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Aarde: Het begin

Welkom op Aarde. Dit is de planeet waar je nu op leeft en hoe het op dit moment bij ons bekend is.
Ze is onderdeel van het zonnestelsel en wordt bewoont door mensen en dieren. Sta mij toe om een
korte samenvatting van haar geschiedenis met jou te delen, zodat je je bewust kunt worden van de
reis die ze heeft afgelegd. Dit document geeft alle relevante informatie waarmee je je eigen
oorsprong kunt gaan verkennen. Vanwege de enorme hoeveelheid informatie die het betreft kan het
niet volledig zijn, maar het geeft wel belangrijke richtingaanwijzers die je kunt gebruiken in de
zoektocht naar je eigen oorsprong.
We beginnen ons verhaal in een ander gedeelte van het universum op een planeet genaamd
Lemurië. Deze planeet was in een perfecte balans met haar bewoners, de Lemurianen. Iedere
Lemuriaan was verbonden met elkaar en met de planeet.
Volgens de Lemuriaanse geschiedenis werd de balans verstoord door een oorlog die veroorzaakt
werd door een inval van buiten de planeet. Deze oorlog eindigde met de explosie van Lemurië.
Lemurië viel in stukken uit elkaar en een groot gedeelte van de planeet, reisde door het Universum.
Een aantal Lemurianen volgden het, terwijl het afkoelde, zwaarder werd en een meer vaste vorm
kreeg. Het eindigde in de melkweg in een baan om een enkele ster (onze zon).
De originele verbindingsenergie was nog steeds aanwezig bij dit deel van Lemurië, waardoor de
Lemurianen het weer opnieuw konden bewonen. De Lemurianen voelden een enorme onbalans,
wetende dat grote delen van Lemurië nog steeds ergens in het Universum aanwezig waren. Ze
wilden zichzelf verenigen met hun verloren broers en zussen. Ze verlangden naar de vroegere tijden
op Lemurië.
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Kosmische straal 1: De Lemurianen
Toen de eerste twee Lemurianen (Atom en Eva) incarneerden op aarde, voelde het alsof zij waren
gestrand op het koude oppervlakte dat niet aanvoelde als thuis. Zij herinnerden zich dat op Lemurië
zij in perfecte balans waren met hun planeet, terwijl er nu geen enkel contact mee was. De Aarde
voelde niet aan als Lemurië voor de ontploffing.
Atom en Eva leerden veel over deze nieuwe plek in de Melkweg en meer Lemurianen incarneerden
op Aarde. Omdat Lemurië de energie van de hart chakra heeft, werd de aarde gevormd vanuit
dezelfde energie als Lemurië (die ook bekend staat als Eden of Mu).
De Lemurianen verbonden zich opnieuw met de planeet en met elkaar, waardoor de Aarde chakra
groeide en zich verbond met alle Lemurianen. Opnieuw ontstond er een perfecte balans tussen de
planeet en de Lemurianen:

Hoewel de Lemurianen in volledige balans met de Aarde waren, voelden zij zich niet compleet. Een
groot gedeelte van Lemurië was nog steeds verloren door de ontploffing, net zoals de verbinding met
hun broers en zussen die niet mee waren gekomen. Ze voelden zich alleen in dit gedeelte van het
Universum en ze wilden de Aarde opnieuw verbinden met de andere stukken van Lemurië en haar
bewoners.
De zoektocht naar overlevenden van de Lemurië ontploffing begon. De Aarde opende zichzelf door
poorten te creëren die het toestaat om kosmische stralen mee te laten verbinden. Deze poorten zijn
de Aarde Chakra’s. Het magnetische veld van aarde wordt gebruikt door de Noordpool en Zuidpool
te richten naar verschillende sterrenstelsels. Het magnetische veld doet dienst als een antenne die
kosmische stralen aantrekt, in de hoop een Lemurische straal aan te trekken.
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Kosmische straal 2: De Nephilim
Toen de aarde voor het eerst een verbinding met een straal maakte, was dit met een ras genaamd
Nephilim (ook wel Anunnaki) afkomstig van de planeet Nibiru. Deze straal is anders dan de
Lemurische straal 1 (de hart chakra) , namelijk straal 2 verbonden met de Solar Plexus / zonnevlecht (
3e Hindu Chakra).
De eerste Nephilim die in contact kwam met de Lemurianen was Lucifer. Voor het eerst in zijn leven
kwam hij in contact met Liefde (4e chakra). Eva kwam op dat moment in contact met kracht en
materie (3e chakra). Eva vond de nieuwe energie erg aantrekkelijk en ging zich richten op de
Nephilim. Haar sterke verbinding met de Aarde en de andere Lemurianen verzwakte waardoor de
Aarde in disbalans raakte. Dualiteit werd voor het eerst ervaren op aarde.
De aarde werd veranderd, gevormd en vervormd toen de Nephilim hun eigen chakra (zonnevlecht)
gingen toepassen op deze nieuwe wereld. Doordat er steeds meer Nephilim op aarde incarneerden
ontstond er structuur en individualiteit.

Steeds meer Nephilim gingen straal 1 verkennen waardoor er conflicten ontstonden. De Lemurianen
die zich alleen voelden werden verleid door Nephilim die de liefde aan het verkenen waren. Maar
doordat de liefde niet in balans was, ontstond er jaloezie en machtsstrijd onder de nieuwe aarde
bewoners.
De Lemurians begonnen ook straal 2 te verkennen en te experimenteren met deze nieuwe energie.
Dit was echter niet gewenst door de Nephilim want die wilden deze krachten voor zichzelf houden.
Het duurde ook niet lang totdat de Nephilim de Aarde wilde overnemen door de Lemurianen volledig
te verwijderen.
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Kosmische straal 3: De Engelen
De continue oorlog tussen de Nephilim en de Lemurianen zorgde bijna voor het uitsterven van de
Lemurianen. De Aarde was echter nog steeds op zoek naar andere sterren stelsels waardoor de
Zuidpool zich verbond met de planeet Nippur. Deze planeet is de bron van de keel chakra (5e Hindu
chakra).
De 3e straal verbond zich met het thuis van de Engelen. De eerste engel die naar Aarde reisde was
Michael. Hij maakte contact met Atom en leerde hier de lessen van straal 1. De lessen van liefde en
verbinden werden door Michael geleerd en hij begreep de zoektocht van de Lemurianen naar hun
verloren volk.
De Lemurianen verbonden zich met straal 3 en ook zij begonnen de lessen van uitdrukken en het
hebben van een stem, te leren. Voor het eerst hadden de Lemurianen een stem gekregen om uit te
drukken hoe erg zij werden geraakt door de Nephilim die de wereld overnamen.
Meer Engelen incarneerden op Aarde en het duurde ook niet lang voordat de Engelen en Nephilim
voor het eerst contact maakten.

De Engelen en Nephilim leken erg veel op elkaar, hoewel ze elkaars uitersten zijn. Dit introduceerde
zwart & wit / goed en kwaad op de Aarde. De engelen wilden ook de krachten van straal 2 leren en
ze gingen deze verkennen. Dit werd echter niet gewaardeerd door de Nephilim en de overgelopen
Lemurians, waardoor er ook oorlog tussen de Engelen en Nephilim ontstond.
Openbaringen 12:7-9: 7Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen bonden de strijd
aan met de draak. De draak en zijn engelen boden tegenstand 8 maar werden verslagen; sindsdien is
er voor hen in de hemel geen plaats meer. 9 De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang
van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd en die de hele wereld misleidt. Samen met zijn
engelen werd hij op de aarde gegooid.
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De Engelen brachten weer balans op aarde en namen de kracht van de Nephilim weg. De Lemurianen
werden als vredesbewaker van de wereld ingesteld terwijl de Nephilim werden beperkt tot een
kleinere ruimte op Aarde.
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Kosmische straal 4: Reptielen en het begin van Atlantis
De zoektocht naar Lemurië ging verder en straal 4 verbond zich met de planeet Draconis. Deze
planeet is de bron van de Sacrale of Heiligbeen chakra (2e Hindu chakra). De Reptielen incarneerden
op Aarde en kwamen in contact met de Nephilim. Omdat de Reptielen de meester van gevoelens
zijn, kunnen zij deze ook manipuleren. Veel nieuwe gevoelens werden in de wereld geïntroduceerd
door de reptielen zoals: Seks, plezier, blijdschap etc. Deze gevoelens werden met de Nephilim
gedeeld.
De Nephilim hebben de kracht om materie gewenste vorm te geven, wat door de Reptielen erg
gewild werd. Ze creëerden een plek waarin het mogelijk werd om met deze nieuwe energieën te
experimenteren en noemden het Atlantis. Er kwam een hoop kracht uit het combineren van
gevoelens en materie waardoor er apparaten werden ontwikkeld om met deze gevoelens te
experimenteren.

De Reptielen ontdekten de donkere kant van gevoelens toen deze werd gecombineerd met de kennis
van de Nephilim. Voor het eerst op aarde werd er angst gevoeld. De Nephilim en Reptielen begonnen
op de Lemurianen te experimenteren om zo de donkere kant van het gevoel te ontdekken. Vele
Lemurianen werden in dit proces vernietigd of moesten vluchten naar de Engelen alliantie. Het
Lemuriaanse ras was voor de tweede keer bijna uitgestorven.

Julien Moorrees – http://www.merudi.nl – Gemaakt: 18-12-2011 Bijgewerkt: 25-3-2012

7|Pagina

Kosmische straal 5: Pleiaden
De Nephilim en Reptielen werden zeer overheersend en vielen de Engelen aan om zo de Aarde over
te nemen. Atlantis veranderde in een plek waar wapens werden ontwikkeld. Er werd een wapen
gemaakt dat specifieke stralen kon manipuleren en sluiten. Het doel was om de Lemurianen en
Engelen te verdrijven door hun verbinding met de aarde te verbreken.
Ze begonnen te experimenteren met de verbindingspoorten van de aarde, waardoor de 5e straal zich
verbond met de planeet Erra (nabij de ster Taygeta). Via deze straal, kwamen de Pleiaden op Aarde
en zij zijn de bron van het derde oog chakra (6e Hindu chakra). De Pleiaden kwamen in contact met
de Engelen en zij leerden hun stem te gebruiken.

De Pleiaden ontwikkelden de nieuwe ontdekte stralen en kwamen in contact met de reptielen toen
zij Atlantis bezochten. De reptielen herkenden het succes van hun experiment en een verbond werd
gesloten tussen de Pleiaden en de Reptielen. Doordat de Reptielen en Pleiaden veel meer
overeenkomsten hadden, werd het verbond met de Nephilim door de Reptielen verbroken.
De snelle ontwikkeling van Atlantis begon. De Pleiaden en Reptielen begonnen zeer succesvol maar
waren het steeds vaker oneens met elkaar. Dit leidde tot een fundamentele onenigheid toen het
eigenaarschap van de Aarde werd besproken. Zij wilden beiden het alleenrecht over de Aarde, wat
het begin van de grote Atlantische oorlog was. Een vernietigende periode brak aan waarin vele
straalwezen in zeer korte periode in aantal verminderde.
In een laatste poging om de wereld over te nemen gebruikten de Reptielen hun apparaat om de
stralen te verstoren, opnieuw. Maar door de oorlog was het zo beschadigd, dat het niet goed meer
functioneerde. Het magnetisch veld van de aarde werd verstoord, waardoor de polen verwisselden
en zich verplaatsen. De impact op de planeten die verbonden waren met de aarde was zo groot, dat
ze hun verbinding met de Aarde begonnen kwijt te raken.

Julien Moorrees – http://www.merudi.nl – Gemaakt: 18-12-2011 Bijgewerkt: 25-3-2012

8|Pagina

Totale paniek brak uit op aarde en sommige wezens probeerden te vluchten naar hun thuis planeet.
Sommigen probeerden zelfs te vluchten naar de thuis planeten van andere rassen via de Aardse
verbindingspunten met de stralen. Niet iedereen wilde hun “vijand” ontvangen, waardoor sommige
wezens geen toegang kregen tot de straal van anderen en werden voor dood achter gelaten.
Toen de aarde de verbinding met de planeten verbrak, was het niet langer mogelijk om te incarneren
voor de wezens die op hun thuis planeet waren. Ieder ras nam zoveel in aantal af, dat bijna al het
leven op aarde was uitgestorven.

Deze periode staat bekend als de ijstijd, waarin de aarde heel koud werd en een groot trauma kreeg
ingeprent onder de overlevenden die nog verbonden waren blijven met de aarde. Ze hadden de
verbinding met hun thuis verloren en konden alleen nog maar op elkaar rekenen.

Julien Moorrees – http://www.merudi.nl – Gemaakt: 18-12-2011 Bijgewerkt: 25-3-2012

9|Pagina

Kosmische straal 1,2,3,4 & 5: De alliantie
Omdat de Aarde afkomstig is van Lemurië en de Lemurianen de aarde niet verlieten, werd de invloed
van straal 1 zeer groot. De andere stralen leerden zeer diep de lessen van straal 1, wat ervoor zorgde
dat er een gezamenlijk initiatief ontstond om de aarde weer te verbinden met hun thuis planeten.
Want pas nu begrepen de stralen daadwerkelijk de pijn van de Lemurianen van het verliezen van hun
eigen thuis. De sterkste band tussen de verschillende stralen werd gevormd.
Aarde was een planeet met een paar overlevenden die op zoek waren naar hun eigen thuis planeet.
Er werd afgesproken dat deze ervaring nooit meer vergeten mocht worden en werd opgeslagen bij
iedereen die daar was. Een contract werd tussen de laatste overlevenden gemaakt, waarin werd
afgesproken dat de Aarde beschermd moet worden en de zoektocht naar Lemurië verder moest
gaan, zoals bedoeld.
Een periode van veel ontdekkingen ontstond doordat de stralen elkaar zeer zorgvuldig gingen
verkenen. Engelen leerden via straal 5 (inzicht) dat de Engelen en Nephilim eigenlijk uit dezelfde bron
afkomstig zijn. Ze lijken zo enorm veel op elkaar omdat de thuis planeet van de Nephilim en Engelen
op exact dezelfde afstand van hun bron staan.
Vanwege hun gelijkheid, duurde het ook niet lang voordat de eerste tweelingziel verbinding werd
gevormd tussen de Nephilim en Engelen. De Nephilim kwamen hierdoor weer in contact met hun
eigen wens zich te verbinden met hun bron. De Nephilim werden toen bekend als gevallen Engelen,
zo dat zij zich altijd hun goddelijke Engelen oorsprong zouden herinneren.
De krachten van de stralen op Aarde groeide veel sneller door de samenwerking, zelfs met de geringe
hoeveelheid wezens die er waren. De kracht van de verbinding maakte hen sterker dan ooit, en er
ontstond een balans tussen stralen:
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Kosmische straal 6: De Mens
De polen van de aarde waren nog steeds aan het glijden, toen een nieuwe “planeet” zich verbond
met de Aarde. De planeet Alcheringa / Tjukurpa was nog niet ver ontwikkeld omdat het een gasreus
was. De aarde was echter zeer interessant voor de Mens, omdat zij zich hierop beter kon
ontwikkelen dan hun eigen planeet. De mensen die incarneerden zijn de basis van de basis / wortel
chakra (1e Hindu chakra). Veel mensen incarneerden en begonnen de primitieve stammen zoals de
Indianen, Aboriginals en Papoea’s. Degenen die hun tijd op Alcheringa / Tjukurpa nog herinneren,
noemen dit de droomtijd. Het was de tijd voordat ze fysieke lichamen hadden en nog steeds op de
gasreus woonden.
De mensen begonnen de Aarde te verkennen en leerden de basis elementen, vuur, water, lucht en
aarde. Ze waren in staat om de aarde te leren kennen in de vorm zoals het was en er ontstond een
special band met de aarde. De andere stralen wisten niet zo goed wat ze moesten doen met dit
“beperkte” ras, dus ze besloten om de mensen vrij te laten in het verkennen. Van het verleden
hadden ze geleerd dat beïnvloeding voor grote problemen kon zorgen en dat wilden zij dit keer
voorkomen.
Dit ging goed voor een hele lange tijd en de mensen begonnen zich in grote getale te
vermenigvuldigen. De reptielen raakten geïnteresseerd in de mensen omdat deze zeer sterk zijn. Ze
werkten erg hard en ze gingen de mensen uitbuiten voor hen eigen gewin. Contact werd gemaakt en
gevoel (straal 4) werd geïntroduceerd bij de mensen. Door manipulatie van de reptielen kwamen de
mensen in contact met seks en ze beleefden er plezier aan. Hierdoor warden de mensen zeer
ontvankelijk voor de reptielen en gaven ze zichzelf weg, aan de “goden”.
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Dit keer waren de andere stralen er vlug bij en de engelen verbrak het contact tussen de mensen en
de reptielen. Straal 1 werd bij de mensen geïntroduceerd, waardoor zij het verschil tussen seks en
liefde konden leren. Een diepere verbinding ontstond tussen de mensen en de Aarde toen zij in
contact kwamen met de werkelijke Lemuriaanse energie. De mensen groeiden in nog grotere getale
en de andere stralen richtten zich weer op het terugvinden van hun thuisplaneet.
De Reptielen en Pleiaden sloten vrede en hielpen elkaar in de zoektocht naar hun thuis. De eerste
stap naar een samenwerking werd gezet en staat tegenwoordig bekend als de Galactische Federatie
van Planeten. Hun energie begon zich buiten de aarde te richten en de polen werden weer op hun
originele pad gezet. De aarde kon weer verder gaan in de zoektocht naar Lemurië.

De mensen groeiden in nog meer aantallen en de meeste van hem zijn nooit in contact gekomen met
andere stralen. Alleen met de Lemuriaanse straal was zeer intensief contact zodat de mensen in
groepen konden leven. Hierdoor ontstond een hele diepe band tussen de Lemurianen, de Aarde en
de Mensen. De Lemurianen leerden straal 6 zeer goed kennen waardoor zij een nog beter begrip van
de belangrijkheid van de aarde kregen, op een andere manier dan zij al kenden. Voor de Mensen
werd de Aarde hun thuis.
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Kosmische straal 7: De Kristallen
Een nieuwe straal verbond zich met de planeet Kolob die de bron is van de kruin chakra (7e Hindu
chakra). Het is de thuisplaneet van de kristallen en de eerste kristal die incarneerde was Jezus
Christus. Ze begonnen hun lessen op Aarde in direct contact met de Mensen en de Engelen.

Er was meteen begrip tussen de Engelen en de Kristallen omdat de relatie die de Kristallen hadden
met God, precies datgene was dat zij zochten. Een verbond werd gevormd tussen de Engelen en
Kristallen om samen te werken aan een betere aarde. De kennis van het hogere zelf van de kristallen,
bracht perspectief over alles waardoor de andere stralen zich meer op hun eigen lessen begonnen te
richten. De kristal energie werd opgenomen door de andere stralen en een nieuwe balans werd
gevormd. Deze balans op aarde zorgde ervoor dat er een makkelijke manier ontstond om de
verschillende stralen op aarde met elkaar te integreren.
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De rassen op aarde begonnen Chakra’s te ontwikkelen volgens het stralen systeem van de aarde, om
zo een betere transformatie tussen de stralen onderling te hebben. Hierdoor ontwikkelde de aarde
zich een stuk sneller dan eerder. Veel systemen werden ontwikkeld die inzicht gaven in het nieuwe 7
chakra systeem. Dit werd wereldwijd gebruikt en de ontwikkeling van de Aarde ging enorm snel
dankzij dit nieuwe transformatie systeem.

De wezens op aarde waren veel meer gelijkgestemd toen het weer terug ging op zijn oude pad. De
verbinding via de stralen 2,3,4 en 5 met hun planeet werd weer hersteld. Hierdoor konden vrienden,
broers en zussen weer met elkaar in verbinding komen die elkaar na de ijstijd niet meer hadden
gezien. Alle ervaringen en lessen van de andere stralen werd met elkaar gedeeld. Sommigen besloten
om de planeet te verlaten en nooit meer terug te keren (zoals een groot deel van de Pleiaden).
Anderen daarentegen besloten om weer op aarde te gaan leven (zoals de engelen) om zo in contact
met de andere stralen te kunnen leven.
Het was een zeer vruchtbare tijd waarin de alliantie zich ook over de planeten verspreidde.
Federaties werden gevormd en het was mogelijk voor sommige rassen om te “incarneren” op andere
planeten. De aarde werd een portaal voor nieuwe planeten.
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Kosmische straal 8: Zetas
De aarde ging verder op zoek naar Lemurië toen het zich verbond met een nieuwe planeet Zeta
Reticuli. De Zetas zijn het meest technologisch geavanceerde ras waarmee de aarde in verbinding
kwam. De Zetas zijn echter een uitstervend ras omdat hun enige manier van voortplanten gebeurd
via kloon technologie. Deze technologie is echter niet perfect wat ervoor zorgt dat de Zetas
belangrijke DNA informatie verliest, iedere keer wanneer er een nieuwe Zeta word geboren.
Toen de Zetas zich verbonden met de aarde straal, gebruikten zij hun technologie om de nieuwe
wereld te verkennen. Omdat de Zetas een zeer voorzichtig ras zijn, hebben zij alle technologie in huis
om zich zo goed mogelijk te verstoppen. Een periode van observatie begon waarin zij veel leerden
over de mensen. Zij experimenteerden met menselijke DNA om zo het menselijke
voortplantingsysteem te implementeren in hun eigen ras.
De Zetas waren zich in het begin niet bewust van andere stralen totdat hun technologie in contact
kwam met signalen van de Reptielen die gebruikt worden in de zoektocht naar Lemurië. Deze
signalen konden onmogelijk afkomen van de “beperkte” mensen dus begonnen zij de Reptielen straal
te onderzoeken. Zij kwamen erachter dat de Aarde het mogelijk maakte dat andere stralen in
menselijke lichamen kunnen incarneren.
De eerste Zetas incarneerden in fysieke lichamen en begonnen de Aarde op een nieuwe manier te
verkennen. Ze leerden veel sneller met een fysiek lichaam en steeds meer Zetas kwamen naar aarde.
De kennis van technologie werd naar Aarde gebracht met als doel haar compatibel te maken met
Zeta Reticuli. Hun invloed op aarde werd steeds groter, waardoor de Reptielen de Zetas ontdekte.

Het eerste contact tussen de Zetas en Reptielen kwam tot stand. Voor het eerst in hun leven was het
voor de Zetas mogelijk om emoties te verkennen. Echter vonden ze het niet fijn dat ze geen controle
hadden over deze emoties. Ze begonnen te experimenteren met technologie waardoor er drugs en
medicijnen werden uitgevonden om deze emoties en gevoelens te manipuleren.
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De Reptielen legden het doel van de aarde uit aan de Zetas en kwamen tot een overeenkomst over
de regels die de Zetas moeten respecteren om welkom te zijn op Aarde. Maar omdat de Zetas nieuw
op Aarde waren en ze de bijna vernietiging van de aarde niet hebben meegemaakt, hadden geen
respect voor de andere stralen.
Er werd technologie ontwikkeld voor het beheersen, verkennen en besturen van de andere stralen.
Veel uitvindingen werden gedaan. De technologie die grote impact heeft op de wereld en verbonden
zijn met de verschillende stralen zijn als volgt:
•
•
•
•
•
•
•
•

Straal 1 (Hart): Telefonie, Het Internet, Sociale netwerken.
Straal 2 (Zonnevlecht): Geld, Elektronisch geld, Democratie.
Straal 3 (Keel): Grammofoon, Radio, Televisie.
Straal 4 (Sacrale): Chemische drugs / Medicijnen, Anticonceptiepil, Viagra.
Straal 5 (3e oog): Radar, ECG (EKG), XTC (MDMA).
Straal 6 (Basis): Weersvoorspelling, Wolkenkrabbers, Bouwtechnieken.
Straal 7 (Kruin): Elektriciteit, EMF Meter, Ruimte satellieten / telescopen.
Straal 8 (-1*): Genetische manipulatie, Microchips, Computers.

De Zetas experimenteren nog steeds met de verschillende stralen, maar werden zich wel steeds
meer bewust van de belangrijkheid om Aarde zich weer met Lemurië te verbinden. De technologie
wordt steeds meer aangepast om de Aarde te behouden of op zijn minst de impact op het
ecosysteem te verminderen.
*Straal 8 is niet verbonden met een chakra. Als het verbonden zou zijn, dan zou het gelegen zijn onder de basis
chakra.
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Kosmische straal 9: Arcturianen
De aarde was nog steeds op zoek toen een nieuwe planeet zich verbond met de aarde. De planeet
Arcturus verbond zich waardoor de Arcturianen konden incarneren. Zij zijn een zeer geavanceerd ras
die veel kennis hebben van het universum. Zij herkenden de belangrijkheid van de aarde omdat het
een belangrijke doorgang is naar andere onderdelen van het universum waar de Arcturianen geen
toegang toe hebben.
De Arcturianen die incarneerden zijn het bekendst als sterren/regenboog kinderen. Zij geven les in
het hebben van een collectief bewustzijn met behoudt van de individualiteit. Dit is anders dan de
Lemurianen, die hun individualiteit verliezen zodra ze met andere Lemurianen verbinden om een
collectief bewustzijn te vormen.
Als eerste werd er contact gemaakt met straal 7, waardoor zij een diepe kennis over het hogere zelf
kregen. Mensen konden steeds meer in contact komen met hun hogere zelf, zonder het goddelijk of
heilig te verklaren. Zielen werden zich bewust van hun collectieveen individuele natuur waardoor zij
zich van de massa konden loslaten.

Het hebben van individualiteit tezamen met een collectief bewustzijn werd ervaren door
de andere stralen. In het kort zijn dit de meest belangrijke ontwikkelingen per straal:

•

•

Straal 1 (hart): Het maken van een verbinding is de kracht van de Lemurianen, maar zij
maken een symbiotische verbinding wanneer zij dit doen. Straal 9 leert hen te verbinden op
zo'n manier dat de individualiteit behouden blijft als het collectieve bewustzijn zou schaden.
Er is een balans tussen het collectieve bewustzijn en individualiteit.
Straal 2 (Zonnevlecht): Het bewustzijn hoe machtsystemen zoals communisme, geld of
religie, de massa besturen is geleerd waardoor deze systemen kunnen instorten. Dit proces is
nog steeds gaande, maar steeds meer scheuren komen in die systemen die geen rekening
houden met het individu dat daar "in" zit.
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•

•

•

•

•
•
•

Straal 3 (Keel): De stem van het individu wordt nu gehoord door de massa waardoor er
wereld veranderende gebeurtenissen plaatsvinden. Regeringen storten in of verbonden
worden gesloten tussen mensen die al eeuwen elkaars vijand zijn. De invloed van sociale
media, muziek en video’s wordt overal ter wereld ervaren.
Straal 4 (Sakraal / Heiligbeen): Het ervaren hoe gevoelens gelijk zijn onder anderen, maar
nog steeds anders is per persoon is geleerd in straal 4. Het maken van een verbinding die niet
meer gebaseerd is op seks, is een andere belangrijke les binnen straal 4.
Straal 5 (Derde oog): De ontwikkeling / uitbreiding van spirituele therapie, energetische
heling en regressie therapie is ontwikkeld om in contact te komen met de ziel, maar met
behoud van de individualiteit.
Straal 6 (Basis): Bewustzijn in de breekbaarheid van de aarde en de verbinding ermee, wordt
geleerd. Ook de belangrijkheid van veiligheid, de basis elementen om te leven en deelname
aan een globale gemeenschap wordt geleerd.
Straal 7 (Kroon): Het herkennen van je eigen ziel binnen de collectieve bron, zorgt ervoor dat
individualiteit kan bestaan binnen het collectief.
Straal 8 ( -1*): Genetische manipulatie is verfijnd waardoor er meer geavanceerde rassen
kunnen incarneren. Hierdoor kunnen er meer nieuwe stralen zich verbinden met de aarde.
Straal 9 (8**): Inzicht in de kosmische stralen en de belangrijkheid om ze in balans te
brengen met elkaar, wordt geleerd.

*let op: Straal 8 is niet verbonden met een chakra. Als dit wel zo was, dan was deze gelegen onder de basis
chakra.
** straal 9 is ook niet verbonden met een chakra. Als dit wel zo was, dan was deze gelegen boven de
kruinchakra.
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Kosmische straal 9: In balans komen
Doordat alle lessen in een hoog tempo worden geleerd door alle stralen is er een enorme evolutie
van het bewustzijn op aarde. Hoewel we er nog niet zijn is er wel een doel dat we volgen. Dit doel is
om alle stralen in balans en in overeenstemming te krijgen volgens het volgende plaatje:

Zoals je kunt zien zijn alle stralen in een structuur geplaatst die een heldere basis vormt voor de
stralen om in balans te zijn met de Aarde. De invloed is gelijk verdeeld en het is niet langer nodig
voor een straal om te domineren over een andere straal. Een goed begrip over het vervolg naar de
volgende fase is bekend en alle stralen zijn klaar voor de toekomst.
Let op: zover zijn wij op dit moment nog niet. De tijd waarop de aarde in de bovenstaande balans kan
komen loopt tot 21 december 2012. Dat betekend dat er nog een hoop moet gebeuren om klaar te
zijn voor een nieuwe straal zonder de vernietigende gevolgen die we kennen uit het verleden. Deel
daarom deze informatie met iedereen die het aangaat en help de wereld om in balans te komen. Dit
is hèt moment om te handelen! Heb je de moed om de stralen te vergeven die je in het verleden het
meeste pijn hebben gedaan?
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Kosmische straal 10: Onbekend 1
Volgens de algemene voorspellingen, straal 10 zal zich verbinden met de aarde op 21 december
2012. Aangenomen dat alle stralen in balans zijn, zal de impact van straal 10 kunnen worden
opgevangen door de andere stalen, wanneer het zich verbind zoals onderstaand:

Hoe het vanaf hier verder gaat is onbekend, dus de volgende pagina’s geven een mogelijk uitkomst.
Deze tekst gaat er vanuit date en volledige balans is bereikt.
Wanneer straal 10 zich verbindt zal de impact erg groot zijn omdat het een zeer geavanceerd en
geëvolueerd ras is. Door hen te laten zien hoe gebalanceerd wij zijn, zullen zij de belangrijkheid
begrijpen van de verbinding waarop zij zich hebben aangesloten. De lessen van de andere stralen
worden geleerd door straal 10, waardoor zij begrijpen waarom Aarde zich met Lemurië wil
verbinden.
Zeker wanneer straal 10 leert van de tweelingzielen van de Engelen, zal straal 10 zich realiseren dat
een verbinding met hun eigen tweeling gemaakt kan worden via Aarde. Straal 10 zal zich aansluiten
bij de balans en helpen met het zoeken naar de volgende straal. Straal 9 zal zijn invloed verhogen om
de balans tussen alle stralen te waarborgen:
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Kosmische straal 11: Onbekend 2
De zoektocht gaat verder en straal 11 zal zich verbinden met de Aarde. Omdat straal 10 zeer veel lijkt
op straal 11, zal een soepele eerste contact plaatsvinden. Door de lessen van de oorlogen tussen de
Engelen en Demonen, Pleiaden en Reptielen, is straal 10 klaar voor de verbinding zonder de
vernietiging van de Aarde.

Straal 11 komt in balans en doet mee met de zoektocht naar Lemurië. Om nog krachtiger te zijn, de
gecombineerde energie is verhoogd om zo nog beter afgestemd te zijn op de zoektocht. De aarde
krijgt een grotere “antenne” en begint haar laatste zoektocht:
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Kosmische straal 12: Lemurië’s tweeling
De gebalanceerde zoektocht is succesvol en andere delen van Lemurië worden gevonden in het
universum. Een verbinding wordt gemaakt met al deze delen, waardoor de ervaringen van alle
Lemurianen worden geleerd.

Een werkelijk sterrenpoorten netwerk is gevormd tussen alle Lemuriaanse delen, waardoor er
interstellaire reizen tussen hen mogelijk zijn. Delen van het universum die buiten bereik waren zijn
nu binnen handbereik voor alle rassen die verbonden met de Aarde zijn.
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Overzicht van de stralen
Misschien is het opgevallen dat de kosmische stralen, de aarde chakra’s en aarde chakra’s met elkaar
te maken hebben. In dit hoofdstuk een samenvatting van de relevante informatie gerangschikt per
straal. Er is al veel informatie te vinden over de stralen / vlammen op het Internet. De meest
bekende vlam is de Violette Vlam (zevende) door Saint Germain.
Straal Chakra

Ras

Thuisplaneet

Vlam

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Lemurianen
Nephilim
Engelen
Reptielen
Pleiaden
Mensen
Kristallen
Zetas
Arcturianen

Lemurië / Aarde
Nibiru
Nippur
Draconis
Erra
Alcheringa / Tjukurpa
Kolob
Zeta Reticuli
Arcturus

Derde
Zesde
Eerste
Zevende
Vijfde
Vierde
Tweede

Lemurianen

Lemurië

4
3
5
2
6
1
7
*
*
*
*
*

Vlam
Kleur
Roze
Goud
Blauw
Violet
Groen
Wit
Geel

Goddelijke
Kwaliteit
Liefde
Invocatie
Kracht
Transmutatie
Waarheid
Puurheid
Wijsheid

www.merudi.net

*Deze stralen zijn niet verbonden met een chakra.

Of gerangschikt per chakra:
Chakra Straal Ras

Thuisplaneet

Vlam

1
2
3
4
5
6
7
*
*
*
*
*

Mensen
Reptielen
Nephilim
Lemurianen
Engelen
Pleiaden
Kristallen
Zetas
Arcturianen

Alcheringa / Tjukurpa
Draconis
Nibiru
Lemurië / Aarde
Nippur
Erra
Kolob
Zeta Reticuli
Arcturus

Vierde
Zevende
Zesde
Derde
Eerste
Vijfde
Tweede

Lemurianen

Lemurië

6
4
2
1
3
5
7
8
9
10
11
12

Vlam
Kleur
Wit
Violet
Goud
Roze
Blauw
Groen
Geel

Goddelijke
Kwaliteit
Puurheid
Transmutatie
Invocatie
Liefde
Kracht
Waarheid
Wijsheid

www.merudi.net
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