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Algemene informatie 
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Bedankt voor je interesse in de Merudi praktijk. De Merudi praktijk is 
gespecialiseerd in het werken met kosmische stralen. Wij gebruiken 
verschillende technieken in combinatie met de stralen. Dit zijn: 

  

Kosmische Healing 

Koperen Pyramides 

Kosmische Regressie 

Kosmische Activaties  

Kosmische Workshop 

Kosmische Groepsworkshop 
 

Merudi Praktijk 

Julien Moorrees 
Spinozaweg 71 Bis 
3532 SE Utrecht 

http://www.merudi-praktijk.nl 
contact@merudi-praktijk.nl 

tel. 030-6912372 

 
Kosmische stralen kan je het beste vergelijken 
met een energiepatroon dat afkomstig is van een 
andere planeet. Deze energie trilt volgens een 
bepaald patroon en kunnen we hier op aarde  
voelen. 

 
Er zijn twaalf stralen die verbonden zijn met een 
buitenaardse beschaving die op aarde zijn gaan 
leven. In het overzicht een korte samenvatting 
van de verschillende stralen: 

Straal Naam Kwaliteit Chakra Locatie 

01 Lemurië Eigen Liefde 4 Hart 

02 Nephilim Kracht 3 Boven de navel 
03 Engel Expressie 5 Keel 
04 Reptiel Emotie 2 Onder de navel 
05 Pleiaden Bewustzijn 6 Tussen de ogen 
06 Mens Aarding 1 Schaambeen 

07 Kristal Hogere zelf 7 Kruin 
08 Zeta Technologie * Tussen bovenbenen 
09 Arcturiaan Individualiteit * 20cm boven kruin 
10 Arachian Zonder angst * Tussen onderbenen 
11 Agharthaan Wijsheid * 20cm voor hart 

12 Prokaryoot De bron * 20cm achter hart 
 

 
De Merudi praktijk beschikt een grote koperen piramide, waarin u kunt zitten. Door 
plaats te nemen in de piramide, wordt de kosmische energie het meest versterkt en 
geactiveerd. Door de bovensteen van Quartz te kombineren met de kosmische energie, 
komt de meest zuivere energie bij u binnen. 
 
Een Kosmische Healing is gericht om de energie van één kosmische straal volledig te 
ontvangen en te activeren. Om deze bundeling van de energie mogelijk te maken, wordt 
gebruik gemaakt van twee koperen piramides. 

 

 
De koperen piramides 

 

In deze piramides worden de kosmische stralenkaarten gelegd, waarmee u deze 
energie volledig kunt opnemen en ontvangen. Indien er blokkades zijn, ontstaat door 
verschillende kaarten in de kleine piramide te gebruiken, bewustzijn op de blokkades. 
Dit kan direct worden uitgewerkt tijdens de activatie. Na afloop van de healing krijgt 
u een kosmische stralenkaart mee voor thuis, zodat u de energie altijd weer kunt 
oproepen. 
 

In een Kosmische Regressie maakt u via regressie, kennis met de geschiedenis van de verschillende 
rassen die op aarde zijn geïncarneerd. Hiervoor hebben wij speciale energetische platen ontwikkeld die u 
in contact brengen met de energie van deze rassen.  
 
Als u op een plaat staat kunt u ervaringen uitwerken die zijn ontstaan tijdens uw 
eerste incarnaties op de aarde. Denk aan de oorlog tussen de Engelen en de Duivels 
of aan de periode op Atlantis. Misschien hebt u nog herinneringen van de ijstijd of 
de ontploffing van Lemurië?  

 
Tijdens een regressie bewandelt u het pad van de rassen door de geschiedenis van 
de aarde heen. U staat op een energetische plaat, waarmee u afstemt op de 
verschillende rassen. 

 
Wij bieden deze workshop ook aan als groepsessie, of als persoonlijke sessie. Het is 
aan u om te voelen welke vorm het beste bij u past.  

 
De energetische platen 

 


