
 

Grote Guardian 
Van harte gefeliciteerd met je Grote Guardian van Ascension Europe! Deze Guardian wordt ook wel Guardian L (Large) genoemd. 

In dit document vind je: 
1. Voor wie de Grote Guardian geschikt is 
2. Hoe de Grote Guardian werkt 
3. Op een rij waar de Grote Guardian je bij helpt  
4. Tips hoe jij het optimale uit de Grote Guardian haalt 

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

1. Voor wie is de Grote Guardian? 

De Grote Guardian is er voor ieder van 16 jaar en ouder die: 

• Iedere dag in contact staat met anderen. 

• Geheel aanspreekbaar is . 

• Verantwoordelijk is voor eigen handelen en acties. 

• Actief in het maatschappelijke verkeer aanwezig en betrokken is. 

2. Hoe werkt de Grote Guardian? 

Mensen kunnen blootstaan aan negativiteit, zoals: 

• Een negatieve houding van anderen. 

• Elektrosmog in winkels en bedrijven. 

• Op het werk bij het langdurig werken achter je computer. 

• Negatieve energieën van patiënten in een praktijk, ziekenhuis of verzorgingstehuis. 

• Een beroep waarbij veel negatieve informatie vrijkomt zoals: therapeut, masseur, schoonheidsspecialist, kapper, caissière enzovoort. 

• In openbare plaatsen zoals café’s en dancings. 

Handig om te weten:  
Ongeveer 15-20% van de bevolking is een hoogsensitief persoon (HSP). HSP staan extra open voor prikkels. HSP kunnen negatieve energie extra 
intens ervaren en worstelen met zichzelf beschermen. Ben je benieuwd of jij een hoogsensitief persoon bent? Doe de gratis test op: 
www.femkedegrijs.com/test en krijg zo meer zelfinzicht! Dit kan je helpen om jezelf beter te begrijpen. 

De Grote Guardian helpt je op verschillende manieren, zo: 

A. Versterkt die jouw energie 
B. Vergemakkelijkt die de verbinding met andere niveaus 
C. Reinigt die jouw energie 
D. Stabiliseert en centreert die jouw energie 
Hieronder vind je een uitleg: 

A. De Grote Guardian versterkt jouw energie 
In contact met anderen word je voortdurend blootgesteld aan energieën van anderen en kom je in situaties en omstandigheden die invloed 
hebben op jouw fysieke en psychische welbevinden. In contact met anderen vindt eenvoudig overdracht van entiteiten plaats. Het dragen van de 
Grote Guardian omgeeft je met een sterk krachtveld dat beschermt tegen negatieve invloeden. Het activeert jouw schild van bescherming tegen 
negatieve/ongewenste energie en invloeden van buitenaf. Het werkt als een filter, dat alle energie en berichten selecteert, en datgene blokkeert 
dat je niet ten goede komt. Alles wat je op alle niveaus van je wezen verbetert, wordt door de Grote Guardian versterkt. 

De Grote Guardian versterkt jouw energetisch veld en energie (zoals jouw innerlijke licht) en geeft veel mensen direct een sterker gevoel. Door 
het sterkere veld ontstaat er een bescherming, jouw energieveld wordt hechter. Vergelijk papier en textiel; papier scheurt eenvoudig, terwijl 
textiel meer aaneengehecht is. Daardoor ben je veel beter in staat in contact te zijn zonder dat er sprake hoeft te zijn van eigen energieverlies. 

B. De Grote Guardian vergemakkelijkt verbinding met andere niveaus 
Door zijn uiterlijke vorm van de zespuntige ster wordt het in verbinding zijn met andere niveaus door de Grote Guardian gestimuleerd, 
onderhouden en vergemakkelijkt. De Grote Guardian verbindt ‘boven’ en ‘beneden’ en alles wat is. De Grote Guardian is een belangrijk 
instrument op je pad in de Nieuwe Tijd. De Grote Guardian helpt je met de kracht van liefde en een wijd geopend hart om licht en donker in je hart 
te laten samensmelten en daarmee uit het veroordelen te stappen. Hij brengt bescherming en het tot eenheid brengen van licht en donker in je 
hart. 

C. De Grote Guardian reinigt jouw energie 
De 12 stralen aan beide kanten zijn regenererend en bundelen, trekken de vreemde energieën aan naar het midden, waar ze getransformeerd 
worden. Over de 12 stralen geeft de Grote Guardian ze dan weer gereinigd terug. Dat gebeurt ook met jouw eigen energie, die je dan als het ware 
gereinigd aan anderen laten zien en die zo door anderen ervaren kan worden. 

D. De Grote Guardian stabiliseert en centreert jouw energie 
De Grote Guardian stabiliseert en centreert waarbij innerlijke kracht wordt opgebouwd, stress en spanning oplossen en helderheid en inzicht 
kunnen groeien. Daardoor: 

• Verlies je geen of minder energie in winkelcentra, in vergaderingen, op beurzen en in grote ruimtes met anderen. 

• Wordt jouw waarneming en ervaring realistischer en beter afgestemd. 

• Win je meer aan zelfvertrouwen en kun je op een rustige wijze jouw weg gaan: elk nieuw begin valt je lichter. 

• Kan je zo beter verbonden zijn met de aarde en het universum en ook met anderen, zonder door energieverlies moe te worden. 
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3. Op een rij waar de Grote Guardian je bij helpt, de Grote Guardian: 

• Geeft bescherming 

• Bouwt energetisch een schild van bescherming op rondom jouw persoonlijke bezittingen (zoals bijvoorbeeld jouw huis, auto, bagage en 
boot) 

• Ondersteunt energetisch bij elektrosmog (in het bijzonder die van mobiele telefoon en computer) 

• Helpt je minder kwetsbaar te zijn 

• Helpt om in je kracht te staan 

• Versterkt je ruggengraat, bouwt zelfverzekerdheid en zelfvertrouwen op 

• Brengt vertrouwen 

• Brengt optimisme 

• Versterkt de wil en jouw gevoel voor eigenwaarde 

• Steunt bij het ‘nee’ kunnen zeggen en steunt bij autoriteitsproblemen 

• Help je in jouw geest (gedachten) helder en duidelijk te zijn 

• Ondersteunt concentratie en leervermogen 

• Geeft aarding en helpt je beter om in het Hier en Nu te zijn 

• Brengt rust, kalmte en centreert bij stress, nervositeit, pesterijen en burn-out 

• Ondersteunt je bij (faal)angst 

• Bevordert de bereidheid tot spirituele ontwikkeling 

• Bouwt aan de verbinding met hogere niveaus 

• Ondersteunt bij een nieuwe start 

4. Vier tips hoe jij het optimale uit de Grote Guardian haalt: 

Wil je met de Grote Guardian van Ascension aan de slag? Volg hierbij je gevoel en stel dat centraal. Hieronder vind je algemene praktische 
toepassingen en tips (zie het als suggesties) om het optimale eruit te halen: 

Algemene praktische toepassing: 

• De Grote Guardian heeft een zilveren oog om gedragen te worden aan een ketting, bijvoorbeeld de zilveren energetisch opgeladen ketting 
van Ascension Europe. 

• Het is ook mogelijk de Grote Guardian in een tasje of in je broekzak mee te nemen en zo voor je te laten werken. Tip: wil je de Grote Guardian 
meenemen in je broekzak? Naai er een zakje in zodat de Grote Guardian goed blijft zitten. 

Tip 1. Gun jezelf tijd 

Geef jezelf de tijd om te wennen aan de Grote Guardian. 

Tip 2. Voel hoe dichtbij je de Grote Guardian wilt houden 

Houd de Grote Guardian bijvoorbeeld eerst in je woonkamer, dan op je eettafel en daarna bij je lichaam (bijvoorbeeld om je nek). 

Tip 3. Bouw de tijd met de Grote Guardian op 

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je de tijd met de Grote Guardian kunt opbouwen. Volg je gevoel. 

• Je kunt beginnen om de Grote Guardian eerst een week op een kast in de woonkamer te leggen. 

• Daarna kun je de Grote Guardian een week op de eettafel leggen. 

• Daarna kun je de Grote Guardian eerst een uur dragen aan een ketting. Voel op welke hoogte je de Grote Guardian wilt hebben hangen; 
bijvoorbeeld bij je keel of hart. Je kunt dit om de dag een week doen. 

• Bouw de tijd verder op: 
-je kunt hierna een week elke dag de Grote Guardian een uur dragen  
-je kunt hierna de Grote Guardian een week alleen in de ochtend dragen 
-je kunt hierna de Grote Guardian een week in de ochtend en middag dragen  
-je kunt hierna de Grote Guardian de hele dag dragen 

Tip 4. Gebruik een foto 

Kun je om wat voor reden de Grote Guardian niet dragen, bijvoorbeeld omdat je gaat zwemmen, douchen of een actieve sport gaat doen? Leg de 
Grote Guardian op een foto van jezelf. 

Overdag kun je de Grote Guardian dragen. Ga je slapen? Doe de Grote Guardian dan af. 's Nachts kun je haar eventueel onder je kussen leggen. 

Breekt de Grote Guardian onverhoopt? De werking blijft behouden: 

• Gooi haar niet weg, maar leg haar bijvoorbeeld in het handschoenenkastje van de auto. Op deze wijze beschermt ze de auto. Laat de Grote 
Guardian niet los liggen in de auto. 

• Bescherm je koffers of rugzak door de (beschadigde) Guardian er in te doen. 

• De (beschadigde) Grote Guardian kan ook op een foto worden gelegd en zo gebruikt worden als een beroep niet toelaat een Grote Guardian 
te dragen. 

5. Aanvullend product 

• Energetisch opgeladen ketting
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