
 

Light 3. Roze (Rays of the sun) 
Van harte gefeliciteerd met je Roze Light van Ascension Europe! 

In dit document vind je: 
1. Wat Lights zijn 

2. Waar Lights in het algemeen bij helpen 

3. Op een rij waar de Roze Light bij helpt 

4. Tips hoe jij het optimale uit de Roze Light haalt 

5. Aanvullende Tools 

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

1. Wat zijn Lights? 
Je leeft in een buitengewone tijd: een tijd van grote veranderingen waarin je beweegt van de derde dimensie (een lager vibrerend bewustzijn van 
denken in tekorten en de strijd om te overleven) naar de energie van de vijfde dimensie (een hoger bewustzijn). 

De energie van de vijfde dimensie is de energie van ware vrede, universele liefde en rijkdom. Het is de tijd van de grote Gouden eeuw. Duizenden 
jaren liepen mensen door een tijd waarin ze vergeten waren dat ze een alwetend wezen zijn, vol van licht en goddelijkheid. Nu de sluier van 
vergetelheid aan het verdwijnen is, worden mensen zich steeds bewuster van hun licht. 

Dit proces dat iedereen doorloopt, gaat gepaard met een steeds hoger wordende vibratie. Deze vibratie roept je elke keer weer op om: 
• Jezelf te herkennen. 
• Oude patronen waarin je vastzit op te lossen. 
• Discrepanties tussen je innerlijke en uiterlijke wereld op te lossen en te transformeren. 
Zodat jij je kunt aanpassen aan de hogere energieën en niveaus. 

De Guardian of the Flame/Hoeders van de Vlam (een groep Opgestegen Meesters en tevens de geestelijke leiding van Ascension Europe) zeggen 
dat nu de tijd is gekomen om alle lichten van het totale spectrum (hun oude wijsheidsleer) weer toegankelijk te maken. 

Om je helder te ondersteunen zijn 12 Lights ontwikkeld. De Lights zijn een gewijd symbool, gedragen door meesters uit vele tradities en scholen.  

Scheppingsstralen/lichtstralen 
De 12 Lights hebben een directe relatie tot de 12 lichtstralen/scheppingsstralen en hun goddelijke aspecten, zodat je dieper en bewuster in contact 
kunt komen met de goddelijke aspecten in jou. Hieronder vind je een overzicht van de stralen en kleuren die met de Lights resoneren: 
• Straal 1: Donkerblauwe Light 
• Straal 2: Gele Light 
• Straal 3: Roze Light 
• Straal 4: Heldere Light 
• Straal 5: Groene Light 
• Straal 6: Robijnrode Light 
• Straal 7: Violette Light 
• Straal 8: Aquamarijne Light 
• Straal 9: Magenta Light 
• Straal 10: Goudkleurige Light 
• Straal 11: Perzikkleurige Light 
• Straal 12: Opaalkleurige Light 

De Lights helpen je om de bijbehorende goddelijke aspecten weer in jezelf te activeren, zodat je lichter en bewuster wordt en weer het 
alwetende wezen wordt die je bent. 

Energetische trap 
De twaalf Lights kun je je voorstellen als een gekleurde lichttrap, waarin elke kleur een relatie heeft met een scheppingsstraal en bijbehorende 
specifieke eigenschappen. De 12 Lights representeren de 12 niveaus van de lichttrap naar je Zelf. De Lights helpen om je opnieuw te verbinden 
met je zielsplan en om verbinding te maken met de 12 scheppingsstalen. 

Symbool 

Alle Lights symboliseren elk een zespuntige ster, opgebouwd uit twee driehoeken. 

De binnenste driehoek van de Lights vormt het middelpunt. Het is de driehoek van waaruit de schepping in beweging wordt gezet en waardoor 
het goddelijke licht naar je toe komt, om je eigen innerlijke goddelijke licht te activeren. 

2. Waar helpen de Lights bij? 
De Lights: 

• Ondersteunen je om weer vanuit zuiverheid en helderheid te leven. De zuiverheid en helderheid van het denken en voelen is vaak het 
middelpunt van het dagelijks leven. 

• Helpen je om te herkennen /herinneren wie je werkelijk bent. 

• Helpen je te herkennen waar je nog rollen speelt die niet met je wezen overeenstemmen, waar je nog niet authentiek en waarachtig bent.  

• Brengen je weer in contact met je Hogere Zelf. 

• Openen voor hogere niveaus van bestaan. 
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• Helpen je om in contact te staan met de spirituele en fysieke niveaus. 

• Openen voor contact met engelen en andere lichtwezens. 

• Helpen om de zin van jouw leven te gaan ervaren. 

• Activeren jouw innerlijke goddelijke licht. Je kunt hierdoor zelfvertrouwen en zelfwaardering ontwikkelen. Daardoor ontstaat ook een 
situatie waarin je makkelijker andere inzichten en levenswijzen over jezelf en anderen ziet en aanvaardt. 

Innerlijke wijsheid, intuïtie en hartsenergie kunnen zich meer ontvouwen en vaardigheden als heldervoelendheid of helderziendheid kunnen zich 
ontwikkelen. Je wordt je meer bewust van jouw uniciteit en schoonheid en je begint deze kwaliteiten te leven. Met dit nieuwe zelfbewustzijn valt 
het je lichter: 

• Andere zienswijzen te verkennen. Lights geven de ruimte om alles in een ander licht te zien . 

• Dingen in een grotere goddelijke samenhang te zien. 

• Beslissingen met groter gemak te nemen. 

Dit helpt je om meer harmonie, inspiratie, liefde en tevredenheid tussen jezelf en jouw omgeving te ervaren en om je steeds bewuster van een 
gevoel van eenheid te worden. 

3. Waar helpt de Roze Light bij? 
De specialiteit van de Roze Light is haar regenererende en liefdevolle kracht, vooral bij het harmoniseren van lastige emoties. Dit gebeurt door je 
te ondersteunen in het uitdrukken van je emoties in verbinding met je hart. De Roze Light geeft inzicht en begrip in je emotioneel bewustzijn. 

De energie van de Roze Light ondersteunt je om de collectieve gedachte over veroudering los te laten. Ze ondersteunt je energetisch om jezelf en 
je lichaam weer liefdevol te omarmen en jezelf mooi te vinden. 

De Roze (Rays of the sun) Light: 

• Ondersteunt in het toelaten van hogere energieën/hogere liefdesenergie. 
• Ondersteunt je om je leven te laten doordringen met universele liefde en goddelijke licht. 
• Helpt om weer in contact met de delen van je ziel te komen die direct met het goddelijke licht verbonden zijn, om op deze wijze toegang tot 

de wijsheid van je hart en de allesomvattende onvoorwaardelijke liefde te verkrijgen. 
• Helpt je om in verbinding met je emotionele hart te zijn. 
• Helpt om in ware, allesomvattende liefde te leven. 
• Bevordert de wens om in overeenstemming met de universele spirituele wetten van liefde en harmonie te leven. 
• Sterkt je persoonlijke Ascensieproces. 
• Ondersteunt om de wereld weer te zien met de ogen van je hart en je ziel. 
• Helpt om schoonheid waar te nemen. 
• Helpt om zelfliefde te ervaren, te accepteren en te leven. 
• Maakt je lichter. 
• Geeft openheid. 
• Stimuleert sociale vaardigheid. 
• Helpt om te luisteren en te begrijpen. 
• Helpt om de illusie van macht, onmacht en afgescheidenheid te herkennen en los te laten. 
• Ondersteunt je emotionele ontwikkeling. 
• Versterkt jouw vermogen om met harmonie te resoneren. 
• Ondersteunt bij teleurstellingen, zoals in relaties en andere betrekkingen. 
• Helpt om gevoelens open en zonder angst uit te drukken. 
• Ondersteunt energetisch het opruimen van je emotionele lichaam. 
• Ondersteunt je energetisch om jezelf te verjongen. 
• Helpt om liefdevol oude verbindingen los te laten. 
• Helpt om in ware vrijheid te leven. 
• Ondersteunt om mededogen en tolerantie voor jezelf en anderen te creëren. 
• Ondersteunt om levenslust te verkrijgen. 
• Helpt je om weer onbekommerde (levens)vreugde te voelen. 
• Helpt om een positief zelfbeeld te creëren. 
• Schept (zelf)waardering. 
• Schept zelfbewustzijn 
• Schept zelfvertrouwen. 
• Helpt om passie te ervaren. 
• Geeft je een warme uitstraling. 
• Ondersteunt je om je eigen aantrekkingskracht te vergroten. 
• Helpt om hogere idealen zoals charisma, uitstraling, universele liefde en hartsenergie ruimte te geven om zich in jou te ontwikkelen. 

Deze Light is tevens een krachtige, lichte deuropener om: 
• Je te ondersteunen om weer bewust te worden van jouw oorsprong. 
• Je te ondersteunen in het herkennen en helen van dualiteits-structuren en lagere energieën. 
• Tegenstellingen te verenigen. 
• Het slapende potentieel in je te activeren. 

Ontvang hulp van Straal 3 

De Roze Light is verbonden met de roze scheppingsstraal. Als je gebruik maakt van de Roze Light helpt dit je om de kwaliteiten van de derde 
straal in jezelf te integreren.De roze straal staat onder meer voor samenleven, naastenliefde en mededogen naar jezelf en anderen. 
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Met de kracht van de roze straal word je geleid de liefde altijd weer vanuit een hoger standpunt (vanuit het scheppingsniveau) te bekijken en de 
moed op te brengen om eigen oordelen over de liefde en wat zij is en hoe ze geleefd moet worden, op te geven. De roze straal helpt je om je 
toneelstukken van menselijk drama te beëindigen en tolerantie boven alle oordelen te ontwikkelen. De roze straal is zoals een fakkel in het 
donker. In de jungle van menselijke emoties verlicht het de aspecten in jou, die nog door duisternis zijn omgeven en welke met tegenzin 
geaccepteerd en goedgekeurd willen worden. Dit is de voorwaarde voor hun genezing. 

De roze straal helpt fouten en zwakheden in jezelf en anderen gemakkelijker te accepteren en jezelf en anderen te vergeven. De roze straal helpt 
mensen en gebeurtenissen te accepteren zoals ze zijn, want de goddelijke liefde oordeelt niet. Goddelijke liefde betekent: in vrede zijn met jezelf 
en alles. De roze straal versterkt ook toewijding. Met haar kracht krijg je de mogelijkheid om je eigen levensplan in bescheidenheid en liefde te 
verwerkelijken. Deze straal versterkt het vermogen om te luisteren en te begrijpen en is een grote hulp overal waar jij je alleen, ongeliefd en 
eenzaam voelt. 

Deze straal heeft een verwijzing naar: 

• Dinsdag  
• Het sterrenbeeld Tweelingen 
• De edelstenen roze toermalijn en rozenkwarts 
• Het hartchakra (hart-longproblemen en bloedcirculatie) 
• De kosmische wet van goddelijke liefde, de samenhangende kracht van het universum 
• De manifestatie van zelfliefde 

Ontvang hulp van Opgestegen Meester Rowena en Aartsengel Chamuël 

De Roze Light is verbonden met de chohan/hoeder van de roze straal (en met de energie van deze straal): Lady Rowena. De roze 
scheppingsstraal wordt beheerd door de Lady Rowena en zij is vergezeld door Aartsengel Chamuël. Als je gebruik maakt van de Roze Light helpt 
dit je om de kwaliteiten van hen in jezelf te integreren. 

Hun aspecten zijn: 

• Goddelijke, onvoorwaardelijke liefde. 
• Mindfulness. 
• Vrijheid. 
• Tolerantie. 
• Emotionele ontwikkeling. 
• Menselijkheid. 
• Mededogen voor jezelf en anderen, een eerbetoon aan het hele leven. 

Lady Rowena staat hulpvaardig aan jouw zijde. Ze zegt: “ Ware liefde en vrijheid zijn het hoogste goed van de mensheid. Ware vrijheid kun je 
alleen leven wanneer je ook ware liefde leeft. Al het andere is niet echte vrijheid, maar bedachte vrijheid.” In tegenstelling tot jouw gedachten en 
jouw verwachtingen over liefde, helpt Lady Rowena je om verschillende facetten van liefde te herkennen en te voelen hoe ware vrijheid en ware 
liefde voelt. Ze ondersteunt je om in jouw zelfliefde te komen, want zonder zelfliefde kun je liefde alleen bedenken en niet voelen. Dat is de enige 
mogelijkheid. Ze versterkt het begrip tussen mensen en laat manieren zien hoe je onvoorwaardelijke, allesomvattende liefde leeft. Ze staat voor 
genade, vrijheid en vertrouwen en ook voor eenheid en schoonheid van het leven. 

Lady Rowena ondersteunt je om de illusie van afgescheidenheid op te heffen. 

4 Tips hoe jij het optimale uit de Roze Light haalt: 
Net zoals de andereTools van Ascension kan de Light privé, professioneel en therapeutisch worden gebruikt. 

Voor algemeen, individueel gebruik: 

Je kunt de Light aan een (energetisch opgeladen) ketting of lederen koord dragen, bijvoorbeeld bevestigd aan de energetisch opgeladen spiraal 
van Ascension Europe. De wijze van dragen is dat de punt van binnendriehoek naar boven wijst en dat de punt van de buitenste driehoek naar 
beneden wijst. Tijdens het dragen stroomt de energie van de bijbehorende lichtstraal over de binnenste driehoek en begint het jouw goddelijke 
aspecten te heractiveren. 

Verdere toepassingsmogelijkheden: 

• Het dragen in een broekzak van de Light werkt net zo goed en sterk. Tip: Bescherm de Light tegen vallen door de Light bijvoorbeeld met 
behulp van een koord/bandje te verbinden met een riem, of naai een zakje in je broek zodat de Light goed blijft zitten. 

• Je kunt de Light op een foto van jezelf plaatsen. 
• De Light kan direct op het hartchakra worden gelegd, om de energie van de straal in dit chakra te sturen, te vullen en te transformeren. 
• Je kunt met de Light mediteren. Door meditatie met de Light kan een bewuste en intense verbinding met de specifieke straal en 

bijbehorende eigenschappen worden opgebouwd. 
• Je kunt de Light direct in het energieveld van het lichaam gebruiken. 
• 's Nachts kun je de Light onder het hoofdkussen leggen. 
• Tijdens energetisch werk en therapeutisch werk kan de Light prima gecombineerd worden met andere methoden. 

5. Aanvullende Tools 
• Energetisch opgeladen ketting 
• Spiraal 
• De kracht van de Light kan worden versterkt worden door ze samen te gebruiken met de andere Tools. Denk maar aan:  

-Great Instrument of Transformation (3FF) 
-Light of Knowledge-piramide 

• Andere Lights
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