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Open Healing Evening  Date:  -   11 June 2013 

Zutphen Time:  -  19:30 to 22:00 
          Coffee & Tea: 19:00 
 Place: - Three Fires Meeting Place 
                   Deventerweg 119a 
                   7230 AE Zutphen 
            T 0575-543715  -  M 06-12295443 

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

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

Next Date:  -        9 July 2013 
                            10 September 2013 
                              8 October 2013 

 
  
 

Open Healing Evening  Date:  -   27 June 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:  -  29 August 2013 
                        26 September 2013 
                        31 October 2013 

                       
 
 

Open Healing Evening  Date:  -   24 June 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:  -  26 August 2013 
                        23 September 2013 
                        28 October 2013 



  
               

Een Innovatieve Metafysische Methode voor 
Transformatie, Healing en Loslaten van Angst en 

Zelf-Veroordeling door gebruik van de Zwart Maan. 
 
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: Een Innovatieve Metafysische 
Methode voor Transformatie, Healing en Loslaten van Angst en Zelf-
Veroordeling door gebruik van de Zwart Maan; 
 
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. 



Een Innovatieve Metafysische Methode voor 
Transformatie, Healing en Loslaten van Angst en Zelf-

Veroordeling door gebruik van de Zwarte Maan. 
 
 

Introductie 
 
In de Open Healing Avond vandaag, gaan we gebruik maken van een aantal 
verschillende metafysische structuren en krachten, om angst en zelf veroordeling los 
te laten welke opgeslagen is in ons fysieke lichaam alswel de subtiele lichamen.  
De healing gaat uit van het concept en idee van een “Angst Lichaam” en een “zelf 
veroordelingslichaam” als standbeelden in de Magische Innerlijke Ruimte, ook werken 
we met het idee van de Zwarte Maan vanuit de Astrologie, de Magische Wet van 
Symbool en Realiteit. Er wordt gebruik gemaakt van magisch gecreëerde metafysische 
krachtvelden en andere healing hulpmiddelen.  
Fundamenteel voor dit onderwerp is de aanname dat angst niet alleen een instinctieve 
emotie is welke in ons biologische lichaam aangesloten is zoals ook bij dieren, maar 
ook dat het bij de mens spiritueel bepaald is om een individu te testen en te stimuleren 
spiritueel te ontwikkelen. De aard van zelf veroordeling is een verwachtte consequentie 
van het hebben van een ego, welke van zichzelf uit gericht op bescherming en 
zelfbehoud van identiteit. Werk dat uitgevoerd wordt op de problemen van zelf 
veroordeling zal ook leiden naar groei in de spirituele evolutie. Een belangrijk aspect is 
dat vaak angsten en zelf veroordelingen hun oorsprong niet vinden in de gang van het 
dagelijks leven, maar in karmische gebeurtenissen of uit de bloedlijn/familiehistorie 
voortkomen.  
De focus van de Open Healing Avond is om meer te doen dan alleen angst en 
zelfveroordelingen loslaten, richt deze zich ook op het vinden en healen van de 
oorsprong van de angst en zelf veroordeling.  
 
Achtergrond 
 
Angst Lichaam & zelfveroordelings Lichaam 
De termen “Angst Lichaam” en “zelfveroordelings lichaam” is een variatie op het idee 
van het “Pijn Lichaam” welke naar voren komt in moderne boeken over spiritualiteit en 
healing, onder andere door Eckhart Tolle. Deze lichamen zijn niet echt “subtiele 
lichamen” wel zijn ze erg bruikbaar als constructie om bepaalde niveaus van begrip te 
voorzien en vormen daardoor effectieve mechanismen voor healing.  
 
Magische Standbeelden 
Magische standbeelden zijn in hun essentie, de belichaamde structuur van een 
krachtige Universele Wet, de Wet van Symbolen, welke luid; dat op een bepaald 
verhoogd niveau van bewustzijn, symbool en realiteit een zijn. Gebaseerd op deze wet, 
wanneer iemand de innerlijke realiteit representeert door middel van een symbool dat 



deze realiteit en het symbool een zijn. Werk dat op het Symbool, in dit geval een 
Magisch Standbeeld, wordt uitgevoerd op het innerlijke niveau dat door dit symbool 
gerepresenteerd wordt. De Engelen van Hoge magie zullen ingezet worden om de 
Magische Standbeelden van Angst te creëren.  
 
Wet van Symbolen 
De Wet van Symbolen zal worden ingezet om andere vormen van healing en 
transformatie te ondersteunen in deze oefening. Het werk dat zal worden uitgevoerd 
op het “Symbool” zorgt ervoor dat in een andere realiteit het werk wordt uitgevoerd. 
Over het algemeen kan een algemeen/universeel symbool gebruikt worden (meestal 1 
voor iedereen hetzelfde) of een persoonlijk symbool (specifiek symbool voor de 
persoon). Het symbool kan zowel in het fysieke als in de subtiele niveaus gecreëerd 
worden. In deze Open Healing Avond zullen we gebruik maken van een Universeel 
Symbool, het door de astrologie gedefinieerde Zwarte Maan, welke hieronder zichtbaar 
is.  
 
The Astrological Symbol of the Black Moon 

 
 
De Zwarte Maan (Lillith) 
De Zwarte Maan is een wiskundig punt in de astrologie, dit betekent, dat er geen fysiek 
lichaam door het zonnestelsel reist welke de Zwarte Maan heet. Het wordt berekend 
alsof het zich bevindt tussen Mars en Jupiter en heeft een 8 en 10 maanden omloop. 
De Zwarte Maan representeert de donkere kant van onze natuur, de negatieve kant, 
met kwaliteiten als; pretenties, valsheid en begoocheling. Waarvan we in de verborgen 
diepte het bestaan kennen, ook al willen we deze niet graag bevestigen, soms wordt dit 
ook wel onze persoonlijke schaduw (zijde) genoemd. Het wordt gezegd dat deze de 
primaire angsten bevat welke ons in het leven blokkeren en de basis vormen van 
waaruit we onszelf en anderen veroordelen. Het is een basis van onze persoonlijkheid 
en de shokkerende waarheid welke we vaak ontkennen en in plaats daarvan 
projecteren op anderen. Het relateert aan wat we weigeren in onszelf te zien. Deze 
subtiele ontkenning om te zien welk aandeel we zelf hebben gehad in een naar drama 
in ons leven, hoe we zelf onze angsten hebben gemanifesteerd. Het zijn de dingen 
waar we van binnen van weten dat ze aangepakt dienen te worden om zonder hinder 
verder te kunnen groeien, hoewel we meestal deze zoveel mogelijk negeren. Het is de 
diepere waarheid dat we altijd binnen onszelf op zoek zijn naar onszelf. De Zwarte 
Maan representeert de negatieve eigenschappen van schuld, schaamte, angst, haat, 
jalousie en vergelding, vaak voortkomend uit onze persoonlijke wonden en pijnen. De 
werkelijk duistere zijde welke we willen verstoppen.  
 
De 12 Tekenen van de Dierenriem 
De horoscoop bevat 12 tekenen van de dierenriem. Elk teken representeert een 



fundamentele kwaliteit, sommigen kunnen als negatief en anderen als positief 
beschouwd worden. Wanneer een planeet of in dit geval de Zwarte Maan, in een 
bepaald teken van de zodiac staat; valt het onder de invloed van dat teken. De verkorte 
lijst en de beschrijving van de tekens van de zodiac staan hieronder: 
 

Ram - Kwaliteiten +: zelfstandig, vrijgevig, optimistisch, enthousiast, 
moedig, initiatiefrijk; Kwaliteiten -: agressief, stemmingswisselingen, heet 
gebakerd, egoïstisch, impulsief, ongeduldig 

Stier - Kwaliteiten +: betrouwbaar, volhoudend, loyaal, geduldig, 
vrijgevend, sensueel, productief; Kwaliteiten -: eigenwijs, lui, bezittelijk, 
materialistisch, egoïstisch, conservatief. 

Tweeling - Kwaliteiten +: energiek, slim, verbeeldingskracht, bijdehand, 
aanpassend, nieuwsgierig, veelzijdig, onbevooroordeeld; Kwaliteiten -: 
oppervlakkig, impulsief, rusteloos, niet toegewijd, onoprecht, 
besluiteloos, verdeeld. 

Kreeft -  Kwaliteiten +: loyaal, afhankelijk, verzorgend, aanpassend, 
responsief; Kwaliteiten -: nors, aanhankelijk, met zichzelf bezig, 
overgevoelig, zelf medelijden.  

Leeuw - Kwaliteiten +: zelfverzekerd, nobel, ambitieus, genereus, loyaal, 
stimulerend, dramatisch; Kwaliteiten -: pretentieus, dominant, 
melodramatisch, koppig, arrogant 

Maagd - Kwaliteiten +: analytisch, observerend, behulpzaam, 
betrouwbaar, precies, vakkundig; Kwaliteiten -: sceptisch, hard to please, 
inflexibel, koud, bemoeizuchtig 

Weegschaal - Kwaliteiten +: diplomatiek, gracieus, vreedzaam, 
idealistisch, open, sociaal; Kwaliteiten -: oppervlakkig, arrogant, 
besluiteloos, betrouwbaar  

Schorpioen - Kwaliteiten +: loyaal, dynamisch, vindingrijk, observerend, 
seksueel, helend, onderzoekend; Kwaliteiten -: jaloers, obsessief, 
verdacht, manipulatief, niet productief, razend, obsessief. 

Boogschutter - Kwaliteiten +: Zelfstandig, optimistisch, hoopvol, 
avontuurlijk, eervol, betrouwbaar, gepassioneerd gevoel voor 
gerechtigheid; Kwaliteiten -: onemotioneel, veeleisend, dominant, 
extravagant, arrogant, opscheppend, honend, ongeduldig 

Steenbok - Kwaliteiten +: betrouwbaar, geduldig, ambitieus, vindingrijk, 



loyaal, kalm, heeft autoriteit en integriteit; Kwaliteiten -: dictatoriaal, 
zonder schaamte, gesloten, wantrouwend, weinig voorstellingsvermogen, 
sterke wil, ernstig, hard. 

Waterman - Kwaliteiten - bijdehand, slim, humanitair, altruïstisch, 
inventief, origineel, energiek, veelzijdig; Kwaliteiten -: koppig, niet 
emotioneel, onpersoonlijk, sarcastisch, rebel, afstandelijk 

Vissen - Kwaliteiten +: compassie, aanpassingsvermogen, accepterend, 
toegewijd, verbeeldingskracht, sensitief, intuïtief, inspirerend, mystiek; 
Kwaliteiten -: over sensitief, besluiteloos, zelf medelijden, lui, 
vluchtgedrag, verward, kwetsbaar  

 
De Zwarte Maan: 12 “basis problemen gerelateerd aan de 12 tekenen van de 
dierenriem.  
Doordat ieder van de 12 tekenen van de zodiac een fundamenteel verschillende 
kwaliteit representeert, verschillen problemen met betrekking tot de Zwarte Maan 
tussen elk teken. Een auteur welke over de zwarte maan geschreven heeft;  (Laura 
Walker, The Astrology of the Black Moon – A Guide to Healing the Shadow Side, 
http://oraclereport.com/files/47908496.pdf) presenteert hier de verschillende 
problemen van alle tekens, deze zijn hieronder samengevat: 

 

Ram – succes; identiteit; vragen over waarde, zelfverzekerdheid en eer.  

Stier – Genoeg hebben om veilig te voelen; compulsief consumeren; 
zelfverzekerdheid  

Tweeling – of anderen goed of afkeuren 

Kreeft – afhankelijkheid; mede-afhankelijkheid 

Leeuw – orde; positieve; arrogantie; egoïstisch; jaloers 

Maagd – gevoelens van fundamenteel beschadigd zijn; zelf kritiek 

Weegschaal – perfectie; onrealistische verwachtingen; problemen met 
grenzen  

Schorpioen - winnen vs. verliezen; Problemen met dood en eindigheid 

Boogschutter – problemen met eerlijkheid en waarheid  

Steenbok – controle problemen; aandacht trekkend gedrag 



Waterman – Macht problemen; Machtsstrijd 

Vissen – Vertrouwensproblemen 

 
 
De Zwarte Maan: 12 “angsten” gerelateerd aan de tekenen van de dierenriem.  
Uit het boek: The Astrology of the Black Moon – A Guide to Healing he Shadow Side, 
de samenvatting van de 12 primaire angsten in relatie tot de 12 tekenen worden 
hieronder gegeven. Laura Walker noemt deze primaire angsten omdat ze relateren aan 
het primitieve instinctieve niveau en is actief op het principe van overleven. In haar 
optiek, welke Jungiaans van nature is, is de Zwarte maan in de astrologie hetgeen de 
schaduwzijde vertegenwoordigd in de dierenriem, welke voor de tekenen de volgende 
invloeden hebben: 

 

Ram – Angst om niet waardig te zijn  

Stier – Angst voor tekort  

Tweeling – Angst voor afkeuring 

Kreeft – Angst voor verlating 

Leeuw – Angst voor verandering 

Maagd – Angst om te falen 

Weegschaal – Angst voor eenzaamheid  

Schorpioen – Angst om te verliezen 

Boogschutter – Angst om niets te betekenen  

Steenbok – Angst voor verwaarlozing 

Waterman – Angst voor machteloosheid 

Vissen – Angst vanuit kwetsbaarheid 

 
De Zwarte Maan: 12 “Zelf- veroordelingen” gerelateerd aan de tekenen van de 
dierenriem  
Uit het boek: The Astrology of the Black Moon – A Guide to Healing the Shadow 
Side, is de samenvatting van de 12 zelf veroordelingen gerelateerd aan de dierenriem: 

 



Ram – Hoe iemand presteert of zich verhoudt tot  

Stier – Hoe veilig iemand is in gradaties van comfort  

Tweeling – Hoe iemand zich verhoudt tot anderen 

Kreeft – Hoe iemand ondersteund word; hoeveel anderen doen of geven 

Leeuw – Het niveau of functie die iemand bereikt heeft 

Maagd – Hoeveel iemand werkt, progressie boekt, verbeterd of maakt 

Weegschaal – Persoonlijke tekortkomingen worden hard veroordeeld 

Schorpioen – gericht op wat iemand verworven heeft 

Boogschutter – Gericht op intenties en motivatie 

Steenbok – Hoe iemand opvalt of op zichzelf staat 

Waterman – gericht op impact/ macht om te krijgen wat iemand wil 

Vissen – gericht op de emotionele stabiliteit 

 
Goddelijk Healing Elixers gerelateerd aan de tekenen van de Dierenriem. (mijn eigen 
creatie). 
De aard van de Zwarte Maan is het naar  de bovenkant brengen van iemand zijn lagere 
vibraties. Eenmaal ontdekt, zijn deze kwaliteiten beïnvloedbaar om via transformatie 
naar hogere vibraties om te vormen. Om deze transformatie tot stand te brengen is een 
kracht of macht nodig. Er zijn vele vormen van transformerende krachten en machten 
en de manier waarop deze ingezet worden, het hangt af van de traditie en de 
vermogens van het individu die aan de transformatie onderhevig is. In deze Open 
Healing Avond gaan we het idee van een elixer, of preciezer een goddelijk elixer, 
gebruiken. Een voorbeeld hiervan is Goddelijke Liefde. Voor sommigen kan dit alleen al 
de lagere vibraties transformeren, zoals de angsten of zelf veroordelingen naar hogere 
vibraties. Er zijn verschillende manieren waarop het Goddelijk elixer kan worden 
toegepast. In deze Open Healing Avond zullen we een combinatie van perfecte 
symbolen en metafysische krachtvelden inzetten. De elixers zelf zullen worden 
gespecifieerd aan de hand van de tekenen van de dierenriem en zijn de volgende:  
 

Ram – Goddelijk Geduld  

Stier – Goddelijke Barmhartigheid 

Tweeling – Goddelijke Wijsheid 



Kreeft – Goddelijke Liefde 

Leeuw – Goddelijke Nederigheid 

Maagd – Goddelijk Begrip 

Weegschaal – Goddelijke Vergeving 

Schorpioen – Goddelijke Schoonheid 

Boogschutter – Goddelijke Waarheid 

Steenbok – Goddelijke Genade 

Waterman – Goddelijke Gerechtigheid 

Vissen – Goddelijke Moed 

 
Het Generator KrachtVeld 
Een Generator Krachtveld kan worden gebruikt om een gewenste kwaliteit of aspect 
van bewustzijn als metafysische krachtveld te genereren. Dit krachtveld kan 
vervolgens gebruikt worden om te transformeren. Bijvoorbeeld, creëert iemand een 
Generator krachtveld van Liefde welke liefde uitstraalt naar elk individu met de 
intentie het individu zijn staat van zijn te verbeteren. Daarnaast is het ook mogelijk 
om een Generator krachtveld te creëren van vrede, plezier, harmonie, stilte, kalmte of 
elk ander aspect van bewustzijn te genereren.  
Het krachtveld dat het Generator krachtveld creëert kan worden ingezet om 
transformaties tot stand te brengen. Bijvoorbeeld een Goddelijk Geduld Kracht veld 
kan worden gecreëerd om bepaalde angsten en zelf veroordelingen te transformeren 
van een individu naar een andere kwaliteit. Voorbeelden zijn; angst van niet goed 
bevonden worden en zelf veroordeling over het eigen presteren. Wanneer een 
Generator krachtveld ingezet wordt om bewustzijn te transformeren, is het niet nodig 
het gewenste eindresultaat van bewustzijn te definiëren. De aard van de transformatie 
zal worden bepaald door verschillende factoren zoals; het specifieke type Generator 
Force Field dat gebruikt wordt, de aard van het persoonlijk proces van de persoon en 
de algemene overwegingen wat we noemen het Goddelijke Spel.  
 
De Wet van Transmutatie 
De wet van Transmutatie is een Universele Wet welke de kwaliteit van bewustzijn 
veranderd. Wanneer de Wet aangeroepen wordt zullen krachten, machten en 
krachtvelden worden geactiveerd; Engelen en spirits kunnen worden aangeroepen; 
eventuele andere wetten kunnen automatisch geactiveerd worden. Wat er exact 
gebeurd wordt beïnvloed door een aantal factoren waaronder; de evolutie van de 
persoon die de wet activeert, de aard van het persoonlijke proces van degene die de 
transformatie ondergaat, en het Goddelijke Spel. 
 



Oefening 
 
Stap 1: Creatie van Magische Standbeeld en “Perfecte Symbolen”  
 
In deze stap zullen twee emotioneel pain lichaam type Magische Standbeelden als 
“Perfect Symbool” gecreëerd worden voor elke deelnemer, een “Angst lichaam” en een 
“Zelf veroordelings lichaam”. Deze zullen worden gecreëerd in het causale/spirituele 
niveau en via de Magische Wet van Overeenstemming hun invloed verspreidden door 
alle niveaus en lichamen inclusief het fysieke lichaam.  
 
A) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om twee Magische Cirkels in het Causale niveau 

te creëren.  
 

B) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om binnen elke magische cirkel een standbeeld 
te plaatsen gelijkend op het Magisch Standbeeld van het pijnlichaam, een met daarin 
het “Angst lichaam” en de andere cirkel het “zelf veroordelingslichaam”.  
 
C) Verzoek de Engelen van Hoge Magie voor het opzetten en uitvoeren van een Magisch 
Ritueel van Consecratie, eerst als “Angst Lichaam”, vervolgens als het “zelf 
veroordelings Lichaam”. 

 
D) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om een “Perfect Symbool” van elk Magisch 
Standbeeld te creëren; de eerste voor angst, de tweede voor zelf veroordeling. Elk 
Magisch Standbeeld bevat informatie van alle niveaus: Causaal, Mentaal, Astraal, 
Etherisch, Subtiel fysiek en het Fysieke.  
 
E) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de Magische Wet van Overeenstemming aan 
te roepen zodat het werk dat uitgevoerd wordt op de Magische Standbeelden in het 
causale niveau zal worden gereflecteerd in de lagere niveaus: Causaal, Mentaal, Astraal, 
Etherisch, Subtiel fysiek en het Fysieke. 
 
Stap 2: Initiële Healing – Healing door Magische Standbeelden te gronden via 
Kleuren.  

 
In deze stap, zullen de Engelen van Hoge Magie een healing uitvoeren door elk van de 
standbeelden in verschillende kleuren te gronden.  
 
A) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om een connectie te maken tussen elk van de 

Magische Standbeelden en het centrum van de planeet.  
 

B) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om een verbinding te maken vanuit een Bron 
van Goddelijk Licht uit het Engelen Niveau met beide Magische Standbeelden.  

 
C) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om een “gronding kleuren healing” uit te voeren 
op het “Angst Lichaam” Magisch Standbeeld als “Perfect Symbool”.  



 
D) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om een “gronding kleuren healing” uit te 
voeren op het “Zelf Veroordelings Lichaam” Magisch Standbeeld als “Perfect Symbool”. 
 

 
Stap 3: Healing via de Wet van Transmutatie 
 
In deze stap zullen de Engelen van Hoge Magie de Wet van Transmutatie activeren 
specifiek om een algehele healing uit te voeren voor elk van de Magische Standbeelden.  
 
A) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de Wet van Transmutatie te laten werken op 
een breed spectrum van angsten, om dit te transformeren naar moed en zekerheid, en 
van breed spectrum zelf veroordeling naar authenticiteit en waardigheid.  
 
B) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de wet van Transmutatie aan te roepen over 
het Magisch Standbeeld van het “Angst Lichaam” als “Perfect Symbool” 
 
C) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de wet van Transmutatie aan te roepen over 
het Magisch Standbeeld van het “zelf veroordeling” als “Perfect Symbool” 
 
Stap 4: Creatie van Zwarte Maan geïnspireerde “Perfecte Symbolen” 
  
In deze stap, worden drie op de zwarte maan geïnspireerde “perfecte symbolen” van de 
horoscoop gecreëerd. Twee representeren de problemen waaraan gewerkt wordt- angst 
en zelf veroordeling, de 3e zal worden gebruikt voor de andere kwaliteiten die worden 
ingezet voor de healing/transformatie waaronder de Goddelijke Elixers. De eerste 2 
zullen worden geplaatst in het Mentale niveau, terwijl de derde met de elixers zal 
worden geplaatst in het Goddelijke Niveau. Hoewel het niet noodzakelijk is een 
horoscoop bij de hand te hebben, is het wel gebruikelijk aangezien de problemen en de 
elixers gebaseerd zijn op de tekenen van de dierenriem.  
De presentatie van de dierenriem is gelijk aan een klok met vakken tussen de 
nummers. De klok is gevuld in tegen de klok in en begint te tellen in het vak tussen 9 & 
8. Hier bevind zich het teken Ram. De rest is gevuld in optellende volgorde waarbij de 
Ram tussen 8 & 7 is en doorgaat tot Vissen in het vak tussen 10 en 9. Het centrum is 
gereserveerd voor het probleem waaraan gewerkt wordt of het elixer van het 
Astrologische teken waarbinnen de Zwarte Maan aanwezig was tijdens de geboorte.  
A) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om twee Symbolische Horoscopen te creëren in 
het mentale niveau en een horoscoop in het Engelen Niveau. Dit zal worden gedaan in 
samenwerking met het diagram wat in de bijlagen zit.  
 
i) De twee in het mentale niveau (“Angst Zwarte Maan Horoscoop” en “zelf 
veroordelings Zwarte Maan Horoscoop) zullen zoals hieronder worden beschreven:  
a) Een horoscoop met 12 divisies en een centrale cirkel; 
b) Het zwarte maan symbool, in zwart, in elk van de 12 vakken en in het centrum; 
c) Twee concentrische cirkels rond elk zwarte maan symbool 



d) De naam van het astrologische teken in het juiste vak van de 12; 
e) De naam van het astrologische teken dat relateert aan de locatie van de zwarte maan 
bij de geboorte in cirkel in het centrum; 
 
ii) Degene in het Goddelijke niveau (“Goddelijk Healing Elixer Zwarte Maan 
Horoscoop”) zal als volgt worden beschreven: 
a) Een horoscoop met 12 vakken en een cirkel in het centrum; 
b) Zwarte maan symbool in goud-wit, in elk van de 12 vakken en in het centrum; 
c) De naam van het Goddelijke healing elixir gerelateerd aan het astrologische teken 
(zoals goddelijk geduld voor ram) in het juiste vak (in dit geval tussen 9 & 8) van de 12; 
d) De naam van het goddelijke healing elixir gerelateerd aan het astrologische 
gerelateerd aan de locatie van de zwarte maan tijdens de geboorte in de cirkel in het 
centrum.  

 
B) Op elk van de twee horoscoop symbolen in het mentale niveau, verzoek de Engelen 
van Hoge Magie om twee Magische Cirkels rond elk van de zwarte maan symbolen te 
creëren. De plaatsing van het paar concentrische cirkels zijn al op de kaart aanwezig. 
Er zijn 13 paar van concentrische cirkels in totaal.  

 
C) verzoek de Engelen van Hoge Magie om een Magisch Ritueel van Consecratie op te 
zetten en uit te voeren voor elk van de 3 horoscopen.  

 
D) verzoek de Engelen van Hoge Magie om een “Perfect Symbool” van elke van de 
horoscopen te maken.  
 
E) verzoek de Engelen van Hoge Magie om de Magische Wet van Overeenkomstigheid 
aan te roepen zodat het werk kan worden uitgevoerd op de Magische Standbeelden in 
het mentale niveau zodat het werk ook wordt gereflecteerd in de lagere niveaus: 
Astraal, etherisch, subtiel fysiek en fysiek. 
 
Stap 5: Opzetten van een Generator KrachtVeld 
 
In deze stap, zullen dertien Generator Kracht Velden worden opgezet voor elk van de 
twee horoscopen die zich in het mentale niveau bevinden, namelijk het “Angst zwarte 
maan horoscoop” en de “zelf veroordeling zwarte maan horoscoop”. De bron van het 
bewustzijn voor het Generator Krachtveld zal komen van de “Goddelijke Healing Elixer 
Zwarte Maan Horoscoop”. Elk gouden Zwarte Maan Symbool is de bron voor het 
Generator Kracht Veld. De Generator Krachtvelden zullen worden gecreëerd tussen elk 
paar van concentrische Magische Cirkels en projecteren hun transformerende en 
healing invloeden over het Zwarte Maan Symbool. Het Zwarte Maan Symbool is 
symbolisch voor wat er staat in het “Angst/Teken van de Dierenriem” in de eerste 
horoscoop, in het tweede voor de tekenen die staan voor de “zelf veroordeling/ 
Tekenen van de dierenriem”.  
 
A) verzoek de Engelen van Hoge Magie om de 13 paren concentrische Magische Cirkels 



rond elk van de zwarte maan symbolen op de 2 horoscopen te activeren in het mentale 
niveau.  
 
B) verzoek de Engelen van Hoge Magie om een Generator Krachtveld in de 
concentrische ruimte tussen de 13 paar van Magische Cirkels te plaatsen op de 2 
horoscopen in het mentale niveau. Het generator Krachtveld zal zich uitspreidden over 
het zwarte maan symbool in het centrum van de concentrische Magische Cirkels.  
 
c) De bron van de kwaliteit van bewustzijn dat het Generator Krachtveld zal genereren 
blijft binnen de gouden Zwarte Maan symbolen welke zich in het Goddelijke Healing 
Elixer Zwarte Maan horoscoop bevinden. We zullen nu de Engelen van Hoge Magie 
verzoeken om de gouden Zwarte Maan symbool te correleren aan het concentrische 
paar van Magische Cirkels in zowel het “Angst Zwarte Maan Horoscoop” als de “Zelf 
Veroordeling Zwarte Maan Horoscoop”. Nu wanneer een van de krachtvelden binnen 
een van de horoscopen wordt geactiveerd, zal de kwaliteit die in de corresponderende 
gouden Zwarte Maan horoscoop actief is gegenereerd worden als krachtveld. Wanneer 
het krachtveld actief is op het zwarte maan symbool in het mentale niveau is het ook 
actief op het astrale, etherische, subtiel fysieke en het fysieke.  
 
 
 
Stap 6: Activering van het Generator Krachtveld voor healing & Transformatie 
 
In deze stap, activeren we het Generator Krachtveld voor healing en transformatie. Dit 
kan op verschillende manieren gedaan worden in willekeurige volgorde. De keuze 
hangt af van hoe snel iemand de healing wil laten verlopen. Hoe gedetailleerder iemand 
de ervaring wil hebben en hoe gefocussed iemand wil zijn op een specifiek probleem of 
juist verschillende problemen aan wil pakken verschilt in de tijdsduur. In deze Open 
Healing Avond richten we ons op het detail van de ervaring.  
 
A) verzoek de Engelen van Hoge Magie om het Generator Krachtveld te activeren in het 
centrale sector van de “Angst Zwarte Maan Horoscoop”. Beleef de ervaring.  

 
B) verzoek de Engelen van Hoge Magie om het Generator Krachtveld in de Ram sector 
van de “Angst zwarte Maan Horoscoop” te activeren. Beleef de ervaring, vervolgens een 
voor een verzoek de Engelen van Hoge Magie om het opvolgende vak/sector te 
activeren tot ze allen actief zijn 
 
C) Wanneer alle sectoren compleet zijn, verzoek de Engelen van Hoge Magie om het 
Generator Krachtveld te activeren in het centrale sector van de “Angst Zwarte Maan 
Horoscoop” voor een tweede keer. Beleef de ervaring.  
 
D) verzoek de Engelen van Hoge Magie om het Generator Krachtveld in het centrale 
sector van de “Zelf Veroordelings Zwarte Maan Horoscoop” te activeren. Beleef de 
ervaring.  



 
E) verzoek de Engelen van Hoge Magie om het Generator Krachtveld in de Ram sector 
van de “Zelf Veroordeling Zwarte Maan Horoscoop” te activeren. Beleef de ervaring, 
vervolgens een voor een verzoek de Engelen van Hoge Magie om het opvolgende 
vak/sector te activeren tot ze allen actief zijn 
F) Wanneer alle sectoren compleet zijn, verzoek de Engelen van Hoge Magie om het 
Generator Krachtveld te activeren in het centrale sector van de “Zelf Veroordeling 
Zwarte Maan Horoscoop” voor een tweede keer. Beleef de ervaring.  
 

 
 

Stap 7: Afsluiting  
 

A) verzoek de Engelen van Hoge Magie om alle Generator Krachtvelden te deactiveren 
in de “Angst Zwarte Maan Horoscoop”  
 
B) verzoek de Engelen van Hoge Magie om alle Generator Krachtvelden te deactiveren 
in de “Zelf Veroordelings Zwarte Maan Horoscoop”  
 
        Note: De “Angst Zwarte Maan Horoscoop” en het “Zelf Veroordelings Zwarte Maan 
Horoscoop” blijven in een gedeactiveerde staat. Het “Goddelijke Healing Elixer Zwarte 
Maan Horoscoop” blijft ook in het Goddelijk niveau. 
 
C) verzoek de Engelen van Hoge Magie om de wet van Transmutatie te deactiveren.  
 
D) verzoek de Engelen van Hoge Magie om het Magisch Standbeeld van het “Angst 
Lichaam” op te lossen.  
 
E) verzoek de Engelen van Hoge Magie om het Magisch Standbeeld van “Zelf 
Veroordeling” te deactiveren.  
 
F) verzoek de Engelen van Hoge Magie om de Magische Cirkels waar de Standbeelden 
zich in bevonden op te lossen.  
 
 
 
 
  



Appendix – Location of Black Moon in Astrological Sign by date 
 
Sep	  16	  1939	  -‐	  Jun	  10	  1940	  Pis	  	  	  Jun	  11	  1940	  -‐	  Mar	  8	  1941	  Ari	  	  	  	  Mar	  9	  1941	  -‐	  Dec	  2	  1941	  
Tau	  	  	  Dec	  3	  1941	  -‐	  Aug	  27	  1942Gem	  Aug	  28	  1942	  -‐	  May	  24	  1943	  Can	  May	  25	  1943	  -‐	  Feb	  
18	  1944	  Leo	  Feb	  19	  1944	  -‐	  Nov	  14	  1944	  Vir	  Nov	  15	  1944	  -‐	  Aug	  8	  1945	  Lib	  Aug91945-‐
May51946Sco	  May61946-‐Jan301947Sag	  Jan	  31	  1947	  -‐	  Oct	  27	  1947	  Cap	  Oct	  28	  1947	  -‐	  Jul	  
21	  1948Aqu	  Jul	  22	  1948	  -‐	  Apr	  16	  1949Pis	  Apr	  17	  1949	  -‐	  Jan	  11	  1950	  Ari	  Jan	  12	  1950	  -‐	  Oct	  
8	  1950	  Tau	  Oct	  9	  1950	  -‐	  Jul	  3	  1951Gem	  Jul41951-‐Mar281952Can	  Mar	  29	  1952	  -‐	  Dec	  23	  
1952	  Leo	  Dec	  24	  1952	  -‐	  Sep	  19	  1953	  Vir	  Sep	  20	  1953	  -‐	  Jun	  14	  1954	  Lib	  Jun	  15	  1954	  -‐	  Mar	  
10	  1955	  Sco	  Mar111955-‐Dec61955Sag	  Dec71955-‐Aug311956Cap	  Sep	  1	  1956	  -‐	  May26	  
1957Aqu	  May27	  1957	  -‐	  Feb	  19	  1958Pis	  Feb	  20	  1958	  -‐	  Nov	  17	  1958Ari	  Nov	  18	  1958	  -‐	  Aug	  
14	  1959Tau 

Aug	  15	  1959	  -‐	  May8	  1960Gem	  May91960-‐Jan311961Can	  Feb11961-‐Oct291961Leo	  Oct	  
30	  1961	  -‐	  Jul	  26	  1962Vir	  Jul	  27	  1962	  -‐	  Apr	  20	  1963	  Lib	  Apr	  21	  1963	  -‐	  Jan	  13	  1964	  Sco	  Jan	  
14	  1964	  -‐	  Oct	  10	  1964	  Sag	  Oct111964-‐Jul71965Cap	  Jul81965-‐Apr11966Aqu	  Apr21966-‐
Dec251966Pis	  Dec	  26	  1966	  -‐	  Sep	  22	  1967	  Ari	  Sep	  23	  1967	  -‐	  Jun	  18	  1968Tau	  Jun	  19	  1968	  
-‐	  Mar	  13	  1969Gem	  Mar141969-‐Dec71969Can	  Dec81969-‐Sep31970Leo	  Sep	  4	  1970	  -‐	  
May311971Vir	  Jun11971-‐Feb241972Lib	  Feb	  25	  1972	  -‐	  Nov	  18	  1972	  Sco	  Nov	  19	  1972	  -‐	  
Aug	  15	  1973	  Sag	  Aug	  16	  1973	  -‐	  May	  12	  1974	  Cap	  May131974-‐Feb51975Aqu	  Feb61975-‐
Oct311975Pis	  Nov11975-‐Jul271976Ari	  Jul	  28	  1976	  -‐	  Apr	  24	  1977Tau	  Apr	  25	  1977	  -‐	  Jan	  
17	  1978Gem	  Jan	  18	  1978	  -‐	  Oct	  12	  1978Can	  Oct	  13	  1978	  -‐	  Jul	  9	  1979Leo 

Jul	  10	  1979	  -‐	  Apr	  5	  1980	  Vir	  Apr	  6	  1980	  -‐	  Dec	  29	  1980	  Lib	  Dec	  30	  1980	  -‐	  Sep	  23	  1981	  Sco	  
Sep	  24	  1981	  -‐	  Jun	  20	  1982	  Sag	  Jun	  21	  1982	  -‐	  Mar	  18	  1983	  Cap	  Mar	  19	  1983	  -‐	  Dec	  12	  
1983Aqu	  Dec	  13	  1983	  -‐	  Sep	  5	  1984Pis	  Sep	  6	  1984	  -‐	  Jun	  1	  1985	  Ari	  Jun	  2	  1985	  -‐	  Feb	  27	  
1986	  Tau	  Feb	  28	  1986	  -‐	  Nov	  23	  1986Gem	  Nov	  24	  1986	  -‐	  Aug	  18	  1987	  Can	  Aug	  19	  1987	  -‐	  
May	  13	  1988	  Leo	  May	  14	  1988	  -‐	  Feb	  8	  1989	  Vir	  Feb	  9	  1989	  -‐	  Nov	  4	  1989	  Lib	  Nov51989-‐
Jul301990Sco	  Jul	  31	  1990	  -‐	  Apr	  25	  1991	  Sag	  Apr	  26	  1991	  -‐	  Jan	  21	  1992	  Cap	  Jan	  22	  1992	  -‐	  
Oct	  16	  1992Aqu	  Oct	  17	  1992	  -‐	  Jul	  11	  1993Pis	  Jul	  12	  1993	  -‐	  Apr	  6	  1994	  Ari	  Apr	  7	  1994	  -‐	  
Jan	  2	  1995	  Tau	  Jan	  3	  1995	  -‐	  Sep	  29	  1995Gem	  Sep	  30	  1995	  -‐	  Jun	  23	  1996	  Can	  Jun	  24	  1996	  
-‐	  Mar	  19	  1997	  Leo	  Mar	  20	  1997	  -‐	  Dec	  14	  1997	  Vir	  Dec	  15	  1997	  -‐	  Sep	  10	  1998	  Lib	  
Sep111998-‐Jun51999Sco 

Jun61999-‐Feb292000Sag	  Mar12000-‐Nov252000Cap	  Nov	  26	  2000	  -‐	  Aug	  22	  2001	  Aqu	  Aug	  
23	  2001	  -‐	  May	  17	  2002	  Pis	  May	  18	  2002	  -‐	  Feb	  10	  2003	  Ari	  Feb	  11	  2003	  -‐	  Nov	  7	  2003Tau	  
Nov	  8	  2003	  -‐	  Aug	  3	  2004Gem	  Aug42004-‐Apr282005Can	  Apr	  29	  2005	  -‐	  Jan	  22	  2006	  Leo	  
Jan	  23	  2006	  -‐	  Oct	  19	  2006Vir	  Oct	  20	  2006	  -‐	  Jul	  17	  2007	  Lib	  Jul	  18	  2007	  -‐	  Apr	  10	  2008	  Sco	  
Apr112008-‐Jan32009Sag	  Jan42009-‐Sep302009Cap	  Oct12009-‐Jun282010Aqu	  Jun	  29	  
2010	  -‐	  Mar	  23	  2011	  Pis	  Mar	  24	  2011	  -‐	  Dec	  16	  2011	  Ari	  Dec	  17	  2011	  -‐	  Sep	  12	  2012Tau	  
Sep	  13	  2012	  -‐	  Jun	  9	  2013Gem	  Jun102013-‐Mar42014Can	  Mar52014-‐Nov272014Leo	  Nov	  
28	  2014	  -‐	  Aug	  25	  2015Vir	  Aug	  26	  2015	  -‐	  May	  21	  2016	  Lib	  May	  22	  2016	  -‐	  Feb	  13	  2017	  Sco	  
Feb142017-‐Nov92017Sag	  Nov102017-‐Aug62018Cap	  Aug72018-‐May32019Aqu 

 


