dat energie zich kan
kopiëren. Tijdens het kopieerproces kunnen er afwijkingen ontstaan die het DNA muteren. Hierdoor
zijn er vele verscheidene levensvormen ontstaan. Het oorspronkelijke DNA bevat 8 strengen
waarvan er in de mens nog maar twee in gebruik zijn. Doordat er 6 strengen inactief zijn, gebruiken
wij nog maar 25% van onze capaciteit. De Prokaryoot wil het originele menselijke DNA weer
herstellen, zodat de blauwdruk van het leven weer in zijn volledigheid op Aarde aanwezig kan zijn.

Straal
12

Chakra
10 (Voor het hart, 20cm buiten lichaam)

Ras
Prokaryoot

Thuisplaneet
Prokary

Mensen die werken met de energie van de Prokaryoot, kunnen de volgende kwaliteiten inzetten. Als
de Prokaryoten energie niet volledig kan doorstromen, kan dat komen door de volgende thema’s:
Kwaliteiten
Thema’s
Diversiteit en flexibiliteit.
Beperkt en afgeremd voelen.
De blauwdruk kennen.
In de vergetelheid geraakt zijn.
Dupliceren, repliceren en kopiëren.
Overproductie, voortplantingsdrift.
Tot de kern gaan.
In de details, het overzicht verliezen.
In essentie volmaakt zijn.
Vergeten dat je volmaakt bent.
Eenvoudig en doeltreffend.
Onnodig dingen moeilijker maken.
Groei en ontwikkeling.
Veroordelend zijn, over alles dat afwijkt.
Perfectie willen nastreven.

Relevante termen:
Oorspronkelijke DNA, Repliceren, Blauwdruk, Sterrenstof, Volmaaktheid, de Bron.
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