OPLEIDING HOLISTISCHE GEZONDHEIDSTHERAPIE

ASCENSION
De kracht van Licht gevat in glas
ERVARINGSCURSUS van 3 avonden 19.15 – 22.00 uur
Een ervaringsgerichte, praktische cursusdag waarin:
- intuïtie en waarneming wordt aangescherpt.
- er diepere knowhow komt van de Ascension Instrumenten en Wielen.
- met Ascension healing wordt gewerkt .
- je lichter en vrediger naar huis gaat.

PROGRAMMA:
1e avond: Beschermende en balancerende instrumenten voor aura en chakra’s.
2e avond: Reinigen en afvoeren van belastingen uit lichaam, aura en chakra’s.
3e avond: Werken met de magische wielen van Ascension, voor transformatie en regeneratie van
lichaam en geest. Project healing en afstandshealing.
Op alle avonden begeleide praktijksessies in groepjes van 2 of 3

Inclusief:
- Syllabus met full color afbeeldingen en omschrijvingen van alle Ascensions
- Advies op ontstoren aardstralen eigen woning of praktijkruimte (plattegrond volstaat)

Wat is Ascension?
Ascension werd een jaar of tien geleden in Amerika d.m.v. helderziende communicatie met innerlijke
werkers ontwikkeld. Sinds een paar jaar is het ook in Europa te verkrijgen en worden er hier en daar
workshops gegeven om het te introduceren. Holistisch Gezondheidstherapeuten gebruiken Ascension voor
gezondheidsherstel.
Ascension is hoogwaardig glas waarin een bepaalde energie zit vervat, die niet verstoord kan raken. De
glazen vormen pakken ook nauwelijks energie van mensen of storende straling op. Ascension blijft een
levenlang werkzaam, en zijn in die zin voordelige, en ook vriendelijk voor moeder Aarde. Ascension kan een
grote hulp zijn in elk gezin, relatie en op het werk. Tevens versnelt het elke vorm van therapie.

Helende doorstroming van energie wordt geruisloos en als vanzelf vergemakkelijkt of versneld.
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Hoe werkt Ascension?
Het woord Ascension betekent ‘opstijging’, het maakt dus licht, het tilt je op, brengt je meer richting de
perfectie, de harmonie, die onze oorsprong is. Het is geometrie gecombineerd met specifieke helende
energieën in vormen en kleuren die de Perfectie van het universum als het ware in je praktijk, in je huis en in
de aura brengen.
De trillingen helpen om vanuit harmonie, zachtheid en wijsheid te leven. Het gebruik ervan geeft een
genezende, inzichtgevende, procesversnellende, transformerende energie. Je kunt dit ervaren in deze
cursus.

Wat kan ik met Ascension in mijn praktijk?
Ascension in je praktijk neerzetten geeft al verlichting voor de therapeut. Ascension tijdens het gesprek
met de cliënt bij de stoel of op tafel neerzetten werkt het a.h.w. voorbereidend en maakt een diepere
behandeling mogelijk.
Bij een behandeling of sessie van welke aard dan ook, worden de diverse kleuren en vormen toegepast,
door deze bijvoorbeeld onder of om de stoel of behandeltafel te leggen. Bij actieve behandelingen kan
e.e.a. bij een chakra worden gehouden, langs meridianen of in de aura worden bewogen.
Ascension kan ook in het huis van je cliënt geplaatst voor energieverbetering in het gezin of relatie.
Tegelijkertijd ontstoort het daar aanwezige energetische vervuiling, zoals electro-smog, aardstralen,
emoties en gedachtenpatronen. Het brengt zo meer rust en ontspanning in de interacties. Er ontstaan
daardoor minder snel ruzies, en meningsverschillen zijn sneller opgelost. Het leven wordt makkelijker,
levensgeluk en gezondheid worden bevorderd. Het herstelt na teveel frictie steeds de aura en chakra’s van
mens, plant en dier.
Tot op cellulair niveau wordt de oude ‘herinnering’ veranderd in de staat van harmonie. Skeletdelen
kunnen soms op hun juiste plaats terugbewegen, spiergroepen gaan ontspannen, eetlust neemt toe of juist
af, waar nodig. Daarbij geeft het vanzelf op mentaal en gevoelsniveau inzicht in hoe dingen in werk,
relaties en dergelijke, te veranderen. Een andere toepassing is Ascension te combineren met een
affirmatie, terwijl een bepaald voorwerp in de hand wordt gehouden voor verandering van de houding of
gedachten. De affirmatie werkt krachtig en lang door. Lichter leven!

Ascension maakt therapeutisch werken lichter.
Ervaar het in deze cursus.
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Tijdens de cursus kun je vragen om persoonlijk advies voor eventueel gebruik in je eigen huis of
praktijkruimte. Bovenal kun je zelf ervaren wat eventueel bij jou en je werkwijze past.
Praktijkinrichting met enkele Ascensions is een investering die zich al snel terugverdient: Ascension werkt
op meer innerlijke balans, waardoor je zelf bijvoorbeeld je vitaminen- en mineralenbalans beter kan
bewaren. Vitamines en mineralen zijn kostbaar en moet je steeds blijven kopen, terwijl Ascension altijd zal
blijven werken, zowel voor je privé leven als in je praktijk.

Voor cursisten is er 10% korting op webshop prijzen (www.ascension.eu) zowel tijdens als na de workshop.

Hoe werkt Ascension op de 5 principes van de natuurgeneeskunde?
Ascensionbehandelingen werken op alle 5 principes tegelijkertijd:
energie (aura, chakra’s), prikkeloverdracht (stabiliseren hersenfuncties), voeding (verbeteren en reguleren
spijsvertering), drainage (afvoeren van psychische en fysieke vervuilende energie) en harmoniseren van de
psyche door loslaten van negatieve gedachten en gevoelens.
Totaal 6 docent-contacturen:
2 uren voor Energie
1 uur elk voor Drainage, Psyche, Voeding en Prikkeloverdracht.

