
 

Lichtpendel 
Van harte gefeliciteerd met je Lichtpendel van Ascension Europe!  

In dit document vind je: 
1. Achtergrondinformatie 

2. Op een rij waar je de Lichtpendel voor kunt gebruiken 

3. Tips hoe jij het optimale uit de Lichtpendel haalt 

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

1. Achtergrondinformatie 
De pendel wordt al honderden jaren ingezet om ‘verborgen’ informatie naar boven te brengen en om 
antwoorden op belangrijke levensvragen te vinden. 

2. Waar kun je de Lichtpendel voor gebruiken? 
In jouw onderbewustzijn is alles opgeslagen wat je ooit hebt meegemaakt. Met de Lichtpendel die door de Guardians of the Flame (de 
wachters / hoeders van de vlam: een groep Opgestegen Meesters) aangereikt is, krijg je de mogelijkheid met de pendel jouw eigen 
pendelvermogen te verhogen en eenvoudiger toegang tot deze kennis en informatie te krijgen. De beschermde Lichtpendel is een werktuig dat 
je als een volwaardige begeleider helpt bij alle grote en kleine beslissingen. Het is een ondersteuning om antwoorden op vragen te krijgen. 

Je kan bijvoorbeeld aan de Lichtpendel vragen: 

• Of er voedselintoleranties zijn en zo ja: welke? 
• Of/welke oude emoties er nog opgelost mogen worden? 
• Of een ruimte een zuivere energie heeft/optimaal energetisch gezuiverd is/puur is? 
• Welke BOVIS waarde water of voedsel heeft? 
• Of specifieke zaken (zoals een bepaalde keuze) positief voor je zijn? 
• Welke Ascension Tool jij op dit of een andere moment nodig hebt ter ondersteuning in je huidige proces? 
• Wat het thema van dit moment is dat extra aandacht van je nodig heeft? 

3. Tips hoe jij het optimale uit de Lichtpendel haalt: 
Of je nu een beginner of een gevorderde bent, laat je energetisch leiden door de hoge energie van de Guardians of the Flame. Deze Opgestegen 
Meesters helpen je heel puur te werken! 

Er zijn veel verschillende manieren om de Lichtpendel te gebruiken. 

Tip 1. Heb je nog nooit gependeld? 
Bekijk deze Engelse YouTube video: https://youtu.be/-4HblSy39nQ  
Begrijp je geen Engels? Klik dan op: instellingen (het wieltje) - selecteer automatisch engels. Selecteer het wieltje (instellingen) opnieuw en klik 
op automatisch vertalen. Je kunt nu je eigen taal (Nederlands) kiezen. YouTube vertaalt de video nu automatisch. Het is niet 100% perfect 
vertaald, maar het is zeer goed te volgen. 

Tip 2. Gebruik Pendelbladen 
Bij deze sturen wij twee pendelbladen: een "Ja en Nee" blad en een "Percentages" blad. Zo kun je bijvoorbeeld gemakkelijk kijken hoeveel procent 
je eigen energie is en nog vele andere dingen. Je kunt deze pendelbladen gratis downloaden via deze link: https://drive.google.com/file/d/
1PkDx3g2J3AhILySMe1Nht4fv2_lK07WJ/view?usp=sharing Je kunt deze bladen (laten) afdrukken. Heb je een computer met windows? Dan kun je 
de PDF bekijken en afdrukken met Adobe Acrabat Reader. Deze is gratis te downloaden op: https://get.adobe.com/nl/reader/  

Tip 3. Schrijf je vragen die je gedurende de dag bedenkt die je kunt beantwoorden met de Lichtpendel op in een schriftje en plan een 
pendelmoment in om je vragen te beantwoorden. Ben je een beginner? Gebruik eerst gesloten (en bijvoorbeeld eenvoudige ‘ja’-‘nee’) vragen/
antwoorden. Weet je niet precies hoe een pendel werkt? Volg een pendel cursus, waarin je bijvoorbeeld leert wat ‘ja’ en ‘nee’ is van jouw 
Lichtpendel. 

Tip 4. Zorg voor een rustige ruimte waar je niet gestoord kan worden. 

Tip 5. Ontspan en maak je hoofd leeg voordat je start met pendelen. Als je iemand op afstand helpt met de pendel vraag dan eerst letterlijk 
toestemming (energetisch om toestemming vragen is niet voldoende). 

Tip 6. Maak contact met de Lichtpendel door te visualiseren dat er een lijn is tussen je hart en de pendel. 

Tip 7. Vraag daarna vanuit je hart om hulp van Opgestegen Meesters of andere lichtwezens bij het pendelen. 

Tip 8. Ga oefenen, zodat je steeds meer vertrouwd raakt met je pendel en het steeds gemakkelijker gaat.
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