
 

Red Rings 
Van harte gefeliciteerd met je Red Ring van Ascension Europe! Deze Red Rings worden ook wel Rode (energie) Ringen genoemd. 

In dit document vind je: 
1. Wat Red Rings zijn 

2. Op een rij waar de Red Rings bij helpen 

3. Tips hoe jij het optimale uit de Red Rings haalt 

Raadpleeg bij klachten voor de zekerheid ook een arts. De Red Rings zijn een aanvulling op de 
reguliere zorg (geen vervanging). 

1. Wat zijn Rings? 
De Ringen zijn aan te wenden voor specifieke situaties waar jij je op dat moment in bevindt.  

Zoals de kleur rood sinds mensenheugenis de kracht van het bloed symboliseert, zo is de kleur rood ook een symbool voor het vuur en de 
daarmee verbonden energie. De Rode Ringen werken op het niveau van het fysieke lichaam, het bloed en de mentale activiteit. De Ringen maken 
geen deel uit van de Kosmische Cirkel. 

2. Waar helpen de Red Rings bij? 
Algemeen 

De Rode Ringen werken energetisch in op het mentale en fysieke niveau, zoals bloed, vergiften en negatieve denkpatronen. 

Red Ring Progressie 

De spiraal ligt op het oppervlak en draait met de klok mee. Deze Ring heet de ‘Eerste Hulp Ring’ en is aan te bevelen in elk huishouden, op elke 
vakantie, op elke (school)reis, onderweg of op elk ander evenement. Het grote werkingsgebied van de rode Progressie Ring is het bloed en alles 
wat daarmee samenhangt. 

Deze Ring: 

• Ondersteunt energetisch als “Eerste hulp bij ongelukken”. 
• Werkt energetisch in op het gebied van het bloed en de (verstoorde) bloedcirculatie, zoals bij hoge- en lage bloeddruk, blauwe plekken/

bloeduitstortingen, spataderen, kneuzingen, zwellingen, verstuikingen, verwondingen, brandwonden, bloedarmoede, bloedingen, 
doorbloedingsstoornissen en menstruatieproblemen. 

• Verandert de negatieve trillingen in voedsel in positieve trillingen. Deze Ring neutraliseert negatieve trillingen bij de voedselbereiding en het 
koken en verhoogt de trilling van voedsel. 

Red Ring Transformatie 

De spiraal is in de Ring gegraveerd en draait tegen de klok in. Deze Ring leidt verandering in en ondersteunt die. Deze Ring is aan te bevelen als je 
verre reizen gaat maken. 

De Rode Ring transformatie: 

• Werkt energetisch ondersteunend op gifsoorten zoals bij beten van insecten, muggen, bijen, teken, wespen, slangen en bij huidirritaties 
door planten en dergelijke.  

• Ondersteunt energetisch bij de nadelige gevolgen en negatieve trillingen van inentingen/vaccinatie van mensen en dieren. 
• Vermindert energetisch de bijwerkingen bij inname van medicijnen. 

Red Ring Regeneratie 

Beide spiralen zijn aanwezig. Deze Ring vult en repareert leemtes in het energiesysteem. De Rode Ring Regeneratie werkt op het mentale 
gebied.  

Deze Ring: 

• Verhelpt energetisch nachtmerries en nare/zware dromen bij zowel kinderen als volwassen.  
• Ondersteunt en geeft rust aan baby’s en kleine kinderen die ’s nachts vaak (huilend) wakker worden. 
• Verhelpt negatieve gedachtes, ook negatieve gedachten tijdens een “dagdroom”. 
• Ondersteunt bij een negatieve instelling en negatieve gedachtepatronen, helpt je om je los te maken van voortdurende negatieve 

gedachten en gedachtenkronkels. 
• Werkt zeer goed bij kinderen in moeilijke situaties. 
• Ondersteunt kinderen die het moeilijk vinden om de wereld te begrijpen.  
• Ondersteunt kinderen die dreigen onder te gaan in negativiteit en onbegrip. 
• Ondersteunt je energetisch tegen effecten van te zwaar eten. 
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3. Tips hoe jij het optimale uit de Red Rings haalt: 
• De Ringen ontvouwen hun kracht door ze bijvoorbeeld te dragen op het lichaam. Ze kunnen bijvoorbeeld in je broekzak (bijvoorbeeld in een 

vastgenaaid zakje zodat de Ring goed blijft zitten), overhemdzak of als sieraad worden gedragen. Hang de Ring bijvoorbeeld aan een leren 
veter of aan een ketting, bijvoorbeeld in combinatie met de zilveren spiraal van Ascension Europe. Je kunt de Ring op een foto van jezelf 
leggen (dit kan overdag en ’s nachts). 

Specifieke tip voor therapeuten: 

• Een therapeut kan in therapeutische sessies één enkel Ring of verschillende Ringen gebruiken en door ze op het lichaam te plaatsen of in de 
hand te geven. 

Specifiek voor de Ringen: 

• Red Ring Progressie: kun je gebruiken bij de bereiding van eten/het koken van eten door de trilling ervan te verhogen.  
• Red Ring Transformatie: aanbrengen op de plek zelf. Bij insectensteken of -beten wordt de Ring direct op de betreffende plek gelegd en 

eventueel met een pleister of verband vastgemaakt. Volg je intuïtie om te weten wanneer het genoeg is geweest. 
• Rode Ring Regeneratie: kun ’s nachts tijdens het slapen onder het hoofdkussen worden gelegd: zo verhelpt ze energetisch negatieve 

gedachtes. De Regeneratie Ring kun je ook op het lichaam dragen. 

Tip: voor het juiste gebruik van de Ringen is het zeer aan te bevelen onze scholing te volgen. Daarin leer je bijvoorbeeld hoe je een Lichtenergie-
massage met de Ringen geeft. 

4. Aanvullende Tools 
De energie van de Ring kan versterkt worden door het te combineren met andere Tools van Ascension, denk maar aan: 

• Een Lichtenergie-massage met de Ring(en) in combinatie met andere Ascension Instrumenten (zoals de Flame, The Great Instrument of 
Transformation of de Hope). Zo wordt de werking van de Ring(en) nog meer geïntensiveerd. 

• De zilveren spiraal: deze kun je gebruiken om de Ring aan een ketting te hangen. 
• Een energetisch opgeladen ketting (hier kun je een Ring aan hangen, bijvoorbeeld met de zilveren spiraal). 
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