
 

Hope 
Van harte gefeliciteerd met je Hope van Ascension Europe! 

In dit document vind je: 

1. Op een rij waar de Hope bij helpt  
2. Tips hoe jij het optimale uit de Hope haalt 

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

1. Waar helpt de Hope bij? 
Futloosheid, innerlijke leegte, uitputting, emotionele onevenwichtigheid of angsten zijn voorbeelden van een tekort/een leegte aan een 
specifieke energie. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een gebrek aan aandacht, liefde of geld. Heb je hier last van? 

De Hope belichaamt het principe van overvloed en stromen. Hij wordt overal ingezet waar een tekort aan energie (een leegte) heerst. Dat kan op 
materieel vlak zijn, maar op lichamelijk of geestelijk niveau. Des te groter het gebrek aan energie is, des te sterker werkt de Hope. Met hulp van de 
Hope kan een duurzame verandering ervaren worden. 

De Hope: 

• Helpt je aan nieuwe energie 
• Helpt je aan nieuwe kracht 
• Geeft kracht in moeilijke situaties, zoals bij shock, rouw en trauma’s 
• Helpt om bij verlies stabiel te blijven 
• Geeft vitaliteit 
• Activeert levensvreugde 
• Bevordert jouw groei 
• Vergroot jouw concentratie en het opnemen van informatie 
• Bevordert gemak  
• Brengt licht in je hart 
• Ondersteunt de ontwikkeling van zelfliefde 
• Bevordert een lichte helderheid 
• Helpt vrij te worden van afhankelijkheid en verslavingen 
• Zorgt voor een gevoel van geborgenheid 
• Bevordert kalmte, ontspanning (en loslaten van innerlijke onrust en angst) 
• Versterkt (zelf)vertrouwen, ondersteunt de ontwikkeling van zelfvertrouwen en brengt vertrouwen in je hart 
• Stimuleert een gevoel van veiligheid 
• Trekt overvloed, vervulling en welstand in jouw leven aan 

2. Tips hoe jij het optimale uit de Hope haalt: 
De Hope kan door personen (privé, beroepshalve en/of therapeutisch) en in de tuin worden ingezet. De Hope geeft er de voorkeur aan buiten 
jouw gezichtsveld te werken. 

Wil je overvloed en welstand aantrekken? 

Experimenteer op materieel niveau en leg de Hope een poos (minimaal één maand) in je portemonnee (dit is een hele directe manier) of leg de 
Hope onder: 

• Een leeg bestelboek (of boek waar jij je opdrachten en afspraken in noteert), bijvoorbeeld als je nog te weinig opdrachten hebt 
• Een lege evenementenkalender 
• Dagafschriften van je bankrekening 
• Het huishoudboekje 
• De kassa 

Tip: ga niet passief wachten, maar ga gewoon enthousiast verder. 

Wil jij jezelf energetisch in balans brengen en/of je gebrek aan energie compenseren? 
Om je energetisch op te laden kun je de Hope twee tot driemaal daags 5-10 minuten in de beide handen nemen; zodanig dat de Hope door beide 
handen is afgedekt. Verder kan de Hope op het lichaam worden geplaatst. Tevens kan de Hope in golf- of cirkelbewegingen op een afstand van 
10-15 cm over het lichaam worden bewogen. 

Wil je energetisch ondersteund worden bij afhankelijkheid en verslavingen? 
Leg de Hope tijdens de nachtrust onder je bed. Zo ondersteunt de Hope energetisch bij het oplossen van afhankelijkheid en verslavingen. 

Wil je energetisch ondersteund worden bij spanningen in het schouder-en nekgebied? 
Leg de Hope onder je hoofdkussen. Zo brengt de Hope energetisch verlichting in spanningen van het schouder- en nekgebied. 

Bij kinderen met autisme: 
Bij kinderen met autisme kan de Hope (in zijn verpakking) onder het bed worden gelegd. 

Wil jij plantengroei energetisch ondersteunen? 
Begraaf de Hope in de aarde. Zo ondersteunt de Hope Moeder Aarde energetisch en bevordert de Hope de plantengroei. 
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