Licht van de sterren piramide - Turquoise
Van harte gefeliciteerd met je Turquoise Piramide van Ascension Europe!
In dit document vind je:
1.
2.
3.
4.

Wat de Licht van de sterren piramides zijn
Op een rij waar de Turquoise Piramide bij helpt
Tips hoe jij het optimale uit de Turquoise Piramide haalt
Aanvullende Tools

Raadpleeg bij klachten voor de zekerheid ook een arts. De Turquoise Piramide is een aanvulling op de reguliere
zorg (geen vervanging).

1. Wat zijn de Licht van de sterren piramides?
De nieuwe generatie van Licht van de Sterren piramides helpt jou, op jouw weg naar jezelf, naar jouw innerlijke kracht, in je eigen
verantwoordelijkheid, in de gouden eeuw. Ze is haar dans met de violette Celestial Star begonnen en ondergaat nu een verdere ondersteuning
met de Magenta-rose en Turquoise piramide.
De Licht van de sterren piramides zijn geen concurrent van hun zeer hoogfrequente zusters: de Light of Knowledge Piramides. De Light of
Knowledge Piramides hebben de taak om je in het bijzonder te openen op het gebied van ruimte-energetisering, die energie vast te houden, om
je vervolgens in staat te stellen hogere trillingen te absorberen in jouw energiesysteem.
De Licht van de Sterren piramides zijn uitgelijnd met het universum, het Goddelijke en ook gedragen door het licht van het Engelenrijk. Het is haar
taak om het Goddelijke weer te verbinden met de Aarde en met jou. Om jou te ondersteunen om angsten op een spiritueel niveau op te lossen en
om jezelf en jouw medemensen steeds meer in de Universele, Goddelijke Liefde te zien. Met deze Piramides wordt een nieuwe energetische
‘octaaf’ aangeboord.

2. Waar helpt de Turquoise Piramide bij?
De Turquoise Piramide ondersteunt het proces van verlichting. Ze lost stuk voor stuk de sluiers op van de wereldse illusies die je ervan
weerhouden om in lijn met jouw zielenplan verder te gaan. Ze opent voor visioenen en innerlijke reizen en inspireert jouw fijnstoffelijke
waarneming.
De Turquoise Piramide staat voor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intuïtie
Spirituele verwerkelijking/realisatie
Een sterke heilzame werking
Grote zielentroost
Medegevoel en empathie
Sereniteit
Openheid
Een eerlijke en oprechte (vanuit het hart afkomstige) communicatie en begrip
Een heldere scheppende uitdrukking
Emotionele expressie
Creativiteit

Ze ondersteunt energetisch:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bij vreemde invloeden (bijvoorbeeld van buitenaf)
Bij manipulatie
Bij afbakeningsproblemen/begrenzingen
Bij het oplossen van zorgen en negatieve gedachten
Bij depressieve stemmingen
Bij angsten in het algemeen
Bij ontbrekende zelfexpressie/taalproblemen
Het hart
De keel
De Thymusklier
De longen
De schildklier

Zoals alle Piramides van Ascension Europe, is deze Piramide ook een grote steun bij het neutraliseren en harmoniseren van stressvolle energieën
veroorzaakt door bijvoorbeeld:
•
•
•
•

Elektrosmog zoals straling van microgolven, mobiele telefoons, televisie, radio, computer, WiFi, hoogspanningslijnen etc.
Geopatische storingen zoals van wateraders en aardstralen
Negatieve emoties, conflicten, ziekten, evenals buitenaardse energieën
Negatieve energieën die zich hebben gevestigd in materiaal zoals in een inventaris
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3. Tips hoe jij het optimale uit de Turquoise Piramide haalt:
Alle Piramides van Ascension Europe kunnen zowel voor particuliere doelen, als beroepsmatig en therapeutisch worden gebruikt.
Tips bij therapeutisch gebruik:
•
•
•
•

Door de Piramide op je foto te plaatsen ondervind je voortdurende ondersteuning.
Voor therapeutisch gebruik kan de Piramide direct op het lichaam worden geplaatst. In de nabijheid van het lichaam kan deze Piramide
energetisch ondersteunen bij pijn en belasting.
In therapie wordt de Piramide in de hand genomen door de therapeut en bijvoorbeeld bewogen in cirkelende of zwaaiende bewegingen
boven de te behandelen plek van het lichaam of boven het hoofd, bijvoorbeeld op een afstand van 5–30 cm van het lichaam.
Wordt de Piramide niet tijdens de behandeling gebruikt? Dan verricht ze uitstekende diensten door haar op te stellen in de behandelruimte.
Ze reinigt en balanceert dan gedurende de behandeling zowel de cliënt als de therapeut en bovendien de energieën die vrij komen tijdens
en na de behandeling.

Tips voor het verbeteren van de energie van een ruimte:
•

•
•

Ideaal is om de Piramide zo hoog mogelijk te plaatsen (op ooghoogte of hoger) zodat eenieder zoveel mogelijk in de ruimte onder de
Piramide is. Omdat de Piramide zijn werkzaamheid gestaag uitbreidt, kan ze ook aan de muur (bijvoorbeeld op een hoge kast) worden
geplaatst. Zeer goed te combineren met de Tool of Calming om de werking van de Piramide naar één zijde te verbreden.
Ook kan de Piramide op de vergadertafel, het bureau of anderszins worden geplaatst.
De Piramides van Ascension Europe kun je in verschillende kamers plaatsen. Ze verbinden met elkaar en ondersteunen zo de algemene
toename van positieve trillingen.

Tip bij slaapproblemen:
Bij slaapproblemen dient de Piramide iets hoger te staan dan de liggende persoon.
Let op: zet deze Piramide niet in de zon, omdat die dan mogelijk kan verkleuren.

4. Aanvullende Tools
•
•

Andere (Light of Knowledge en/of Licht van de sterren) piramides
Lichtbrenger
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