
 

Licht van de sterren piramide - Light Violet Celestial Star 
Van harte gefeliciteerd met je Light Violet Celestial Star Piramide van Ascension Europe! 

In dit document vind je: 

1. Wat de Licht van de sterren piramides zijn 
2. Op een rij waar de Violette Piramide bij helpt 
3. Tips hoe jij het optimale uit de Violette Piramide haalt 
4. Aanvullende Tools 

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

Belangrijk:  
Het is onze plicht er op te wijzen dat de Tools van Ascension met hun fijnstoffelijke werking, geen medische producten zijn volgens de wet. Voor 
zover de werking van deze producten beschreven staat, gaat het niet om een genezende werking in de wettelijke betekenis van het woord. 
Gebruik van de producten is geen vervanging voor een behandeling door een arts of een natuurgeneeskundige. Behandelingen door artsen of 
natuurgeneeskundigen behoren er niet voor te worden afgebroken. 

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. 

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 Light Violet Celestial Star Piramide bij? 
Zowel het gebruiken van jouw ratio (verstand/intellect) als intuïtie zijn belangrijk om balans te creëren in jouw leven. Jouw intuïtie leert je 
bijvoorbeeld zaken die je niet met je ratio kunt herkennen. Jouw ratio en intuïtie zijn essentieel en hebben van jou voeding (aandacht) en 
onderhoud nodig. 

De Light Violet Celestial Star Piramide ondersteunt je met zijn hoge vibratie om een pas op de plaats te maken en om gemakkelijker de kracht 
van stilte te ervaren. Deze Piramide helpt je om jezelf te openen voor de diepste genezing en om in dieper contact te komen met jouw Hogere 
Zelf. Het helpt je om je bewust worden van: 

• Wie jij echt werkelijk bent.  
• Wat er door jou heen wil stromen. 
• Welke kwaliteiten door jou in de wereld gebracht willen worden. 

De Light Violet Celestial Star Piramide helpt je om jouw eigen waarde te herkennen en te waarderen. Deze Piramide opent en verlicht jou in jouw 
spiritualiteit. Het raakt jouw spiritueel bewustzijn aan: je ont-dekt je complete Zelf, zodat je deze kan integreren in jouw leven van dag tot dag en 
van uur tot uur. 

De Light Violet Celestial Star Piramide helpt je om oude manieren van denken (zoals starre ideeën) en oude dingen achter je en los te laten. Zo 
kun jij jouw energie meer laten stromen en jij grote sprongen in jouw eigen Licht-bewustzijn maken. Nieuwe deuren en de spirituele kant van het 
leven openen zich: je kunt je onderdompelen in een nieuwe sensitiviteit/spirituele perceptie. Je kunt bijvoorbeeld nog meer gebruik maken van 
jouw innerlijke kompas (je intuïtie, innerlijke wijsheid en hart energie) zodat vrede, gemak en overvloed meer ruimte krijgen en je bijvoorbeeld 
vanuit je innerlijke Vrede kunt samenleven. 

De Light Violet Celestial Star Piramide: 

• Helpt je om jouw sensitiviteit en spirituele waarneming te vergroten. De Light Violet Celestial Star Piramide helpt je om jezelf onder te 
dompelen in een nieuwe sensitiviteit/nieuwe spirituele waarneming/nieuwe spirituele perceptie zodat je een nieuwe duidelijke spirituele 
visie creëert. 

• Helpt je om jezelf te herontdekken en antwoord te krijgen op de vraag: “Wie ben ik echt?” 
• Helpt je om inzicht te krijgen in je eigen vibratie. 
• Helpt je bewust te maken dat jouw kwaliteiten deel uitmaken van de ontwikkeling van de aarde. 
• Helpt je om jouw licht dieper door te laten dringen. 
• Is een magisch centrum voor transformatie om jouw Licht steeds meer te kunnen accepteren. 
• Helpt je om de grootsheid en de waarde van jouw eigen wezen te erkennen, accepteren en waarderen. 
• Ondersteunt je om jouw Hogere Zelf in jouw menselijke lichaam te aarden en om jouw hogere wijsheid en hogere bewustzijn te leven op 

aarde. 
• Ondersteunt het begrip dat jouw liefdevolle denken en wijsheid belangrijk is in de ontwikkeling van de aarde. 
• Vergroot het groeipotentieel in jou. 
• Helpt je om in de kracht van stilte te duiken. 
• Helpt bij het focussen van jouw transformatie op een dieper niveau. 
• Werkt diep in op jouw energielichamen en het uitbalanceren van jouw energielichamen. 
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• Balanceert processen op verschillende niveaus, zodat je lichaam weer in balans kan komen. 
• Helpt je om bewust de verantwoordelijkheid te nemen. 
• Helpt je om je bewust te worden van je egostructuren die werkelijke zekerheid, jouw vertrouwen en spirituele groei blokkeert. 
• Helpt je om je blokkades (zoals eigen schaduwen/angsten) te herkennen en op harmonieuze wijze te transformeren (zonder anderen de 

schuld te geven). 
• Helpt als anderen grenzen overschrijden. 
• Werkt op confrontaties in. 
• Helpt om gevoelens te uiten. 
• Helpt om op je eigen innerlijke kompas (van intuïtie en innerlijke wijsheid van het hart) te vertrouwen. 
• Helpt om intensiever het contact met je Hogere Zelf en lichtwezens te ervaren. 
• Helpt om invloeden van hogere niveaus helderder te krijgen. 
• Helpt om doelbewuster te handelen. 

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 

De Light Violet Celestial Star Piramide is verkrijgbaar in 2 maten: 

• Standaardversie: 60 x 60 mm. 
• XL versie: 80 x 80 mm. 

3. Tips hoe jij het optimale uit de Light Violet Celestial Star 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. 

Je kunt tevens met de Piramide mediteren, bijvoorbeeld met de onderstaande meditatie. 

Zeven Lotus Realisatie Meditatie 

Stap 1. Ga rustig zitten en zorg dat je niet gestoord kunt worden. Schakel de bel, telefoon en computer uit. Richt je op je ademhaling.  

Stap 2. Neem de Light Violet Celestial Star Piramide ( indien mogelijk met op de top de“Ascension Light Violet Light”) in de handen en neem een 
zittende meditatiehouding aan, bijvoorbeeld de lotuspositie. 

Stap 3. Laat de handen met de Light Violet Celestial Star Piramide rusten op je schoot. Stel je voor dat vanuit de top van de “Light Violet Celestial 
Star Piramide zich een eerste Lotusbloem ontvouwt. Het sprankelt, is levendig en met licht gevuld, van licht roze tot licht paars. De vorm en de 
bladeren zijn duidelijk zichtbaar. Deze eerste Lotusbloem opent de weg naar een ander bewustzijnsniveau en werkt als een gordijn. 

Stap 4. Kijk en wacht tot het gordijn beweegt en opzij kan gaan en zich kan openen.Als het gordijn zich opent, verschijnt vanuit het hart van deze 
Lotusbloem een nog grotere Lotusbloem, dan wordt het geboren en waarneembaar. Het licht is sterker, sprankelt nog meer en de roze kleur 
wordt transparanter, meer wit. Je gevoelens openen zich, je hart kan (aan)geraakt worden. 

Stap 5. Vanuit het hart van deze tweede Lotusbloem rijst nu de derde Lotusbloem op, nog groter, sprankelender, met nog meer licht stralend, de 
roze kleur wordt bleker en transparanter. De Lotus op dit niveau werkt op je derde oog zodat je dit kunt gaan openen. Je begint met het 
voorbereiden van je menselijke geest op het leren kennen van je ziel. Terwijl de ziel meer de kans krijgt de menselijke geest te beroeren en verder. 
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Stap 6. Vanuit het hart van deze derde schitterende Lotusbloem rijst de vierde Lotusbloem op met nog meer licht, sprankelend als nooit te voren, 
zo sterk dat de roze kleur lijkt te verdwijnen. De bladeren en alles lijken te verdampen, de bloem begint transparant te worden. Om je heen word 
je je gewaar van de lichtwezens zoals engelen, natuurgeesten enzovoorts. 

Stap 7. De vijfde Lotusbloem richt zich al weer op uit het hart van de vierde Lotusbloem, nog groter, nog meer Licht stralend, nog bleker van kleur, 
de vorm verdwijnt in het Licht. Allerlei engelen, zelfs aartsengelen, kunnen tevoorschijn komen en zich tonen rond dit prachtige stralende 
bewustzijnsniveau. Dit is bijna het lichtste niveau, bijna verblindend zo helder. 

Stap 8. De zesde Lotus springt tevoorschijn uit de vijfde. Deze is nog groter dan alle voorgaande bloemen. Het licht is nu zo sterk dat de kleur 
roze vrijwel geheel licht is, de contouren van de bladeren zijn zó verlicht dat ze zich niet meer aftekenen, maar overgaan in het licht. Er is nog 
nauwelijks vorm te herkennen. Nu kunnen vonken van goddelijk Licht zich laten zien. Ze dringen nu door op dit niveau rondom je. Je kunt toelaten 
dat ze je aanraken, door je heen gaan. 

Stap 9. De Zevende Lotus richt zich op uit het hart van deze vrijwel geheel verlichte zesde Lotusbloem. Iedere notie van vorm is vrijwel geheel 
verdwenen, slechts het lichtlichaam herinnert nog aan de Lotusbloemvorm. Kleur is niet meer zichtbaar en speelt geen enkele rol meer in je 
waarneming. Alles is stralend, vredig, er is voedend goddelijk Licht boven je. Het omsluit je helemaal. Je gewicht is niets meer, je gaat je 
lichtlichaam voelen en laat het tot je doordringen. Aartsengelen en engelen zijn aanraakbaar, toegankelijk en dichtbij en afstand is verdwenen. 
Tijd speelt geen rol, alles is aanwezig op dit niveau van bewustzijn. Je fysieke lichaam is een illusie, ver weg van dit vlak. Het fysieke hindert je niet 
en beperkt je niet. Alles is harmonie in en om je. 

Dit is waar de Lotus en deze Light Violet Celestial Star Piramide je kunnen brengen. Geniet hiervan! Laat alles nu helemaal tot je doordringen 
totdat je er verzadigd van bent. Op jouw moment bedank je jezelf voor dit geschenk. Je kunt terugkeren wanneer je wilt. Je bedankt de spirituele 
wezens op ieder niveau. Zonder je te haasten ga je terug door alle niveaus. Tel ze maar af in je eigen tempo. Zeven, zes, vijf, vier, drie, twee, één. 
Open je ogen op jouw moment. Keer terug in het menselijk bestaan en weet hoe verlicht je bent. Raak de wereld en voorwerpen om je heen aan, 
en weet dat je aanraking nu ook verder straalt en alles om je heen voedt. 

Als je klaar bent verbind je je duidelijk met de Aarde. Voel je voeten op de grond, beweeg je lichaam en rek je uit. Je kunt iets eten om nog meer te 
aarden, iets lichts of fruit en drink iets zoals thee of warm water. Neem de ruimte om je weer over te geven aan het leven van alle dag. 

4. Aanvullende Tools 
Algemeen: 

• Andere (Light of Knowledge en/of Licht van de sterren) piramides 
• Ascension Light Violet Light 
• Tool of Calming 
• Lichtbrenger 

Specifieke aanvullende Tool bij de Piramide XL 

Tool of Calming XL: 

• Tijdens een sessie zal het vaak nodig zijn de Piramide XL te combineren met de Tool of Calming XL. 
• Om huizen, kantoren en andere werkruimtes energetisch blijvend schoon te houden is het aan te bevelen de Piramide XL te combineren 

met de Tool of Calmings XL. 
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