
 

Flame 
Van harte gefeliciteerd met je Flame van Ascension Europe! 

In dit document vind je: 
1. Op een rij waar de Flame bij helpt  

2. Tips hoe jij het optimale uit de Flame haalt 

3. Aanvullende Tools 

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

Belangrijk: 
De Tools van Ascension hebben een zeer hoge natuurlijke trilling en bieden een veelvoud van gebruiksmogelijkheden in zowel de privésfeer als 
beroepshalve. Ze dienen uitsluitend de zelfontplooiing en zijn in geen geval een vervanging van een bezoek aan een arts, voor voorgeschreven 
medicijnen of idem therapieën. Hun toepassing is geen behandeling in de wettelijke zin van het woord. De hier vertegenwoordigde opvattingen 
en meningen zijn niet in overeenstemming met wetenschappelijke en medische inzichten. De beschreven verklaringen van de werking van 
Ascension instrumenten komen voort uit individuele ervaringen en kunnen geen aanspraak maken op wetenschappelijke controleerbaarheid. 

1 Waar helpt de Flame bij? 
Alles is energie. Jouw lichaamsfuncties en jouw lichamelijk en geestelijk functioneren worden door energie gevoed. De Flame van Ascension is 
een energetisch Eerste-Hulp-Instrument (bij mensen, paarden en huisdieren) dat de vrije energiestroom in het lichaam richting geeft. Ze 
ondersteunt daardoor energetisch een verbetering van de celstructuur en versnelt energetisch genezingsprocessen op alle niveaus. 
 
De Flame brengt als een laserstraal licht in achterhaalde ideeën, voorstellingen van zaken, aannames, innerlijke hardheid en bevroren gevoelens 
en brengt opheldering in belemmerende overtuigingen. Dit brengt meer beweeglijkheid en flexibiliteit in jouw denken, voelen en handelen, wat 
weer een groot energetisch effect heeft op jouw lichamelijk welbevinden. Genezingsprocessen (vooral bij chronische pijn) worden energetisch 
ondersteund, zodat een stroomversnelling kan ontstaan. 
 
De Flame werkt ondersteunend op lichamelijk niveau bij: 
• Acute en chronische pijn 
• Spanning 
• Verkrampingen  
• Verhardingen 
• Pijn in botten, spieren en gewrichten 
• Verdovings- of verlammingsverschijnselen, storingen in de zenuwbanen zoals bij littekens en zenuwpijn 
• Griep, bronchitis, kiespijn. Bij griep, neus- en keelholte-ontstekingen of kies- en tandpijn werkt de Flame weldadig en ontspannend 
• Letsel 
• Wonden 
• Bloeduitstortingen 
• Aambeien 
• Vermoeidheid 
• Ongelukken, blauwe plekken en stoten. De Flame kan direct worden toegepast als energetisch(e) Eerste Hulp Instrument 

De Flame brengt verlichting op emotioneel niveau bij: 
• Innerlijke verharding 
• Schuldgevoel 
• Bevroren gevoelens 
• Stagnatie 

De Flame brengt verlichting op geestelijk gebied bij: 
• Starre opvattingen en oude oordelen 
• Vaste denkstructuren, zodat je flexibeler wordt in denken, handelen, voelen en ervaren 
• Beperkende manieren van doen 
• Malende gedachten en teveel denken, wat je verhindert om tot handelen te komen 

Dieren: 
Dieren hebben zeer gevoelige antennes als het gaat om harmonie en disharmonische energiestromen in hun directe omgeving. De nauwe band 
die zij met ons hebben en hun gewoonte om onze problemen (zoals onopgeloste innerlijke conflicten) over te nemen, maken dat ook in hun 
energiesysteem blokkades ontstaan. Deze blokkades zijn vaak aanleiding tot verminderde prestatie, verhoogde vatbaarheid op het gebied van 
gezondheid, slecht helende wonden, verdriet of agressief gedrag, om er maar enkele te noemen. De Flame kan hierbij ondersteunen. Omdat 
dieren positieve energieën (ook van de Flame) waarnemen zijn versnelde genezingsprocessen op alle niveaus snel te observeren. 
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2. Tips hoe jij het optimale uit de Flame haalt: 
De Flame kan zowel privé als therapeutisch worden gebruikt. De Flame is eenvoudig in gebruik. 

Licht-massage bij mensen: 

Wil je een Licht-massage geven? Hiervoor wordt de Flame 1-2 keer per dag gedurende 10-15 minuten in intuïtief cirkelende, draaiende of 
vloeiende golfbewegingen op een afstand van 10-20 cm over het lichaam/boven het betreffende lichaamsdeel gehouden. Bij acute 
omstandigheden beweeg je de Flame op een afstand van 40-50 cm. 

• Regelmatige Licht-massages in het schouder- en nekgebied brengen verlichting en ontspanning in alles wat met dat gebied verbonden is 
(zoals schuldgevoel dat op je schouders drukt). 

• Een zachte Licht-massage over pijnlijke gebieden of over de wervelkolom, in het rug-, schouder- en nekgebied, lost energetisch innerlijke 
hardheid op die zich hier heeft vastgezet en tot vervorming, verharding en spanning heeft geleid. Dit kan zinvol bij bijvoorbeeld reuma, 
artrose, artritis of problemen met de tussenwervelschijven en spit zijn. Tip: gebruik de Flame in dit soort gevallen langere tijd dagelijks. 

• Een zachte, intuïtieve Licht-massage rondom de knie brengt energie in beweging en kan bewegingsbeperking sneller energetisch 
oplossen.  

• Regelmatige Licht-massage in gebieden die door verdoving of verlamming zijn getroffen, ondersteunen energetisch de celstructuur daar 
en stimuleren energetisch het genezingsproces. 

• Een dagelijkse Licht-massage van de tanden stimuleert de daar aanwezige reflexpunten, die in verbinding staan met verschillende 
lichaamsdelen en ondersteunt op die manier het welbevinden van het hele lichaam. 

Lichtmassage bij paarden en huisdieren:  
Paarden en ook andere huisdieren houden van de energie van de Flame en zijn dankbaar voor elke Licht-massage die ze van Ascension Tools 
krijgen. In onze scholing kun je hier meer over leren. Wees je ervan bewust dat energiehealing en ook de Tools  van Ascension altijd aanvullend 
zijn en geen dierenarts of diergeneeskundige vervangen. 

Foto 
Bij gebruik voor jezelf is het vaak eenvoudiger de Flame over een foto van jezelf te bewegen.Wil je iemand anders behandelen via een foto? Dit 
kan alleen mits de andere persoon hier letterlijk toestemming voor heeft gegeven. 

3. Aanvullende Tools 
• Bij het werken met de Wheels (energiewielen) van Ascension verdiept de Flame hun werking op het lichaam, wanneer de Flame direct, op 

een afstand van 5-10 cm, in cirkelende of draaiende bewegingen over het wiel wordt bewogen. Meer daarover ontdek je in onze scholing. 

• Bij eerste hulp zoals bij bloedingen of kneuzingen, gebruik je de Flame in combinatie met de Rode progressie Ring. 
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