
 

Voice 
Van harte gefeliciteerd met je Voice van Ascension Europe! 

In dit document vind je: 
1. Op een rij waar de Voice bij helpt  

2. Tips hoe jij het optimale uit de Voice haalt 

3. Een aanvullende Tool 

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

1. Waar helpt de Voice bij? 
Heb je wensen en dromen? Bij de vervulling van wensen en dromen is de Voice als een bemiddelaar, die alle uitgesproken 
wensen vertaalt in een code die door de natuur wordt verstaan, waardoor de vervulling in werking kan worden gezet. De Voice helpt dus om 
wensen en dromen waar te maken en stimuleert en versnelt heling op alle niveaus. 

De Voice: 
• ‘Bemiddelt’ bij wensen (tussen jou en de natuur/kosmos) 
• Geeft verbinding met je Hogere Zelf 
• Brengt meer flexibiliteit in jouw manieren van denken en kijken en verbeeldingskrachten 
• Helpt sprongen in je bewustzijn te maken 
• Laat je beter zien 
• Ondersteunt energetisch de verbetering van je gezichtsvermogen 
• Bevordert begrip voor het onzichtbare 
• Helpt je om de richting van je leven te bepalen 
• Helpt om innerlijke helderheid en focus te verkrijgen en je op te richten 
• Versterkt je zelfvertrouwen 
• Ondersteunt energetisch bij problemen: 

-in de motoriek/bij bewegingsbeperking 
-rondom de ogen 
-rondom de oren/slechthorendheid 
-bij wratten  
-bij griepverschijnselen.  
De Voice helpt om te ontspannen bij bij griep, infecties, neus- en andere hoofdholteproblemen. 

2. Tips hoe jij het optimale uit de Voice haalt: 
De Voice kan zowel in de praktijk als thuis worden benut. 

Formuleer een wens 
De wens moet helder en duidelijk zijn geformuleerd. Je kunt de wens in de Voice spreken of op een briefje schrijven en dat onder de Voice leggen.  

Tip: Het uitkomen van wensen kan versneld worden door de Voice te combineren met de Tool of Calming. Houd ze zo samen dat de rechte kant 
van de Calming past in één van de drie zijden van de Voice en dat de schuine kant van de Calming van je afwijst. Spreek je wens in de Voice. 

Lichtenergie-massages 
Regelmatige Lichtenergie-massage van de Voice op je ogen, oren en gezicht brengt verlichting in energieblokkades die zijn ontstaan omdat je 
iets (bewust of onbewust) niet hebt kunnen (of willen) horen of zien. Zo’n blokkade kan zich manifesteren in gebreken in het hele oog- en 
oorgebied, zoals: bij- of verziendheid, grauwe staar of slechthorendheid enzovoorts. 

Tip: Geef 1 tot 2 maal daags Lichtenergie-massages met de Voice van zo’n 10-15 minuten. Gebruik hiervoor de onderkant (niet de punt!). Houd de 
onderkant van de Voice vast en maak intuïtieve, cirkelende, zwaaiende of vloeiende bewegingen bij de te behandelen lichaamsdelen op een 
afstand van 30-40 cm. Houd een afstand tot het gezicht aan van 30-40 cm. Toepassing bij acute pijn vraagt om een veilige afstand van 40-60 
cm. 

Foto 
Bij persoonlijk gebruik is het vaak eenvoudiger de Voice over een foto van jezelf te bewegen. 

3. Aanvullende Tool 
• Tool of Calming
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