
Lady Rowena
3. Stråle - energien for Guds aktive virke, intelligens og helligånden
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Lady Rowena
”Gennem Kærlighed søger jeg den Højeste Sandhed.” 

3. stråle. 
Guds Aktive intelligens - helligånden

 

Arbejder gennem Helligåndsaspektet på at opbløde bevidstheden og hjertet. 

Prøver at forvandle de negative, mentale aspekter af 3. stråle. 

Stimulerer oplysning og bevidsthed og er umådelig kærlig og intelligent. 

Lyt til dig selv og din intuition. Ikke alt kan læses i bøger.

Rowena arbejder gennem Helligåndsaspektet på at opbløde bevidstheden og hjertet, og med at forvandle de 
negative, mentale aspekter af 3. stråle.

Hun stimulerer oplysning og bevidsthed og er umådelig kærlig og intelligent.

I den menneskelige verden er der hårdt brug for, og vældig absorbtion af, disse kvaliteter. 

(foresættes side 2) 
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Hvis du under meditation - klarsyn/hørelse og lignende har “set” et stort øje manifesteret ovenover dig eller 
lige foran foran dig - er det fra Maha Chohans afdeling. 

Dette øje opleves roligt iagtagende og kommer det til dig i meditation eller lignende, så bliv ikke bange. Det 
bliver tiltrukket af energien, som du sidder i eller har kanaliseret. Skulle du opleve dette, så opret gerne en 

mental dialog med dette “øje” og den bevidsthed, der er bagved. 

Blot vid, at denne bevidsthed er i stand til at opfylde dit ønske øjeblikkeligt, så bliv ikke bange, hvis din 
bøn/anmodning bliver opfyldt på stedet.

Ser du en Due under meditation/andet indikerer dette ligeledes, at Helligånds energien er tilstede (i 
manifestation) og hjælper til. 

Fysisk er det så sandsynligt, at du ser nogle af de Deva´er - Engler der hører til under Helligåndens regi. 

Det er en dejlig oplevelse, så bliv ikke bange for sådanne manifestationer og oplevelser - de er 100 % helt 
naturlige og HUSK - gerne opret en mental dialog med disse dejlige og smukke manifestationer

af
Helligånds væsner

I denne sammenhæng - husk at når du har “set” en manifestation af et/flere væsener fra de indre åndelige 
planer af - er dette “syn/billede/symbol” du har set, en gave til dig, som du kan benytte til (dagsbevidst) at 
kontakte denne energi igen. Der kan drages en paralel til Pc´erns ikoner på skærmen. Tryk på Ikonet for 

specifik program og programmet åbner sig.

Nogler af symbolerne
for 3. stråle og 
Helligånden
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