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Tool of Calming XL
Van harte gefeliciteerd met je Tool of Calming XL van Ascension Europe!
In dit document vind je:
1. Op een rij waar de Tool of Calming XL bij helpt
2. Tips hoe jij het optimale uit de Tool of Calming XL haalt
3. Aanvullende Tools
Raadpleeg bij klachten voor de zekerheid ook een arts. De Tool of Calming XL is een aanvulling op de reguliere zorg
(geen vervanging).

1. Waar helpt de Tool of Calming XL bij?
Alles is trilling en genereert resonanties, die aantrekkend of afstotend op je inwerken. Ieder mens neemt onbewust bijna alle indrukken in zijn
omgeving waar.
De meeste tijd van ons leven brengen we door in steeds dezelfde ruimtes en in dezelfde omgeving, zoals in de woonwijk, school, studio,
werkplek, het sport- en fitnesscentrum of de wellness-oase. Alle ruimtes en plekken hebben hun eigen trilling, hun eigen persoonlijkheid. Ze
worden gevormd door allerlei invloeden. Energieën en trillingen zijn als stroom; je ziet ze niet en toch bestaan ze. Muren, plafonds, bodems en
voorwerpen ( zoals in een inboedel) slaan deze trillingsinformatie op. Al deze trillingsinformatie heeft invloed op het welbevinden van mensen,
dieren en planten.
Er zijn diverse belastende trillingen/energieën, zoals:
•
Uit het verleden. Denk maar aan belastende trillingsinformatie van gebeurtenissen die in een ruimte/gebouw of binnenplaats hebben
plaatsgevonden zoals brand, ongelukken, doodslag of oorlogshandelingen.
•
Geopatische storingsvelden, aardstralen, wateraders, dislocaties/zware plekken, spanningen in de aarde.
•
Technische straling (en stralingsbelasting zoals door elektrosmog. Denk maar aan energie afkomstig van: radio, televisie, satellieten,
computer, WiFi (draadloze netwerken), mobiele telefoon, magnetron, halogeenlicht, spaarlampen en hoogspanningsmasten).
•
Belastende trillingen van menselijke emoties (zoals emotionele trillingen/energieën van ontevredenheid, verdriet, woede, frustratie,
agressie, strijd, pesterijen, angsten, zorgen en stemmingen als ontevredenheid en strijd)
•
Niet-eigen energieën zoals van zielen die nog ‘gevangen’ zijn in een ruimte (entiteiten)
•
Milieuverontreinigingen en chemtrails
•
Fysieke spanning
•
Toxische trillingsinformatie zoals van bouwmaterialen, verven, vloerbedekkingen, schimmels en andere schadelijke stoffen zoals
amalgaam
Het effect van de energie van een ruimte wordt op diverse vlakken onderschat. Deze trillingen tasten niet alleen een gezonde woonomgeving
aan, maar ze kunnen ook negatieve invloed hebben op jouw:
•
Gezondheid (belastende trillingen kunnen leiden tot verminderde belastbaarheid en geestelijke problemen of lichamelijk disfunctioneren/
ziektes)
•
Welbevinden
•
Slaapkwaliteit en diepe slaap
•
Ontwikkeling van jouw geest en bewustzijn
•
Partnerschap
•
Familieleven
•
Harmonisch samenleven
•
Werkklimaat en succes en groei van een bedrijf/onderneming
•
Flow (belastende trillingen in je omgeving kunnen leiden tot stagnerende omstandigheden)
De Tool of Calming XL is een grote reiniger en transformerende kracht. Zijn werking is de neutralisering van belastende trillingen/energieën. De
schuine voorkant (ook wel ‘gezicht’ genoemd), geeft energie, terwijl de lange, rechte achterkant en de bodem een overschot aan energie kunnen
wegnemen. Dit laatste is vooral van belang in alle situaties waarbij er sprake is van een teveel aan opgehoopte energie of druk.
Specifiek voor de Tool of Calming XL in het gebruik van ruimtes
De Tool of Calming XL kan energetisch een ruimte reinigen, zoals bijvoorbeeld in:
•
Huizen
•
Appartementen
•
Stukken land/grond
•
Werkplekken
•
Bedrijven
•
Kantoren
•
Vergaderzalen
•
Binnenplaatsen
•
Bibliotheken
•
Overige gebouwen
Dit helpt om een gezonde energie in een ruimte te creëren, zodat je gezond woont, ontspannen leeft en succesvol werkt.
Specifiek voor de Tool of Calming XL bij individueel gebruik
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De Tool of Calming XL zorgt er op zielsniveau voor dat de natuurlijke orde wordt herkend en:
Ondersteunt op fijnstoffelijk niveau het wegnemen van shock, trauma of innerlijke druk.
Ondersteunt energetisch bij fysieke problemen zoals slaapproblemen, onrust en maagproblemen.
Helpt opgehoopte energie en druk energetisch in het lichaam los te laten (zoals bij stolling in de benen en lymfeproblemen).
Verhoogt in voedingsmiddelen, vitaminen, medicijnen en dergelijke de positieve trillingen en vermindert de negatieve trillingen.
Ondersteunt bij het wegnemen van angsten, in het bijzonder de angst om mee te bewegen in de processen die gaande zijn.

•
•
•
•
•

Specifiek voor de Tool Calming XL Goud
Deze Tool heeft dezelfde werking als de heldere XL, maar zijn zwaartepunt en zijn kwaliteit ligt meer op de ondersteuning en manifestatie van
spiritualiteit. De Tool of Calming XL goud:
•
Maakt de sfeer zachter.
•
Maakt vrij van (bewuste of onbewuste) schuldgevoelens. Daarmee staat ze je bij om overvloed, rijkdom en spirituele vervulling te
accepteren.
•
Bevordert welbevinden.
•
Bevordert welzijn
•
Bevordert levendigheid.
•
Helpt om boosheid en jaloersheid te overwinnen.
•
Helpt in meditatie om een beter contact met andere niveaus te bewerkstelligen.
•
Bevordert het inzicht en de wijsheid om gemakkelijker beslissingen te kunnen nemen.

2. Tips hoe jij het optimale uit de Tool of Calming XL haalt:
Wil je met de Tool of Calming XL aan de slag? De Tool of Calming XL Goud kan op dezelfde manier worden gebruikt als de Tool of Calming XL.
Volg je gevoel en stel dat centraal. Hieronder vind je algemene praktische toepassingen en tips (zie het als suggesties) om het optimale eruit te
halen:
Individueel gebruik:
Zowel bij privé als bij therapeutisch gebruik werk je met de Calming XL in het energieveld bij het lichaam. Geef een energetische
Lichtmassage: .houd de Tool of Calming XL op tenminste 10-20 cm., maar maximaal 40 cm. boven het lichaam. Maak intuïtief aangevoelde
uittrek-bewegingen, weg van het lichaam. Hiervoor worden de bodem en de rechte achterkant van de Calming(s) gebruikt. Deze energetische
Lichtmassage ondersteunt het emotionele lichaam om belastende informatie los te laten.
Ruimte reinigen:
Er is een set van vier Tool Calmings XL of meer nodig die wordt ingezet voor de neutralisering en harmonisering van belastende
trillingsinformatie in een ruimte. De Calmings worden in de vier belangrijkste, uiterste hoeken van het object, de woning of andere ruimte
geplaatst. Wil je een huis reinigen? Zet de set op de begane grond. Eventueel kun je gebruik maken van een bouwtekening, bijvoorbeeld als je
iemand op afstand helpt (Wil je iemand op afstand helpen? Vraag letterlijk om toestemming: enkel met toestemming kun je een ander helpen).

•
•
•
•

De schuine zijde (het gezicht) is daarbij naar de muur van elke hoek gericht. Zo geplaatst onttrekken de Calmings XL aan de ruimtes de daar
opgeslagen disharmonie. Ze neutraliseren en harmoniseren de energie in de betreffende ruimte op alle niveaus. Entiteiten die zich nog in de
ruimte ophouden, kunnen zo gemakkelijker naar het licht gaan. Laat de Tools een maand staan.
Na een maand draai je de Tool of Calmings 180 graden, met hun gezichten naar het midden van de ruimte gericht. De Calmings XL moeten
vanaf dat moment op hun plaats blijven staan en niet meer verwijderd worden.
Neem je de Tools tijdelijk weg, dan dien je weer van voren af aan te beginnen (en dus de schuine zijde naar de muur van elke hoek te zetten).
Zijn er in een ruimte entiteiten? Deze kan je ‘wegnemen’ met de Tool of Calming XL. Als voorbereiding is het aan te raden om eerst de Great
Instrument of Transformation te gebruiken en daarna de Tool of Calming XL. Na de behandeling is tevens aan te bevelen de ruimte extra te
beschermen met de Seal of Genesis. Ook kun je vier Tool of Calmings XL aan de buitenrand van de Kosmische Cirkel van de Wheels plaatsen.
Daardoor verlopen processen in deze cirkel beter en flexibeler.
Wil je de Tool of Calmings XL in combinatie met de Seals gebruiken? Dan ondersteunen de Seals de positieve processen in de ruimte en
houden die in stand.

Bij aardbevingen of vulkaanuitbarstingen:
Zet meerdere Tool of Calmings XL op een landkaart van het gebied.

3. Aanvullende Tools
•
•
•

Great Instrument of Transformation
Seals of Genesis
Kosmische Cirkel van de Wheels
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