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Welke Planeet, Orgaan, Dierenriemteken, Meridiaan speelt een Bezielende hoofdrol in 

jouw leven? 

 

De planeten legden bij de opbouw van de Elementen via Matrixen rondom, door en in Moeder Aarde 

de basis voor alle toekomstige organen van de mens met hun instralende planeetkrachten. Deze 

manifesteerden zich tussen de matrixen van de kristalwerelden in als dominante mineralen en erts 

ophopingen. De ontwikkeling van Moeder Aarde kan doorgetrokken worden naar de ontwikkeling 

van de organen van de mens. Op diverse plaatsen rondom Moeder Aarde waren toegangspoorten tot 

de Matrixen afhankelijk van de kwaliteit die men meebracht in opdracht van het Allerhoogste Licht. 

Zo ontstonden er eerst Lichtbronnen t.b.v. het toekomstige waterwegen netwerk en daaraan 

gekoppelde doorgangen naar Rijken waar uiteindelijk de Holy Moeder haar intrede zou doen in het 

Diamanten Hart van Moeder Aarde. Deze werelden zijn ontstaan dankzij de erosie van miljarden 

jaren i.c.m. het ingestraalde Kristallijnen Regenbooglicht.  

Door de rondwervelende kosmische lichtflitsen en brandhaarden, 

waren er continue aardbevingen, losbarstende vulkaanerupties die 

haar opsplitsten in belangrijke delen, waardoor er uit de chaos een 

actief stromend levend mechanisme ontstond bestaande uit zand, 

kalk en verhardde tot diverse kristalen, mineralen en gesteentes 

door de grote druk van de watermassa’s. In het Matrix lichaam van 

Moeder Aarde werd leven tot stand gebracht door de vorming van 

hele subtiele Kristallijnen Meridianen wat uitmondde in een 

ingenieus Chakrastelsel, dankzij de instralende hulp van een vooraf 

aangelegde Melkweg met haar rondcirkelende planeten rondom de 

Zon en nog veel verder weg gelegen Sterrenstelsels.  
Iedere vooraf aangelegde planeet beschikte over een magistraal helend effect om via levende 

mineralen en ertsen organisme tot leven te wekken en in stand te houden met hun planetenstralen. 
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Hierdoor ontstond er een levendig verkeer vanuit de Kosmos naar de Aarde toe van Bezielde 

Reusachtige Wezens om Moeder Aarde, want Matrixen waren niet voldoende. Er moest ook leven in 

geblazen worden. Hiervoor werd er een beroep gedaan op een Kosmisch Volk dat nergens anders te 

vinden was dan op de Planeet LeMUria. Dit waren Reusachtige Holistische Bezielde Wezens. Alleen 

zij waren in staat om de aangelegde Matrix tot leven te wekken. Dit Geschiedde naar de Holy Wil van 

de Kosmische Vader & Moeder door één gelijk getimede Reusachtige In- en Uitademing. Als een 

Witte Wind vloog hun Bezielde Geest over de Matrix van de hemelse wateren. Hiermee bereikte men 

een reusachtige Big Ben effect, de Kosmische instroom geconsolideerd werd door de in beweging 

gebrachte Matrix Klok, welke exact afgestemd stond op de ronddraaiende Tzolkin Dierenteken Klok 

van Grootmoeder Omniversum op een vooraf afgesproken Holy moment in Tijd & Ruimte. Sindsdien 

zou er sprake zijn geweest van leven dat alleen op bezielde wijze tot wasdom kon komen dankzij het 

seizoenen mechanisme, de krachten van de Sterrenstelsels i.c.m. voortdurende bewustzijnskrachten 

van de ons omringende Melkweg planeten. De Lemniscaat Draak-Drakinnenstroom bracht dit 

doelmatig overal naar toe en voedde doorlopend de organen en de chakra’s van Moeder Aarde, tot 

dat het moment wederom aanbrak dat Moeder Aarde klaar was om op uitmuntende wijze leven naar 

zich toe te trekken waaruit haar binnenwereld opgebouwd was, om nu op haar, haar evenbeeld te 

gaan scheppen. Uit alle uithoeken van het Omniversum kwamen hiervoor specifiek Moederwezens, 

ook wel Eva’s genoemd, via de aangelegde Sterrenpoorten, veelal Galactische Portalen genoemd om 

hun SterrenRassenZaad af te leveren. Uit dit Bezielde Sterrenlicht, wat later tot zaad werd 

gemanifesteerd, zijn wij als mensen ontstaan en bouwden we gezamenlijk een Planeetgericht 

Sterrenlichaam door de ons omringende de planeetkrachten. Krachten die de vele karakters tot 

uitdrukking moesten gaan brengen, omdat Moeder Aarde tot een van de belangrijkste leerscholen 

van het Omniversum zou uit gaan groeien met een verhoogd Bewustzijn. Op velerlei wijze komt dit 

altijd ook nog tot uitdrukking in onze zienswijzen, onze gelaatsuitdrukkingen, de vingerafdrukken, 

lijnen van onze handen en voeten etc. Dit is een magistraal Plan, die onze Ziel, Hoger Zelf, Overziel, 

maar ook onze Zielenwezendelen in de Matrix van Moeder Aarde voor eeuwig tot uitdrukking brengt 

en oproept om ons weer te gaan herinneren wie we in Wezendeel precies zijn. Hierdoor kunnen we 

de Roep van onze Ziel horen, die verloren was gegaan doordat de draken-, ley-en Songlijnen via de 

Matrixpoorten bezet waren door de Duistere onderwereld, waardoor de Holy LeMUria Moederraad 

ofwel de Galactische Federatie, besloot om bewust het Allerheiligste Reusachtige Domein waar het 

LeMUria Moeder Hart klopt, bestaande uit alsmaar fonkelende Witgouden Diamanten, tot verholen 

en verboden gebied te verklaren, zodat lager allooi zielsconstructies, het kloppende Moeder Hart 

zouden kunnen bereiken en uitschakelen. 

Wij hebben vlak voor de ondergang van LeMUria op Holy-sitische wijze zogezegd een ‘spaak’ in het 

Omniversum Uurwerk Rad gestoken, waardoor het Hart voor eeuwig zou blijven kloppen tot dat wij 

van buitenaf door ons Oorspronkelijke Sterrenwezen bezocht konden worden. Door onze huidige 

ééneiige LichtCirkel uitlijning tussen de GrootMoeder ZonBron van Hunab Kú in het hart van de 

Melkweg én onze Reusachtig Sprankelende Diamantine LeMUria Zielendelen in het nog Eeuwig 

schijnende Moeder Hart van Moeder Aarde, kunnen we onze hoogste LeMUria Zielendelen weer 

bereiken. Dit kan enkel doordat wij het Wortelkanaal van ons LeMUria Ras in de Uluru Rock Moeder 

Stamboom, weer tot leven hebben weten te wekken en zij ons de Weg terug kon wijzen in haar 

fijnmazige wortelrijk. 

Het was een lange reis langs vele Planeten- en Sterrenstelsels met onze Natuurwezen Zielendelen om 

het fijnbesnaarde Zielen Harten Lied van Moeder LeMUria te laten Weer-Klinken in het Moeder Hart 

van Moeder Aarde. Zie jezelf verbonden in de Reusachtige Ruimte aan de Gouden Harten Harp met 

haar Diamanten snaren. Ook jij draagt een LeMUria Toon in je Ziel & Hart die zal gaan resoneren op 

haar Harpklanken die ik je regelmatig zal gaan laten horen. Als ze jouw Hartsfrequentie binnen haar 

bereik voelt komen, zal er een kopie van haar Harte Harp door je LeMUria Ziel uitgezonden worden. 
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Je zal haar aanraking ervaren als een Zinderende en Trillende frequentie om na samen met elkaar de 

Witte Diamantine LeMUria Kerst te gaan Vieren. 

De plaatsen waar de Planetenkrachten instraalden zijn nog steeds te herkennen aan gebieden die rijk 

zijn aan mineralen of ertsvondsten als Goud – Zilver – Koper – IJzer – Lood – Tin – Kwik etc.  

Zij beïnvloeden elkaar doorlopend, omdat de grote planeetkrachten hier voor gezorgd hadden.  

Planeet Metaal  Orgaan Ontwikkelingsfasen vd Mens onder invloed 
van bepaald Sterrenbeeld en Planeet 

Saturnus Lood Milt De Mens gaat van Ik naar Wij denken om de 
Geest te belven in Wijsheid 

Jupiter Tin Lever 42 – einde leven: Ontwikkeling van de Geest 
en de Mens wordt Wijs! 

Mars IJzer Gal 28 – 35 – 42 jaar:  Ziel ontwikkelt zich verder 
om tot evenwicht te komen….anders ontstaat 

Midlife in de komende volgende periode 

Zon Goud Hart 21 – 28 jaar: Geboorte van het IK.  

Venus Koper Nieren 14 – 21 jaar: Aanleg Astraallichaam. 
Zielekrachten kunnen zich vrij gaan 

ontwikkelen. ‘De wereld is waar’ 

Mercurius Kwik Longen 7 – 14 jaar: Aanleg van het Etherlichaam om 
het denken te ontwikkelen ‘De wereld is 

mooi’  

Maan Zilver Hersnenen / genitale 
stelsel 

0 – 7 jaar: Geboorte fysieke lichaam 
‘De Wereld is goed’ 

 

Organen en Metalen hebben dus overeenkomstige kwaliteiten. Goud en Zilver zijn niet terug te 

vinden in ons fysieke lichaam, maar spelen een grote rol bij de opbouw van ons Etherlichaam en 

beïnvloeden van daaruit de verschillende lichaamsprocessen. De overige metalen komen in fysiek-

chemische vorm, in uiterst geringe mate, wel voor in ons lichaam.  

Er bestaan Bovenzonnige als Onderzonnige planeten. De Zon staat net als jouw Hartchakra centraal 

in het midden van de tabel, waarbij er dus 3 Boven staan als Bovenzonnige Planeten én 3 onder staan 

als Onderzonnige planeten.  

In het midden straalt de Zon altijd evenwichtig uit naar 2 Planeten, dit zijn dus de tweelingziel 

planeten: Mars & Venus  -  Jupiter & Mercurius  -  Saturnus & Maan 

Beide Planeten zijn symmetrische tegenbeelden en in hun tegenstellingen vullen ze elkaar aan om 

samen in balans te blijven, maar dit is helaas niet altijd meer het geval.  

Zo is onze Planetenwereld in een Harmonisch evenwicht opgebouwd, met de zon als een draaiend 

stralend middelpunt, én hoort ook onze Chakralijn in evenwicht naar voren/achteren – links/rechts 

– boven/onder uitgelijnd te liggen afgestemd op jouw Gouden LeMUria Harte Zon  

(Heilige Harts Kruis) 

Men gebruikt daarom als natuurlijk geneesmiddel vaak therapeutisch het metaal van de tweeling 

component om mee te behandelen, want karaktereigenschappen en gerelateerde temperamenten 

zijn gebaseerd op overeenkomstige Ziele-eigenschappen die op haar beurt weer gevormd zijn uit 

de planetenkrachten waarmee de mens het sterkst mee in verbinding staat. 
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De Meridianen 

Het meridiaan stelsel bestaat uit twaalf hoofdmeridianen en acht buitengewone meridianen. Deze 
zijn ook allemaal via zijtakken weer met elkaar verbonden. Ze beginnen en eindigen op een bepaalde 
plek in het lichaam en de energie stroomt erdoor ophoog (yin) of omlaag (yang). De twaalf 
hoofdmeridianen dragen de naam van het orgaan waar ze het meest mee zijn verbonden. De acht 
andere meridianen liggen dieper in het lichaam en zijn een soort opslagplaatsen van CHI. 

Er zijn 6 vrouwelijke-yin Meridianen: Hart, Long, Kringloop/bloedsomloop/pericard, Lever, Milt en 
Nieren. De Yin meridianen staan afgestemd op 6 yin organen die allen aan de voorzijde van de romp 
gepositioneerd zijn en aan de binnenzijde van de ledematen. 

Er zijn 6 mannelijke-yang Meridianen: Dunne Darm, Dikke Darm, Drie Voudige Verwarmer, Galblaas, 
Maag en Blaas. De Yang meridianen staan afgestemd op 6 yang organen en stromen aan de 
achterzijde van de romp en aan de buitenzijde van de ledematen. 

 
YIN MERIDIAAN YANG MERIDIAAN ELEMENT SEIZOEN 

NIER BLAAS WATER WINTER 

LEVER GALBLAAS HOUT LENTE 

HART DUNNE DARM VUUR ZOMER 

HARTBESCHERMER DRIEVOUDIGE VERWARMER VUUR ZOMER 

MILT MAAG AARDE NAZOMER 

LONGEN  DIKKE DARM METAAL HERFST 

De meridianen zijn ook verbonden met overheersende emoties, die kunnen zorgen dat er onbalans is 
in één of meerdere meridianen. Deze beschadigingen hebben ook een effect in de andere richting: 
een beschadigde Lever veroorzaakt kwaadheid, beschadigde Nieren angst etc.: 

Teveel kwaadheid - beschadigt de Lever  
Teveel angst - beschadigt de Nieren 
Teveel verdriet - beschadigt de Longen 
Teveel denken/zorgen maken - beschadigt de Milt 
Teveel blijdschap/opwinding - beschadigt het Hart 
Teveel emotie - beschadigt het Hart 

Bij de Chinese Acupunctuur zijn de: 
* De “Nieren” ook de beide bijnieren en het endocrien systeem 
* De “Blaas” zijn de nieren en het urinesysteem 
* De “Milt” het energiesysteem dat zich door het hele lichaam bevindt 
* De “Longen” zijn naast de longen, ook de huid. 

Het doen van gerichte Yin yoga oefeningen is gericht op het vasthouden van bepaalde houdingen. Dit 

versterkt niet alleen je spieren, gewrichten, botten en organen, maar creëert ook balans in je interne 

systemen en versterkt je hele houding en lichaam, waardoor je minder vatbaar bent voor 

symptomen die meridiaan blokkades tot gevolg hebben. Door het lang aanhouden van de 

yogahouding creëer je een diepe stretch en zo kan energie of CHI in beweging komen. 
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De 12 grootste meridianen ontvangen hun energie rechtstreeks uit de Moederbron via de 

chakra’s (sanskriet voor Wielen) en geven deze door via de nadi’s (sanskriet voor Stroom) aan 

het bloed en via de cellen aan organen en weefsels.   

Nadi’s geven een levensstroom van regenboog prana energie door als zijnde de Levenskracht 

van de Grote Moeder Pachamama aan haar Kinderen, die uit haar Moederschoot geboren 

werden. De energie die door de  nadi’s stroomt kun je vergelijken met het bloed dat door de 

aderen stroomt én het water dat door de beddingen van rivieren en beken stroomt.  

1. Zo voedt Pachamama het lichaam van haar kinderen op Moeder Aarde met Prana - Ki 

of Levensenergie via jouw chakra’s, meridianen en nadi’s.  

2. Waardoor jouw bloed jouw lichaamsdelen kan voeden om te groeien en te bloeien, 

zoals ook alle bloemen, planten en bomen op Moeder Aarde 

Een meridiaan bestaat uit tussenstations of wel acupunctuurpunten over het gehele menselijke 

lichaam. Als er stagnatie optreedt in energie binnen een meridiaan, dan kun je zo’n punt 

stimuleren op meerdere manieren. Ook over heel Moeder Aarde verspreid liggen er in de 

diepte van haar lichaam langs haar hele aardas, vele nog niet geopende, niet geactiveerde 

en nog nimmer ge-Holy-ficeerde magneetpunten. Wij gaan in 2022 op het Noordelijke 

Halfrond, hier een belangrijke HERSTELLENDE bijdrage aan leveren. 

In verbinding met de Grandmothers zal dit programma ingevuld worden en mede 

afgestemd staan op de vele wonderlijke helende aspecten en aantrekkingskracht van jouw 

Keltische Geboorte & Levensstamboom verbonden aan de Moeder Gaia Tree. 
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Onder welk Dierenriemteken, Planeet-, Meridiaan- en Elementkracht ben jij geboren? 

LET BIJVOORBEELD OP DE WERKZAME UREN VAN JOUW SPECIFIEKE MERIDIAAN 

Steenbok (21 december tot 20 januari) Saturnus    element  Aarde    

Saturnus – YIN MILT MERIDIAAN Sterk 9-11 uur  Zwak 21-23 uur 
Goddelijke Aspecten van deze Planeet zijn: geduld, plichtsbesef, ernst, beperkingen. 

Saturnus heeft ruim 80 manen en gaat over de galblaas, de nervus vagus, het skelet, het gebit, de 

haren en huid. Chronische klachten zijn vaak te wijten aan deze planeet. Aan Saturnus gerelateerde 

ziekten: 

• Reuma. 
• Galblaaslijden. 
• Likdoorn. 
• Aderverkalking (hart en hersenen).  

 

Waterman (21 januari tot 20 februari Uranus    element  Lucht   

Uranus – YIN HART MERIDIAAN Sterk 11-13 uur  Zwak 23 -1 uur 

Goddelijke Aspecten van deze Planeet zijn: veranderingen, onafhankelijkheid, geestkracht. 

Uranus heerst specifiek ook over de ogen. Aan Uranus gerelateerde ziekten: 

• Oogaandoeningen. 
• Chorea minor (sint-vitusdans). 
• Spierspasmen. 
• Epilepsie.  

 

Vissen (20 februari tot 20 maart) Neptunus   element Water     

Neptunus –  YANG DUNNE DARM MERIDIAAN Sterk 13-15 uur  Zwak 1-3 uur 

http://www.sterrenpoort.com/
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Goddelijke Aspecten van deze Planeet zijn: kunstenaarschap, mystiek, dromerig, 
mediamiek, kluizenaar. Deze planeet waakt over de zonnevlecht (solar plexus) en de epifyse 
(pijnappelklier). Aan Neptunus gerelateerde ziekten: 

• Verlammingen. 
• Zwakzinnigheid. 
• Infecties. 
• Verslavingen. 

Ram (21 maart tot 20 april) Mars     element Vuur    

Mars – YANG BLAAS MERIDIAAN Sterk 15-17 uur  Zwak 3-5 uur 
Goddelijke Aspecten van deze Planeet zijn: energie, wilskracht, strijdlust, seksualiteit, zichzelf 

willen bewijzen. Mars heerst over de lichaamstemperatuur, de rode bloedlichaampjes, de spieren en 

pezen. Aan Mars gerelateerde ziekten: 

• Ontstekingen. 
• Koorts. 
• Uitslag (rode), eczeem. 
• Abcessen. 
• Spierreuma en -atrofie.  

Stier (21 april tot 20 mei) Venus   element Aarde     

Venus – YIN NIER MERIDIAAN Sterk 17-19 uur  Zwak 5-7 uur 
Goddelijke Aspecten van deze Planeet zijn: liefde, schoonheid, sociale contacten. 

Venus oefent invloed uit op de slijmvliezen, huid, klieren en aderen. Aan Venus gerelateerde ziekten: 

• Huid- en slijmvliesaandoeningen. 
• Aambeien. 
• Hormonale afwijkingen. 
• Spataderen.  

Tweelingen (21 mei tot 20 juni) Mercurius    element Lucht    

Mercurius – YIN BLOEDSOMLOOP MERIDIAAN Sterk 19-21 uur  Zwak 7-9 uur 
Goddelijke Aspecten van deze Planeet zijn: wetenschap, handel, nervositeit, spreekvaardigheid. 

Mercurius zwaait de scepter over het centrale zenuwstelsel, de zintuigen en de ademhalingsorganen, 

waaronder de longen. Ook speelt deze planeet een grote rol in de manier van communiceren en 

spreken. Aan Mercurius gerelateerde ziekten: 

• Astma. 
• Bronchitis. 
• Longontsteking. 
• Neuralgie. 
• Overgevoelige zintuigen. 

Kreeft (21 juni tot 20 juli) Maan   element Water    

Maan – YANG 3 VOUDIGE VERWARMER MERIDIAAN Sterk 21-23 uur  Zwak 9-11 uur 
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Goddelijke Aspecten van deze Planeet zijn: emotie, crativiteit, gevoel, onzekerheid, vrouwelijke 
energie. De Maan is verantwoordelijk voor de voortplantingsorganen, de klieren en het 
lichaamsvocht. Aan de Maan gerelateerde ziekten: 

• Maagklachten. 
• Klieraandoeningen. 
• Kanker. 
• Menstruatiestoornissen. 
• Lymfestuwing.  

Leeuw (21 juli tot 20 augustus) Zon    element hout    

Zon – YANG GALBLAAS MERIDIAAN Sterk 23-1 uur  Zwak 11-13 uur 
Goddelijke Aspecten van deze Planeet zijn: groei, kracht, wilskracht, mannelijke energie 

De Zon heerst over de levenskracht en beïnvloedt het hart, de rug en de ogen. Aan de Zon 

gerelateerde ziekten: 

• Hartklachten. 
• Rugklachten. 
• Oogklachten.  

Maagd (21 augustus tot 20 september) Mercurius    element hout    

Mercurius – YIN LEVER MERIDIAAN Sterk 1-3 uur  Zwak 13-15 uur 
Goddelijke Aspecten van deze Planeet zijn: wetenschap, handel, nervositeit, spreekvaardigheid. 

Mercurius zwaait de scepter over het centrale zenuwstelsel, de zintuigen en de ademhalingsorganen, 

waaronder de longen. Ook speelt deze planeet een grote rol in de manier van communiceren en 

spreken. Aan Mercurius gerelateerde ziekten: 

• Astma. 
• Bronchitis. 
• Longontsteking. 
• Neuralgie. 
• Overgevoelige zintuigen. 

Weegschaal (21september tot 20 oktober) Venus    element Lucht     

Venus – YIN LONG MERIDIAAN Sterk 3-5 uur  Zwak 15-17 uur 
Goddelijke Aspecten van deze Planeet zijn: liefde, schoonheid, sociale contacten. 

Venus oefent invloed uit op de slijmvliezen, huid, klieren en aderen. Aan Venus gerelateerde ziekten: 

• Huid- en slijmvliesaandoeningen. 
• Aambeien. 
• Hormonale afwijkingen. 
• Spataderen.  

Schorpioen (21 oktober tot 20 november) Pluto    element  Water 
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Pluto – YANG DIKKE DARM MERIDIAAN Sterk 5-7 uur  Zwak 17-19 uur 
Goddelijke Aspecten van deze Planeet zijn: weerstand, wantrouwen, verleidingen, beproevingen. 

Pluto staat voor de voorzienigheid en het regeneratievermogen. Aan Pluto gerelateerde ziekten: 

• Myomen (vleesbomen). 
• Sarcomen (wekedelen tumoren) 
• Wratten.  

Boogschutter (21 november tot 20 december) Jupiter    element Vuur  

Jupiter – YANG MAAG MERIDIAAN Sterk 7-9 uur  Zwak 19-21 uur 
Goddelijke Aspecten van deze Planeet zijn: harmonie, 3-eenheid, volmaaktheid, goede talenten en 

kwaliteiten, vrijgevig. Jupiter met de 79 manen beïnvloedt sterk de lever en de bloedsomloop. 

Hoewel het de planeet van de geneeskracht is, worden er allerlei kwalen aan toegeschreven. Aan 

Jupiter gerelateerde ziekten: 

• Leveraandoeningen. 
• Suikerziekte (diabetes). 
• Vetzucht (adipositas).  

 
 

Wanneer er op zeer jeugdige leeftijd niet op de juiste manier met iemands temperament is 

omgegaan, dan zijn die eigenschappen ook niet voldoende door ontwikkeld en leidt dat in meer of 

mindere mate in latere levensfasen tot negatieve effecten en stoornissen in diens gedrag en 

ontwikkeling. Ook kan men door ernstige gebeurtenissen of ziekten terugvallen naar een vorige 

ontwikkelingsfase. 

Ook een zwak of ziek orgaan beïnvloedt het lichaam en diens ziel op verschillende manieren.  

Ook psychische ziekten ontstaan vaak vanuit een verzwakt orgaan. Daarom hebben 

homeopathische middelen vaak een voordeel boven chemische westerse medicatie, omdat 

Homeopathie rechtstreeks via het Etherlichaam inwerkt op de Ziel, die haar stempel achter heeft 

achtergelaten bij de bevruchting, terwijl farmaceutische middelen door het verzwakte lichaam 

opgenomen moet worden en daar vaak nog maar slecht toe in staat is. 

De relatie tussen Organen en Planeten zijn dus van levensbelang bij de aanleg van de mens, want 

een orgaan kan niet los gezien worden bij diagnostiek van haar kosmische oorsprong.  

Het metaal behorende bij een ziekte of verzwakt orgaan, kan het beste behandeld worden door de 

Tweeling Planeet behorende bij het orgaan dat door haar weerspiegeld wordt op Moeder Aarde. 
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Engelensferen werken ook op onze fysieke organen in met hun specifieke kwaliteiten. Zij kunnen 

helpen bij de orgaanprocessen en stemmen die beter op elkaar af ten einde diepere bezieling 

mogelijk te maken. In de Oudheid vereerden ingewijde priesteressen specifieke engelen 

hiërarchieën, die bij de specifieke kosmische stralen en krachten hoorden. Zo ontstond de engelen 

verering afgestemd op bepaalde planeten om met hen te communiceren ten einde heling te 

verkrijgen. Meestal droegen deze organen dan de naam van hun planeet. Zo werd het Hart 

uitgedrukt als Zonneorgaan en de Longen een Mercuriusorgaan genoemd etc. 

Daarnaast drukt het woord ‘Orgaanklok’ een bepaald ritme uit. Overal in de natuur zien we de 

ritmes in terug: dag en nacht, seizoenen, ontstaan en vergaan, sterven en opbloeien. Het leven is 

een tijdloze cyclus met als doel groter te groeien d.m.v. vruchtbaarheid.  

Zo ook ons organenstelsel die als een klok functioneert en ieder orgaan heeft zo haar eigen dag en 

nachtritme, want een mensenleven is als een ademhaling van de kosmos. Wanneer we onszelf 

leren zien als een onderdeel van het grote LeMUria Reuzen Rad die draait als een doorlopende 

Cyclus in het Omniversum, dan begrijp je ook dat jouw organen werken als een fysiologische Klok 

op het ritme van dag en nacht, maand tot maand, Volle Maan tot Volle Maan vanaf het moment 

dat jij jouw allereerste grote in- & uitademing hebt gedaan, op een bewust gekozen datum, op een 

bepaalde plaats op Moeder Aarde afgestemd op een Dierenriemteken, Zegel en Kin-getal van de 

Maya Tzolkin Kalender.   

Begrijp dat wij als één LeMUria Zielen Familie voor de allerlaatste keer dit leven op Moeder Aarde 

zijn neergedaald, om NU eindelijk ná de ondergang van LeMUria, als één Heilige diepgewortelde 

Kosmische Familie onze krachten te herbezielen. Hiervoor zijn we volgens een uitgekiend LeMUria 

Plan geboren en leven we rondom de ‘Kruin van de Uluru Rock Rassen Stamboom’, in Nederland, 

België of een ver weg land, maar altijd met onze ziel nog afgestemd via de Maan & Sirius 

Sterrenpoort in Oegstgeest-Leiden op het uurwerk van LeMUria om het leven op Moeder Aarde via 

de Lemniscaat LeMUria Draak-Drakin stroom (zie onderstaande foto) met haar vele Rassen en 

Culturen weer leefbaar te maken. Hiervoor is de juiste afstemming van Moeder Aarde nodig, op de 

LeMUria Hartsfrequentie en de magnetische Orgaanklok in de Kosmos nodig om Moeder Aarde en 

onszelf weer volledig te bezielen en te genezen via onze spiegelende Tweeling Sterren en Planeten 

via onze Biologisch Ritme van de Orgaanklok om haar genezende trilling dieper via volledige 

lemniscaat in- en uitademing tot onze ziel door te laten dringen. 
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Geraadpleegde bron op internet:  

https://puuryoga.com/meridianen-van-het-lichaam-rivieren-van-qi-of-levensenergie/ 
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