
 

Heart Pendants 
Van harte gefeliciteerd met je Heart Pendant van Ascension Europe! 

In dit document vind je: 
1. Wat Heart Pendants zijn 

2. Op een rij waar de Heart Pendants bij helpen 

3. Tips hoe jij het optimale uit de Heart Pendants haalt 

4. Aanvullende producten 

Raadpleeg bij klachten voor de zekerheid ook een arts. De Heart Pendants zijn een aanvulling op de reguliere zorg 
(geen vervanging). 

1. Wat zijn Heart Pendants? 
Ieder mens is uniek en van een uitzonderlijke innerlijke schoonheid. De hartjes van Ascension helpen om jouw uniciteit te verinnerlijken en te 
leven.  

De Heart Pendants activeren de energie van het hartchakra.De hartjes ondersteunen je om weer te vertrouwen op de stem van jouw hart en ze 
versterken de liefdevolle kracht in je om mensen en situaties vanuit jouw hart tegemoet te treden. Hun lichte en heldere energie verbindt intuïtie 
en verstand. 

De Heart Pendants: 
• Hebben een positieve invloed op alles in de omgeving van het hartchakra.  
• Ondersteunen je om te genieten van de energie van het hartchakra. 
• Nodigen je uit om te genieten van de volmaakte harmonie en de volmaakte vrede en het Licht van Ascension (verlichting). 
• Openen je voor begrip. 
• Openen je voor vergeving. 
• Openen je voor intuïtie. 
• Openen je voor leiding vanuit hogere sferen. 
• Brengen warmte en harmonie in jouw onderlinge communicatie. 
• Ondersteunen om jouw dromen te realiseren. 
• Ondersteunt je om vol vertrouwen te zijn. 
• Ondersteunt je om te handelen vanuit jouw hart. 
• Helpen om het leven in zijn volle kracht en vreugde te leven. 
• Brengen verlichting in oude emotionele pijnen en helpen om deze energetisch op te lossen. 
• Helpen energetisch om emoties te verlichten en dragelijker te maken. 
• Geven je meer en meer ruimte om jouw ware Zelf te ontdekken.  
• Ondersteunen je om met je ware Zelf naar buiten te brengen. 
• Ondersteunen energetisch op lichamelijk niveau bij alle gebieden die bij het hartchakra horen, zoals het hart, de bloedsomloop, longen en 

bronchiën (astma). 
• Kunnen energetisch ondersteunen bij chronische duizeligheid. 

2 Waar helpen de Heart Pendants bij? 
Heart Pendant Helder 
Dit Heart Pendant heeft een heldere, lichte kracht. Ze verbindt jouw intuïtie en bewegelijkheid/flexibiliteit en verbindt jouw verstand met jouw 
hart. Deze Pendant helpt je om meer te vertrouwen op de stem van jouw hart.  

Het heldere hartje: 
• Ondersteunt de weg naar helderheid en duidelijkheid. 
• Brengt jouw hart en verstand samen en helpt ze met elkaar te verzoenen. 
• Ondersteunt je om weer op de stem van je hart te vertrouwen  
• Verbindt jouw intuïtie met flexibiliteit. 
• Brengt flexibiliteit. 
• Brengt levensgemak. 
• Brengt levensvreugde. 
• Helpt spiritualiteit in het leven van alledag te integreren. 
• Helpt om te bevrijden uit krampachtigheid/hardnekkigheid. 
• Werkt zuiverend op schuldcomplexen en -gevoelens. Ze helpt om schuldgevoelens op te lossen. 

Heart Pendant Rose 
Het roze hartje stimuleert jouw hartchakra en jouw waarneming. Dit hartje nodigt jou uit om mensen en situaties vanuit jouw hart tegemoet te 
treden. Dit hartje bevordert openheid en contact met anderen. Het helpt je bijvoorbeeld als jij je geremd voelt en niet zo ontvankelijk bent in 
contact met anderen. 

De roze Heart Pendant: 
• Ondersteunt en bemoedigt om jezelf te zijn. 
• Helpt je je eigen leven te gaan leiden, het schenkt de moed om je eigen individualiteit te leven. 
• Versterkt de liefhebbende kracht in jou en liefde voor jezelf. 
• Helpt om liefde, schoonheid en harmonie in jouw hart toe te laten en door jou heen te laten stromen. 
• Helpt gevoelens en emoties te harmoniseren, accepteren en in het leven te integreren en een plek te geven. 
• Verzacht zorgen, liefdesverdriet en teleurstellingen. 
• Opent en bevordert mededogen, naastenliefde, begrip en vergeving. 
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Heart Pendant Aqua 
De energie van het Aqua Blauwe hartje ondersteunt jouw bewustwordingsproces/ontwaken en geeft vertrouwen in hogere inspiratiebronnen. 
Het brengt je weer in contact met jezelf en met jouw Innerlijke Kind. Het is belangrijk het kind of het kind in jou weer vrolijk en speels te laten zijn 
(zoals alleen een kind dat kan zijn): dit bevordert een gelukkig gevoel. Dit Aqua Blauwe Heart Pendant is een “must” voor kinderen en Innerlijke 
Kinderen. 

De Aqua Blauwe Heart Pendant: 
• Helpt om bewuster en ‘wakker’ te worden en innerlijk te ontwaken. Het ondersteunt en bevordert jouw bewustwordings- en groeiproces. 
• Helpt om jouw innerlijke lichtheid waar te nemen. 
• Geeft verbondenheid met jouw hartchakra. 
• Helpt om je diep in je hart geaccepteerd te voelen. 
• Zet aan om vanuit je hart te communiceren en te handelen. 
• Helpt kinderen hun persoonlijkheid te ontwikkelen. 
• Helpt kinderen bij inzichten, bewustwordings-, groei- en leer processen. Daardoor ontstaat een evenwichtigere karakterontwikkeling bij 

zowel kinderen als ouderen.  
• Maakt het mogelijk je Innerlijke Kind te voelen en helpt om hier als volwassene contact mee te hebben. 
• Helpt om het leven vrolijk, kleurrijk en licht te maken. 
• Ondersteunt het ontplooien van jouw eigen spiritualiteit. 
• Nodigt uit de verbinding met hogere niveaus te behouden via het hartchakra. 

Heart Pendant Violet 
Dit violette hartje representeert wijsheid en ondersteunt je om hetgeen jou belemmert (zoals onbewuste patronen, gedragingen en mentale 
beperkingen) op te lossen. Op deze manier kan jouw pad van innerlijke harmonie en innerlijke kennis zichtbaar worden en jouw wijze hart en 
licht stralen. Zodat je met de pure energie van jouw hart en licht, een wereld van vrede kunt creëren. 

De violette Heart Pendant: 
• Lijnt je uit, helpt je krachtig te verbinden met de Aarde en alle Chakra’s op 1 lijn te zetten. 
• Opent je kruinchakra. 
• Ondersteunt je om vanuit Bewust Zijn te leven. 
• Verbindt je met je Hogere Zelf en van daaruit met je Beschermengel en je Gids. Deze verbinding brengt je stevig in je Innerlijk Licht. Je zit dan 

in de stroom van jouw leven en kunt creëren en manifesteren. Terwijl het leven lichter en makkelijker wordt ben je meer in het Hier en Nu. 
Innerlijke Vreugde en Genieten maken deel uit van je pad. Vanuit de verbinding met je Hogere Zelf weet je wat wel en niet bij je past . Dit 
violette heart pendant helpt om afstand te nemen van energie en keuzes die niet bij je passen. Zodat je helderheid al om ervaart, in een 
groter perspectief. 

• Helpt om alles in harmonie te brengen met de stroom van het leven. 
• Helpt om zuiver te transformeren. 
• Helpt om te vertrouwen op jezelf en op jouw eigen ervaringen en beslissingen. 
• Helpt om je bewust te zijn dat jij een medeschepper bent. Het maakt jou bewust van jouw creatie-kracht. 
• Helpt om je licht te leven. 
• Deelt de energie van hogere wijsheid. 

3. Tips hoe jij het optimale uit de Heart Pendants haalt: 
Je kunt de Heart Pendants zowel privé als in je werk (bijvoorbeeld als therapeut) gebruiken. Er zijn verschillende manieren hoe je de Heart 
Pendants kunt gebruiken, je kunt: 
• Ze aan een (energetisch opgeladen) ketting hangen. De Ascension’s hartjes zijn te verkrijgen als een hanger met een zilveren oog. Zo kun je 

de heart pendant altijd dicht op je hart dragen, waar het zijn werk het beste doet. 
• Ze op een foto van jezelf leggen. 
• Ze dragen in je broekzak. Tip: naai een zakje in je broekzak zodat de heart pendant hier goed in blijft zitten. 
• Er direct mee werken in het energieveld van het lichaam. In onze scholing ontdek je hier meer over. 

4. Aanvullende producten 
• De Heart Pendants zijn tevens verkrijgbaar in combinatie met heart oorbellen (zodat je hartjes aan oorbellen en aan een ketting draagt). Op 

deze wijze ontstaat er een energetische driehoek. 
• Energetisch opgeladen ketting.
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