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Open Healing Evening  Date:  -   9 July 2013 

Zutphen Time:  -  19:30 to 22:00 
          Coffee & Tea: 19:00 
 Place: - House of Sandra de Jager 
                   Albert Cuypstraat 11 
                   7204 BP Zutphen 
            T 0575-518177  -  M 06-51000526 

Joseph Holzer -   06-48465097 Cost:  - 12 €  or donation 

Website - www.spiritual-arts-academy.com/open-healing-
evening/ 

Next Date:  -    10 September 2013 
                            8 October 2013 
                          26 November 2013 

 
  
 

Open Healing Evening  Date:  -   29 August 2013 

Amsterdam Time:  -  19:30 to 22:00 
          Coffee & Tea: 19:00 
 Place: - Centrum de Roos - Hoekkamer 
                   P.C. Hooftstraat 183 
                   1071 BW Amsterdam 
                   020-6890081 

Joseph Holzer -   06-48465097 Cost:  - 12 €  or donation 

  Website - www.spiritual-arts-academy.com/open-healing-
evening/ 

Next Date:  -  26 September 2013 
                        31 October 2013 
                        28 November 2013 

                       
 
 

Open Healing Evening  Date:  -   26 August 2013 

Amersfoort Time:  -  19:30 to 22:00 
          Coffee & Tea: 19:00 
 Place: - Mens en Intuitie  
                  Stovestraat 25 
                   3811 KA Amersfoort 
                   06-48465097 

Joseph Holzer -   06-48465097 Cost:  - 12 €  or donation 

   Website - www.spiritual-arts-academy.com/open-healing-
evening/ 

Next Date:  -  23 September 2013  
                        28 October 2013 
                        25 November 2013 



  
               

Hogere Emotioneel Kracht Veld en Super Kracht 
Velden – Verhogen van je Emotionele Frequentie 

 
1) Algemeen Welkom – Speciale Introductie voor nieuwe deelnemers; 
 
2) Het plaatsen van namen in de Schaal voor Lange Afstands Healing;  
 
3) Het opzetten van de ruimte voor healing – (aanroepen van de Engelen, 
gidsen en helpers)  
 
4) Begroeting van de gemeenschap van Aartsengelen van Creatie; 
 
5) Aanmaken connecties met de Engelen van de Hogere Wetten (Engelen 
van Hoge Magie); 
 
6) Het vinden van onze eigen ruimte – een moment om bewust te worden 
van lichaam & Spirit; 
 
7) Gronden, gronden van de kamer, het laten stromen van energieën;  
 
8) Uitvoeren van Ki-Ademhaling;  
 
9) Gebed van de avond – Vier Onmetelijke Gedachten – Traditioneel 
Boeddhistisch Gebed; 
 
10) Neem een moment om Dankbaarheid te Uitten; 
 
11) Presenteren van de informatie over: Hogere Emotioneel Kracht Velden 
– Verhogen van je Emotionele Frequentie; 
 
12) Uitvoeren van gronding en centrering  
 
13) Uitvoeren Ki-Ademhaling; 
 
14) Uitvoeren van Gouden Zon Opvulling; 
 
15) Afsluiting (met dankbaarheid) van de Open Healing Avond;  
 
16) Afsluitend gebed. 

 



Four Immeasurable Thoughts - Traditional 
Buddhist Prayer 

May all sentient beings be forever joined with happiness and the causes of 
happiness;  

May all sentient beings be forever free from suffering and the causes of 
suffering;  

May all sentient beings never be separated from the bliss that is free of 
suffering;  

Freed from the confusion of dualistic mind,  
Ever released from bondage to hatred and desire, May all sentient beings 

dwell in the quiet joy of equanimity. 
 

   

Vier Onmetelijke Gedachten - Traditioneel 
Boeddhistisch Gebed 

Mogen alle voelende wezens voor eeuwig verbonden zijn met het geluk en 
de oorzaken van geluk;  

Mogen alle voelende wezens voor eeuwig vrij zijn van lijden en de oorzaken 
van lijden;  

Mogen alle voelende wezens nooit gescheiden worden van de zaligheid, wat 
vrij van lijden is;  

Bevrijd van de verwarring van een dualistische geest, Bevrijd worden van de 
ketenen van haat en begeerte, Mogen alle voelende wezens verkeren in 

de stille vreugde van gelijkmoedigheid. 
 

 
   Closing Prayer 

Peace is in the heaven; peace is on the earth and in the waters. 
The herbs, the plants and the trees are all full of peace. 

The Gods are peaceful. 
Everything in the universe is pervaded by peace. 

May this eternal, universal peace enter our souls and being. 
Peace, peace, peace be unto us all.    -   Amen. 

 
 
                       Afsluitend Gebed 

Vrede is in de hemel, vrede is op de aarde en in de wateren. 
De kruiden, de planten en de bomen zijn allen vol met vrede. 

De Goden zijn vredig. 
Alles in het universum is doordrenkt met vrede. 

Moge deze eeuwige, universele vrede onze zielen en wezen binnengaan. 
Vrede, vrede, vrede zij met ons allen. - Amen. 



Hogere Emotioneel Kracht Veld en Super Kracht Velden – 
Verhogen van je Emotionele Frequentie 

 
 

Introductie 
 
In de Open Healing Avond van vandaag, leggen we de focus op het verhogen van onze 
emotionele vibratie zodat we de hogere gevoelens van geluk en blijdschap ervaren. De 
situatie voor veel mensen is dat ze vanwege de levensomstandigheden op de planeet, 
het moeilijk vinden om zich goed te voelen, over zichzelf en het leven in het algemeen. 
Het leven stelt ons voor vele uitdagingen en problemen, zowel innerlijk als uiterlijk. Er 
zijn zorgen over overleven, financiele zorgen, relatieproblemen, familie problemen, 
inter persoonlijke problemen enz. Er is deze crisis, die crisis en een constant 
bombardement van slecht nieuws en slechter nieuws. Daarnaast hebben velen van ons 
zoveel wensen en behoeften dat deze niet allemaal voldaan kunnen worden. Met zoveel 
oorzaken van stress en spanning, hoeveel mensen worden dan wakker met een goed 
gevoel?  
 
Er zijn vele benaderingen om een hogere emotionele staat te bereiken. Sommigen 
gebruiken medicijnen, homeopathische behandeling, vitaminen, bloem remedies en 
andere. Andere gebruiken psychologie of therapie – fysieke oefening, praten, muziek, 
dans of een andere activiteit. Een andere benadering is meditatie en verschillende 
vormen van Spirituele oefening.  
 
Boeddha voorzag een beschrijving van blijdschap als:  
“ De weg naar Blijdschap is: Je hart vrijhouden van haat, je geest vrij van zorgen. Leef 
eenvoudig, geef veel. Vul je leven met liefde, behandel anderen zoals je zelf behandeld 
wilt worden.  
 
In deze Open Healing Avond, zullen we als basis verschillende metafysische 
krachtvelden inzetten om de staat van ons bewustzijn te verhogen en daardoor ons 
dichter bij een staat van blijdschap te brengen waar we ons goed voelen. De 
deelnemers hebben de mogelijkheid deze krachtvelden buiten de Open Healing Avond 
te gebruiken.  
 
Een kanttekening hierbij is dat mensen soms problemen hebben, zoals een interne 
disbalans of vitaminen gebrek welke leiden tot een staat van depressie. De 
metafysische krachtvelden kunnen het traditionele werk ondersteunen, en is niet 
bedoeld als een vervanging hiervoor. In het geval dat iemand al in behandeling is van 
een verzorger, wordt hij of zij aangemoedigd hier mee door te gaan.  
 
 
Achtergrond informatie 



 
 
Metafysische Krachtvelden 
 
De eerste vraag die we kunnen stellen is: “wat is een metafysisch krachtveld?” Het 
metafysisch krachtveld is een metafysische analogie van een fysiek krachtveld welke 
we bekend mee (kunnen) zijn. Krachtvelden zijn een fundamenteel aspect van de 
natuurwetten. Waar een kracht of energie in beweging is, bestaat een krachtveld. We 
zijn het meest bekend met krachtvelden van zwaartekracht (atmosfeer) en elektro 
magnetische krachtvelden, hoewel er ook druk krachtvelden bestaan alswel licht 
krachtvelden. Metafysische krachtvelden welke analoog zijn aan de fysieke 
krachtvelden bestaan en kunnen worden gecreerd in de innerlijke niveaus: Spiritueel, 
mentaal, astraal, etherisch en subtiel fysiek. Krachtvelden hebben generators, dat is de 
bron die het krachtveld genereert. De generator kan de vorm en kracht van het 
krachtveld beinvloeden, zo is het ook dat als het krachtveld door een externe bron 
verandert wordt, deze verandering ook de generator aan kan passen. Er is nog veel 
onderzoek en ontwikkeling op het gebied van metafysische krachtvelden te doen.  
 
Er zijn verschillende soorten van metafysische krachtvelden afhankelijk van de functie 
en de natuur van hun creatie. We zullen enkele types behandelen in deze Open Healing 
Avond.  
 
Het Dimensionale KrachtVeld 
 
Het dimensionale KrachtVeld is gedefineerd als een krachtveld dat in een specifieke 
dimensie gecreert wordt, om een fysieke of subtiele kracht of kwaliteit te beinvloeden. 
De typen van dimensionale krachtvelden zijn beperkt door wat toegestaan is binnen de 
Wetten van de Planeet en andere hogere wetten. Mochten in de toekomst deze wetten 
veranderen, verandert de capaciteit voor het creëren van deze forcefields mee.  
 
          Gronding KrachtVelden 
 
De subtiele niveaus en kwaliteiten van krachtvelden zijn bijna onbegrensd. 
Metafysische krachtvelden kunnen voorzien in verschillende effecten op verschillende 
niveaus. Als voorbeeld creëren we een “Grondings Krachtveld” voor het subtiel fysieke, 
etherische en astrale niveau. Dankzij deze krachtvelden kunnen we onszelf gronden 
als subtiel fysiek, etherisch en astraal lichaam lichaam. Daarnaast zullen ook elk 
chakra op het etherisch en astraal niveau gronden.  
 
          Hoger Emotionele Kracht Velden  
 
Het centrale metafyische krachtveld dat we zullen creëren is het Hoger Emotionele 
Krachtveld. Het doel hiervan is om onze emotionele staat te verhogen ten opzichte van 
de staat waar het nu in verkeert. Door dit te activeren zullen we ons in staat stellen ons 
beter te voelen dan voorheen.  



 
 
Het Super KrachtVeld 
 
Het Super Krachtveld is een Dimensionaal krachtveld met een toegevoegd effect. Deze 
toegevoegde effecten hebben de capaciteit om de aard, kwaliteit en functie van het 
Dimensionale Krachtveld aan te passen voor specifieke doeleinden. We zullen drie 
Hoger Emotionele Super KrachtVelden creëren: de eerste zal de Heren van Karma erbij 
betrekken; het tweede zal symbolisch de “ vier onmetelijke gedachten van het 
boeddhistisch gebed” bevatten; de derde zal verschillende Buddhistische Goden 
toevoegen.  
 
 
Goddelijke Krachten 
 
De aard van sommige krachtvelden is dat ze naar verloop van tijd zwakker worden. De 
krachtvelden zullen met de Goddelijke krachten verbonden worden zodat ze hun 
sterkte behouden.  
 
 
Inhoud 
 
De stappen welke we uitvoeren deze Open Healing Avond zullen de volgende zijn: 
 
Stap 1: Verbind de deelnemers met de krachten welke gebruikt zullen worden om de 
Krachtvelden te creëren. Dit zijn: Het Universele Bewustzijn, de Kracht van God 
Binnenin en een persoonlijke Godhead. De Engelen van Hoge Magie zullen deze functie 
uitvoeren.  
 
Stap 2: De Engelen van Hoge Magie zullen elke deelnemer verbinden met de Goddelijke 
Krachten.  
 
Stap 3: De Engelen van Hoge Magie, Universeel Bewustzijn, de Kracht van God Binnenin 
en een persoonlijke Godhead zullen Krachtvelden en Super Krachtvelden creëren. 
Wanneer deze in het proces van creatie zijn zullen ze verbonden worden aan de 
Goddelijke Krachten. De Krachtvelden welke zullen worden gecreerd zijn: Het 
Grondings Krachtveld en het Hoger Emotionele Krachtveld.  
De Super Krachtvelden welke gecreerd zullen worden zijn: De Heren van Karma Higher 
Emtioneel Krachtveld; de “Vier Onmetelijke Gedachten” Hoger Emotioneeel Krachtveld; 
en een Boeddhistische Goden (Medicijn Buddha, Bodhisattva Compassie, Bodhisattva 
Wijsheid, Mahakala Bernakchen, White Tara, Green Tara, Kwan Yin) Hoger Emotioneel 
Super KrachtVeld. 

 
Stap 4: Uitvoeren van de activering van de Krachtvelden en de Superkrachtvelden en de 
andere stappen.  



 
Stap 5: Afsluiting  
 
 
Oefening  
 
Stap 1: Aanmaken van de Verbindingen 
 
Verzoek de Engelen van Hoge Magie om elke deelnemer te verbinden met het 
Universeel Bewustzijn, de Kracht van God Binnenin en een persoonlijke Godhead. 
  
Stap 2: Verbinden met de Goddelijke Krachten 
 
Verzoek de Engelen van Hoge Magie om elke deelnemer te verbinden met de 
Goddelijke Krachten.  
Stap 3: Creatie van Krachtvelden en Super Krachtvelden  
 
Ga nu rustig zitten, ontspan en verbind met de Engelen van Hoge Magie, het Universeel 
Bewustzijn en de Kracht van God Binnenin en persoonlijke Godhead. Laat het 
gebeuren; doe niets. Connectie betekent afstemming op.  
 
a) Verzoek de Engelen van Hoge Magie, het Universeel Bewustzijn, de Kracht van God 
Binnenin en de Persoonlijke Godhead om Grondings Krachtvelden te creëren specifiek 
voor:  
      i) Het fysieke Lichaam 
      ii) Het Subtiel Fysieke Lichaam 
      iii) Het Etherisch Lichaam 
      iv) Het Astraal Lichaam 
 
b) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om elk Grondings Krachtveld te verbinden met 
de Goddelijke Krachten.  
 
c) Verzoek de Engelen van Hoge Magie, het Universeel Bewustzijn, de Kracht  van God 
Binnenin en de persoonlijke Godhead om een Hoger Emotioneel Krachtveld te creëren 
specifiek voor:  
      i) Het fysieke Lichaam 
      ii) Het Subtiel Fysieke Lichaam 
      iii) Het Etherisch Lichaam 
      iv) Het Astraal Lichaam 
 
d) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om elk van de Hoger Emotionele Krachtvelden 
te verbinden met de Goddelijke Krachten. 
 
e) Nu volgt het creëren van het speciale effect voor het Super Hoger Emotioneel 
Krachtveld #1  



      i) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om 9 evocatie driehoeken neer te zetten in 
een cirkel; 
      ii) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de essentie van de Sfeer van Saturnus 
aan te roepen in elke van de 9 driehoeken; 
      iii) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de in alle van de 9 evocatie driehoeken 
een Heer van Karma aan te roepen; 
 
f) Nu zullen we het eerste Hoger Emotionele Super Krachtveld creëren #1. 
    Verzoek de Engelen van Hoge Magie om Speciaal Effect 1# te verbinden met elk van 
de Hoger Emotionele Krachtvelden:  

i) Het fysieke Lichaam 
       ii) Het Subtiel Fysieke Lichaam 
       iii) Het Etherisch Lichaam 
       iv) Het Astraal Lichaam 
 
g) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om elk van de Hoger Emotionele Super 
Krachtvelden te verbinden met de Goddelijke Krachten.  

 
h) Nu gaan we het speciale effect creëren voor het Hoger Emotionele Super Krachtveld 
2# 
      i) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om 4 symbolische diamantvormen te 
creëren. De diamantvorm bestaat uit 2 driehoeken tegen elkaar gelegd aan de basis.  
      ii) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om elke van de volgende wensen te 
symboliseren (regels van gebed) in een Perfect Symbool;  

          1) Moge alle wezens met gevoel voor eeuwig verbonden zijn met 
blijdschap;   

      2) Moge alle wezens met gevoel voorgoed bevrijd zijn van lijden en de 
oorzaken van lijden;  

          3) Moge alle wezens met gevoel nooit gescheiden worden van het 
geluk dat vrij is van alle lijden;  

      4) Moge alle wezens met gevoel bevrijd worden van de verwarring van 
een dualistische geest;  Bevrijd van de greep van haat en begeerte,  

              Moge alle wezens met gevoel verblijven in het stille genot van 
evenwichtigheid. 

      iii) Verzoek de Engelen van Hoge Magie  om elke van de 4 bovenstaande wensen 
aan een eigen symbolische diamantvorm te verbinden. 
      iv) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om een ronde band te creëren met de 4 
symbolische diamantvormen en dit te vormen tot een Perfect Symbool. 
  
i) Nu zullen we het Hoger Emotioneel Super Krachtveld #2 creëren. 
     Verzoek de Engelen van Hoge Magie om speciaal effect #2 te verbinden aan ieder 
van de Hoger Emotionele Super Krachtvelden: 
      i) Het fysieke Lichaam 
      ii) Het Subtiel Fysieke Lichaam 
      iii) Het Etherisch Lichaam 



      iv) Het Astraal Lichaam 
 
 
 
j) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om elk van de Hoger Emotionele Super 
Krachtvelden #2 te verbinden met de Goddelijke Krachten. 

 
k) Nu volgt het speciale effect voor het Hoger Emotioneel Super Krachtveld #3. 

i) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om 7 evocatie driehoeken te plaatsen in een 
cirkel.      ii) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om een essentie in te roepen voor 
elke evocatiedriehoek vanuit de volgende Purelands (Puur land); 

1) Evocatie Driehoek 1 – Pureland van de Medicijn Buddha; 
2) Evocatie Driehoek 2 – Pureland van de Bodhisattva van Compassie; 
3) Evocatie Driehoek 3 – Pureland van de Bodhisattva van Wijsheid; 
4) Evocatie Driehoek 4 – Pureland van Mahakala Bernakchen; 
5) Evocatie Driehoek 5 – Pureland van de Witte Tara; 
6) Evocatie Driehoek 6 – Pureland van de Groene Tara; 
7) Evocatie Driehoek 7 – Pureland van de Kwan Yin; 

      iii) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de volgende Goden aan te roepen in 
elke evocatiedriehoek.; 

8) Evocatie Driehoek 1 – de Medicijn Buddha; 
9) Evocatie Driehoek 2 – de Bodhisattva van Compassie; 
10) Evocatie Driehoek 3 – de Bodhisattva van Wijsheid; 
11) Evocatie Driehoek 4 – Mahakala Bernakchen; 
12) Evocatie Driehoek 5 – de Witte Tara; 
13) Evocatie Driehoek 6 – de Groene Tara; 
14) Evocatie Driehoek 7 – de Kwan Yin; 

 
l) Nu creëren we het Hoger Emotioneel Super Krachtveld #3. 
      Verzoek de Engelen van Hoge Magie om het speciaal effect #3 aan elk van de Hoger 
Emotionele Super Krachtvelden: 
      i) Het fysieke Lichaam 
      ii) Het Subtiel Fysieke Lichaam 
      iii) Het Etherisch Lichaam 
      iv) Het Astraal Lichaam 

 
m) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om elk van de Hoger Emotionele Super 
Krachtvelden te verbinden met de Goddelijke Krachten.  
 
Stap 4: Activeren van de Gronding Krachtvelden 
 
a) Ga nu rustig zitten, ontspan en verbind met de Engelen van Hoge Magie, het 
Universeel Bewustzijn en de Kracht van God Binnenin en persoonlijke Godhead. Laat 
het gebeuren; doe niets. Connectie betekent afstemming op.  
 



b) Verzoek de Engelen van Hoge Magie , het Universele Bewustzijn, de Kracht van God 
Binnenin, en de persoonlijke Godhead om elk van de Grondings Krachtvelden te 
activeren: 
      i) Het fysieke Lichaam 
      ii) Het Subtiel Fysieke Lichaam 
      iii) Het Etherisch Lichaam 
      iv) Het Astraal Lichaam 
 
 
c) Verzoek de Engelen van Hoge Magie , het Universele Bewustzijn, de Kracht van God 
Binnenin, en de persoonlijke Godhead om het etherisch lichaam Gronding Krachtveld 
te activeren voor elk van de voornaamste chakra’s, beginnend met #1 tot #7. 
 
d) Verzoek de Engelen van Hoge Magie , het Universele Bewustzijn, de Kracht van God 
Binnenin, en de persoonlijke Godhead om het astrale lichaam Grondings Krachtveld te 
activeren voor elk van de voornaamste chakra’s, beginnend met #1 tot #7. 

 
 
Stap 5: Uitvoeren Ki-Ademhaling 
 
 
Stap 6: Initiele verhoging van Bewustzijn: 
 
Maak gebruik van de Affirmaties van de Hoogste Orde om bewustzijn te verhogen. 
Lees de Affirmaties (bijlage) drie keer hardop.  

 
 

Stap 7: Activeren van de Hogere Emotionele Krachtvelden 
 
a) Ga nu nogmaals rustig zitten, ontspan en verbind met de Engelen van Hoge Magie, 
het Universeel Bewustzijn en de Kracht van God Binnenin en persoonlijke Godhead. 
Laat het gebeuren; doe niets. Connectie betekent afstemming op.  
 
b) Verzoek en sta de Engelen van Hoge Magie, het Universeel Bewustzijn, de Kracht van 
de God Binnenin en de persoonlijke Godhead om elk van de Emotionele Krachtvelden 
te activeren: 
      i) Het fysieke Lichaam 
      ii) Het Subtiel Fysieke Lichaam 
      iii) Het Etherisch Lichaam 
      iv) Het Astraal Lichaam 
 
 

 
Stap 8: Activeren van het Hoger Emotioneel Super Krachtveld #1 
 



a) Ga nu nogmaals rustig zitten, ontspan en verbind met de Engelen van Hoge Magie, 
het Universeel Bewustzijn en de Kracht van God Binnenin en persoonlijke Godhead. 
Laat het gebeuren; doe niets. Connectie betekent afstemming op 
 
b) Verzoek en sta de Engelen van Hoge Magie, het Universeel Bewustzijn, de Kracht van 
de God Binnenin en de persoonlijke Godhead om elk van de Emotionele Super 
Krachtveld #1 te activeren: 
      i) Het fysieke Lichaam 
      ii) Het Subtiel Fysieke Lichaam 
      iii) Het Etherisch Lichaam 
      iv) Het Astraal Lichaam 
 
 

 
Stap 9: Activeren van het Hoger Emotioneel Super Krachtveld #2 
 
a) Ga nu nogmaals rustig zitten, ontspan en verbind met de Engelen van Hoge Magie, 
het Universeel Bewustzijn en de Kracht van God Binnenin en persoonlijke Godhead. 
Laat het gebeuren; doe niets. Connectie betekent afstemming op 
 
b) Verzoek en sta de Engelen van Hoge Magie, het Universeel Bewustzijn, de Kracht van 
de God Binnenin en de persoonlijke Godhead om elk van de Emotionele Super 
Krachtveld #2 te activeren: 
      i) Het fysieke Lichaam 
      ii) Het Subtiel Fysieke Lichaam 
      iii) Het Etherisch Lichaam 
      iv) Het Astraal Lichaam 
 
 

 
Stap 10: Activeren van het Hoger Emotioneel Super Krachtveld #3 
 
a) Ga nu nogmaals rustig zitten, ontspan en verbind met de Engelen van Hoge Magie, 
het Universeel Bewustzijn en de Kracht van God Binnenin en persoonlijke Godhead. 
Laat het gebeuren; doe niets. Connectie betekent afstemming op 
 
b) Verzoek en sta de Engelen van Hoge Magie, het Universeel Bewustzijn, de Kracht van 
de God Binnenin en de persoonlijke Godhead om elk van de Emotionele Super 
Krachtveld #3 te activeren: 
      i) Het fysieke Lichaam 
      ii) Het Subtiel Fysieke Lichaam 
      iii) Het Etherisch Lichaam 
      iv) Het Astraal Lichaam 
 
 



Stap 11: Uitvoeren Ki-Ademhaling 
 
 

Stap 12: Activeren van de Grondings Krachtvelden 
 
a) ) Ga nu rustig zitten, ontspan en verbind met de Engelen van Hoge Magie, het 
Universeel Bewustzijn en de Kracht van God Binnenin en persoonlijke Godhead. Laat 
het gebeuren; doe niets.  
 
b) Verzoek en sta de Engelen van Hoge Magie, het Universeel Bewustzijn, de Kracht van 
de God Binnenin en de persoonlijke Godhead om elk van de Grondings Krachtvelden te 
activeren: 
      i) Het fysieke Lichaam 
      ii) Het Subtiel Fysieke Lichaam 
      iii) Het Etherisch Lichaam 
      iv) Het Astraal Lichaam 
 

 
Stap 13: Afsluiting  

 
A) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om Hoger Emotioneel Super Krachtveld #3 te 
deactiveren: 

i) Het fysieke Lichaam 
       ii) Het Subtiel Fysieke Lichaam 
       iii) Het Etherisch Lichaam 
       iv) Het Astraal Lichaam 
 
B) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om Hoger Emotioneel Super Krachtveld #2 te 
deactiveren: 

i) Het fysieke Lichaam 
       ii) Het Subtiel Fysieke Lichaam 
       iii) Het Etherisch Lichaam 
       iv) Het Astraal Lichaam 
 
 
C) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om Hoger Emotioneel Super Krachtveld #1 te 
deactiveren: 

i) Het fysieke Lichaam 
       ii) Het Subtiel Fysieke Lichaam 
       iii) Het Etherisch Lichaam 
       iv) Het Astraal Lichaam 
 
 
D) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om Hoger Emotionele Krachtvelden te 
deactiveren: 



i) Het fysieke Lichaam 
       ii) Het Subtiel Fysieke Lichaam 
       iii) Het Etherisch Lichaam 
       iv) Het Astraal Lichaam 
 
 
E) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om Grondings Krachtvelden te deactiveren: 

i) Het fysieke Lichaam 
       ii) Het Subtiel Fysieke Lichaam 
       iii) Het Etherisch Lichaam 
       iv) Het Astraal Lichaam 
 
 
 
 
 

  
 



AFFIRMATIES VAN DE HOOGSTE ORDE 
 
I Ben wie Ik Ben 
 
Door het geloven in de Schoonheid binnenin me, ontwikkel Ik Vertrouwen 
 
In Zachtheid heb Ik Kracht 
 
In Stilte wandel ik met de Goden 
 
In Vrede begrijp Ik Mezelf en de Wereld 
 
Door Los te laten ben Ik Vrij 
 
Door respect voor alles wat leeft te tonen, respecteer Ik mezelf 
 
In Toewijding Eer ik de Moed binnenin Me 
 
In Eeuwigheid heb Ik Compassie voor de Natuur van Alles. 
 
In Liefde Accepteer Ik Onvoorwaardelijk de Evolutie van Anderen 
  
In Vrijheid heb Ik Kracht 
 
In Individualiteit uit Ik de Goddelijke-Kracht binnenin me 
 
In Dienstbaarheid geef Ik wat ik ben geworden 
 
Ik Ben wat Ik Ben: Eeuwig, Onsterfelijk, Universeel en Oneindig 
 
En Zo Zal Het Zijn!  
 
Mijn Leven is Heldhaftig. Ik Erken en Eer elke Stap die Ik neem! 
 
Dit is mijn dag. Ik controleer elke en iedere gebeurtenis.  Ik accepteer 
de volledige verantwoordelijkheid voor mijn leven. Binnen in me 
verblijft de kracht van het universum. 
Zo zij het  
 
 
Ik voel Goed, Ik denk Goed, Ik handel Goed, daarom is mijn Leven Goed! 
 
Ik ga het Leven aan, daarom Overstijg ik het! 
 
In Stilte, verbind Ik met het Al. Mijn Visie is werkelijk Onbegrensd! 
  
In het herkennen van mijn God-Zelf, wordt ik een Dynamo van Creativiteit! 
  
Ik wijd mijn Leven aan de Goddelijkheid binnen in Me. Door Toewijding, 
ontvouw Ik in volwassenheid de Hoogste Potentie van mijn Zijn!  


