
 

Light of Faith 
Van harte gefeliciteerd met je Light of Faith van Ascension Europe! 

In dit document vind je: 
1. Op een rij waar de Light of Faith bij helpt  

2. Tips hoe jij het optimale uit de Light of Faith haalt 

3. Aanvullende Tools 

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

1. Waar helpt de Light of Faith bij? 
Elk water dat uit een bron omhoog komt, heeft zijn oorspronkelijke informatie mee gekregen. De moderne 
waterbehandeling, met de invloeden vanuit het milieu en de fysieke effecten van toevoegingen tijdens de lange weg naar jouw waterkraan, 
veranderen ingrijpend de moleculaire structuur van het water. 

De Japanse onderzoeker Masaru Emoto ontdekte dat water kan ‘lezen en horen’. Water kan energie van buitenaf ‘vasthouden’, dat liet hij zien 
met foto’s van waterkristallen. 

Schoon, vitaal bronwater, maar ook geënergetiseerd water, laat heel andere kristalstructuren zien dan ongezuiverd drinkwater. Het smaakt 
zachter en milder, het wordt beter opgenomen en heeft een sterkere energetische reinigende werking. Water dat energetisch puur is, draagt 
meer bij aan jouw welbevinden en het behouden van een goede gezondheid. 

Water is in staat een bepaalde structuur op te nemen en weer los te laten, als het ware te transporteren. Als de Light of Faith in het water is, 
draagt deze zijn Licht energetisch over in het water. Als dit water in het lichaam is (bijvoorbeeld doordat jij dit geënergetiseerde water drinkt), 
gaat het licht uit het water energetisch naar de cellen. Light of Faith water brengt energetisch licht in elke cel en ondersteunt daardoor de 
herinnering aan de oorspronkelijke functie. De Light of Faith brengt de cellen zo energetisch terug naar hun oorspronkelijke functie. 

Het drinken van het Light of Faith water ondersteunt genezingsprocessen op lichamelijk, emotioneel en geestelijk niveau, het: 

• Geeft in het lichaam: 
-energetische reiniging (de Light of Faith ondersteunt het energetisch verwijderen van informatie door psychofarmaca en drugs en zij reinigt 
energetisch het lichaam van verslavende stoffen)  
-informatie 
-regeneratie  
-harmonisering.  
Dit kun je tot zelfs in jouw gevoelsniveau en gedachtes ervaren. 

• Ondersteunt energetisch het herstellende vermogen van de cel en een gezonde opbouw van de cellen. 

• Ondersteunt energetisch het transformeren van negatief belaste en ongezonde cellen, zodat zij zich kunnen vernieuwen en in harmonie 
verder kunnen gaan. 

• Ondersteunt energetisch bij veranderingen in de cellen en om negatieve cellengroei tegen te gaan. 

• Ondersteunt energetisch bij huidproblemen en de reiniging van de huid. 

• Stimuleert energetisch het jong houden van gezicht en handen. 

• Brengt trauma’s en emoties aan het licht. In jouw emotionele lichaam is the Light of Faith zeer belangrijk bij het oplossen van trauma’s en 
blokkades, omdat deze aan de oppervlakte worden gebracht. 

• Ontgift op emotioneel niveau (denk hierbij aan de ontgifting van emoties, die zich als kristallijne afzettingen in jouw energiesysteem hebben 
gemanifesteerd en die een gezonde celstructuur verhinderen). 

• Helpt energetisch om beklemmende zorgen en afhankelijkheid tot verslaving los te laten, zodat psychische onbalans weer geharmoniseerd 
wordt. 

• Brengt licht, levenslust en levenskracht in je leven. De Light of Faith ondersteunt energetisch een betere gezondheid en welbevinden (ook 
van dieren). 

• Verlicht je bezwaarde gemoed . 

• Versterkt communicatie, zelfexpressie en het naar buiten brengen van je innerlijke schoonheid. 

• Geeft zelfvertrouwen. 

• Werkt energetisch positief in op je mindset. 

Verder stimuleert Light of Faith water energetisch een gezonde groei van planten en de tuin. 

De Light of Faith kan tevens: 

• Energetisch ondersteunen bij keelpijn. 
• Energetisch ondersteunen bij het voortdurend schrapen van de keel. 
• Energetisch ondersteunen bij problemen in de omgeving van de hals. 
• Keelchakra blokkades energetisch transformeren. 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2. Tips hoe jij het optimale uit de Light of Faith haalt: 
Wil je met de Light of Faith 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: 

• De Light of Faith kan zowel therapeutisch als thuis worden gebruikt. 

• Wil je het water energetiseren met de hoge trillingen van de Light of Faith? Vul een glas of glazen karaf met water. Zet/leg de Light of Faith 
erin. Eventueel kun je de Light of Faith in een theezeef doen en in een kan hangen. Laat dit een nacht laat staan. Zo krijgt het water precies de 
structuur die het mogelijk maakt de informatie van de scheppingsenergie op te nemen en die energie snel in al het water te verspreiden. De 
volgende ochtend drink je ervan. Tip: Voorkom dat je de Light of Faith in water met plastic (met BPA of andere hormoonverstorende stoffen) 
legt: plastic kan een negatieve invloed op de kwaliteit van water hebben. 

• Met de Faith kan direct op het lichaam worden gewerkt, door een Lichtmassage te geven. De Lichtmassage gebeurt door op een afstand van 
30-40 cm. intuïtief vloeiende, cirkelende, ronde bewegingen over het lichaam te maken. Dit kun je dagelijks één tot tweemaal zo’n 3-5 
minuten doen. Het is bij gebruik voor jezelf soms eenvoudiger om dit te doen met een foto van jezelf.  
Deze Lichtmassage kan bijvoorbeeld energetisch ondersteunen bij het voortdurend schrapen van de keel, keelpijn, en andere problemen in 
omgeving van de hals. De Lichtmassage versterkt tevens de mogelijk om jezelf uit te drukken en helderder te communiceren. Onze ervaring 
is dat vele blokkades bij de keelchakra worden opgelost met de Lichtmassage. 

3. Aanvullende Tools 
De Light of Faith is goed te combineren met de: 

• Tool of Calming 

• Light of Knowledge (Piramide)  

• Great Instrument of Transformation (Three Fold Flame)
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