
 

Light of Knowledge Piramide - Clear/Helder 
Van harte gefeliciteerd met je Heldere Piramide van Ascension Europe! Deze piramide wordt ook wel de Piramide Clear genoemd. 

In dit document vind je: 

1. Wat Light of Knowledge Piramides zijn 
2. Op een rij waar de Heldere Piramide bij helpt  
3. Tips hoe jij het optimale uit de Heldere Piramide haalt 

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

1. Waar helpen Light of Knowledge Piramides bij? 
Energie is als stroom. Je kan het niet zien en toch bestaat het.  

De meeste tijd van je leven breng je door op een paar plekken zoals je woning, school, werkplek, het fitnesscentrum of een wellness-oase. Elk 
van deze plekken heeft zijn eigen trilling/‘persoonlijkheid’. Die trillingen hebben invloed op je wanneer je in die ruimtes bent. Deze trillingen of 
energieën van een ruimte beïnvloeden (onbewust) jouw gezondheid, lichamelijk en geestelijk welzijn en welbevinden, kwaliteit van je slaap, 
zielenleven en de harmonie en het succes van je relaties, familieleven en werkklimaat. Daarbij kan het gaan om zowel positieve als negatieve en 
belastende energieën, die bijvoorbeeld:  

• Voortkomen uit de geschiedenis van de ruimte (wat is er gebeurd in een ruimte?)  
• Emoties zijn, die zijn blijven ‘hangen’ 
• Elektrosmog is 
• Geopathische storingsvelden zijn 
• Gifstoffen in bouwmaterialen zijn 

Het nut van een gezonde energie in een ruimte is lang onderschat. Gezonde energie is bepalend voor de ontwikkeling van je denkvermogen en 
bewustzijn. Het bepaalt mede het succes en de groei van jouw ondernemingen. 

Energetische reiniging van ruimtes is tegenwoordig harder nodig dan ooit. De moderne techniek van Ascension Europe geeft je de mogelijkheid 
om op een eenvoudige manier een vitale en gezonde energie in een ruimte terug te brengen. We helpen je om een ruimte energetisch schoon te 
maken. Gun jij jezelf deze basis voor meer kwaliteit van leven, gezondheid, welbevinden en stabiliteit, een goede leer-omgeving en succes en 
omzetstijging in je bedrijf of op je werkplek? 

Light of Knowledge Piramides 

De Light of Knowledge of Licht-piramides van Ascension Europe hebben gemeenschappelijk dat ze harmonie en balans brengen, overal waar 
mensen samenleven of samenwerken, in groepen, in familieverband of als collega’s. Hun hoge trilling breekt oude vastgeroeste structuren af en 
ondersteunt je om tot uitdrukking te brengen wie jij werkelijk bent. De Light of Knowledge Piramides creëeren een opening voor helderheid, 
communicatie en creativiteit. Ze bevorderen begrip en tolerantie tussen mensen en tussen mens en dier. Tevens bevorderen de Piramides de 
bereidheid tot spirituele ontwikkeling. 

Dichtbij het lichaam opgesteld zijn de Piramides een grote troost bij hartzeer en een energetische ondersteuning bij het opheffen van emotionele 
en lichamelijke blokkades. 

Alle Light of Knowledge Piramides harmoniseren en neutraliseren belastende energie die wordt veroorzaakt door: 

• Hoogspanningsleidingen 
• Elektrosmog zoals van de magnetron, mobiele telefoon, radio, televisie, computer enzovoort 
• Geopathische verstoringen door wateraders, aardstralen 
• Negatieve trillingen van emoties die in de ruimte zijn blijven hangen 
• Alle niet-eigen energieën 

Zo creëren ze de basis voor een positieve, levenskrachtige energie voor welbevinden, succes en welstand. 

De Light of Knowledge Piramides zijn in zes kleuren beschikbaar. Elke kleur heeft eigen specifieke eigenschappen, die resoneren met 
verschillende persoonlijke processen of aspecten. Dieren merken de heilzame werking hiervan onmiddellijk op. 

2. Waar helpt de Heldere Piramide bij? 
De kwaliteit van de Heldere Piramide is haar lichte, heldere en ordenende kracht. De Piramide verbindt intuïtie met flexibiliteit en ondersteunt 
leerprocessen. 

De Heldere Piramide: 

• Helpt je om je te bevrijden van zelfbeperkende gedachten en patronen, deze piramide is een steun bij twijfel aan jezelf en sterke 
controledwang. 

• Maakt je hoofd vrij, licht en ‘leeg’. 
• Geeft (innerlijke) helderheid. 
• Biedt energetische hulp bij slaapproblemen. 
• Verbreedt je horizon. 
• Ondersteunt om doelgericht te handelen. 
• Helpt bij studeren, door je concentratie te verhogen. De Piramide ondersteunt bij leer- en concentratieproblemen. 
• Geeft inspiratie. 
• Geeft creativiteit. 
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• Opent intuïtie en spiritualiteit. 
• Bevordert intuïtieve ontdekkingen en zorgt tegelijkertijd voor realiteitszin (zodat je in het Hier en Nu bent) en aarding. 
• Helpt centreren bij meditatie en verbindt met hogere niveaus van bewustzijn. 

De Heldere Piramide is op haar plaats in agentschappen, vergaderruimtes, bij seminars en overal waar op de computer wordt gewerkt of waar 
wordt geprogrammeerd. 

Specifiek voor de XL: 

Haar werking is gelijk aan de standaarduitvoering. Door haar grootte is de XL Piramide echter vele malen krachtiger in haar uitwerking dan de 
standaarduitvoering. De XL stimuleert je processen op een nog indringendere wijze dan de standaarduitvoering. 

Ze is een belangrijke energetische schoonmaker en stabilisator op plaatsen waar veel mensen samenkomen. 

De energie van de Heldere Piramide XL ondersteunt in het bijzonder elke creatieve arbeid. Ze verheldert en bevordert inspiratie en opent de poort 
voor intuïtieve waarnemingen en ingevingen en een effectieve samenwerking. De Heldere Piramide XL is zeer geschikt in bijvoorbeeld moderne 
kantoren en vooral in vergaderruimtes of waar creatief werk verricht wordt. Ze stimuleert in grote mate inzichten, effectiviteit en onderlinge 
samenwerking en verhoudingen. 

In de nabijheid van het lichaam is de Heldere Piramide XL een energetische ondersteuning bij het verminderen van pijn en belastingen. 

3 Tips hoe jij het optimale uit de Heldere Piramide haalt: 
Alle Piramides van Ascension Europe kunnen zowel voor particuliere doelen, als beroepsmatig en therapeutisch worden gebruikt. 

Tips bij therapeutisch gebruik: 

• Door de Piramide op je foto te plaatsen ondervind je voortdurende ondersteuning. 
• Voor therapeutisch gebruik kan de Piramide direct op het lichaam worden geplaatst. In de nabijheid van het lichaam kan deze Piramide 

energetisch ondersteunen bij pijn en belasting. 
• In therapie wordt de Piramide in de hand genomen door de therapeut en bijvoorbeeld bewogen in cirkelende of zwaaiende bewegingen 

boven de te behandelen plek van het lichaam of boven het hoofd, bijvoorbeeld op een afstand van 5–30 cm van het lichaam. 
• Wordt de Piramide niet tijdens de behandeling gebruikt? Dan verricht ze uitstekende diensten door haar op te stellen in de behandelruimte. 

Ze reinigt en balanceert dan gedurende de behandeling zowel de cliënt als de therapeut en bovendien de energieën die vrij komen tijdens 
en na de behandeling. 

Tips voor het verbeteren van de energie van een ruimte: 

• Ideaal is om de Piramide zo hoog mogelijk te plaatsen (op ooghoogte of hoger) zodat eenieder zoveel mogelijk in de ruimte onder de 
Piramide is. Omdat de Piramide zijn werkzaamheid gestaag uitbreidt, kan ze ook aan de muur (bijvoorbeeld op een hoge kast) worden 
geplaatst. Zeer goed te combineren met de Tool of Calming om de werking van de Piramide naar één zijde te verbreden. 

• Ook kan de Piramide op de vergadertafel, het bureau of anderszins worden geplaatst. 
• De Piramides van Ascension Europe kun je in verschillende kamers plaatsen. Ze verbinden met elkaar en ondersteunen zo de algemene 

toename van positieve trillingen. 

Tip bij slaapproblemen: 

Bij slaapproblemen dient de Piramide iets hoger te staan dan de liggende persoon. 

4. Aanvullende Tools 
Algemeen: 

• Tool of Calming 
• Andere (Light of Knowledge en/of Licht van de sterren) piramides 
• Lichtbrenger 

Specifieke aanvullende Tool bij de Piramide XL 

Tool of Calming XL: 

• Tijdens een sessie zal het vaak nodig zijn de Piramide XL te combineren met de Tool of Calming XL. 
• Om huizen, kantoren en andere werkruimtes energetisch blijvend schoon te houden is het aan te bevelen de Piramide XL te combineren 

met de Tool of Calmings XL.
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