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Open Healing Evening  Date:  -      5 July 2016 

Zutphen Time:  -  19:30 to 22:00 
          Coffee & Tea: 19:00 
 Place: - Marie´s MeetingPlace 
               Lievevrouwestraat 22 
               7201 NG, Zutphen 
               0575-543715 /  06-12295443 

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

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

Next Date:  -      5 July 2016 
 
 

 
 

Open Healing Evening  Date:  -      25 August 2016 

Amsterdam Time:  -  19:30 to 22:00 
          Coffee & Tea: 19:00 
 Place: - LUMEN 
               Nieuwe Keizersgracht 58 
               1018 DT Amsterdam 
                06-48465097 

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

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

Next Date:  -      25 August 2016 
  
                             

                       
 

Open Healing Evening  Date:  -   30 August 2016 

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:  -     30 August 2016 
                             
 

   



   
   

  Verbinding met de Zeven Aartsengelen om het Lichaam 
 

 
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 – Gebed van de Heilige Theresa; 
 
10) Neem een moment om Dankbaarheid te Uitten; 
 
11) Presenteren van de informatie over: Verbinding met de Zeven Aartsengelen om 
het Lichaam;  
 
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. 



 
St. Theresa’s Prayer 

May today there be peace within.  May we trust our highest power that we are 
exactly where we are meant to be. May we not forget the infinite possibilities 

that are born of faith. May we use those gifts that we have received, and pass on 
the love that has been given to us. May we be content knowing we are children 
of God. Let his presence settle into our bones, and allow our soul the freedom 

to sing, dance, praise and love. It is there for each and every one of us.  

 

  Gebed van de Heilige Theresa   
   

Moge er vandaag vrede in ons zijn. 
Mogen we op onze hoogste kracht vertrouwen dat we exact zijn waar we 

moeten zijn. 
Mogen we niet vergeten dat er uit geloof en vertrouwen oneindige 

mogelijkheden geboren worden. 
Mogen we de gaven gebruiken die we ontvangen hebben, en de liefde doorgeven 

die wij ontvangen hebben. 
Mogen we tevreden zijn te weten dat we kinderen zijn van God. 

Laat deze aanwezigheid diep in ons doordringen, en onze ziel de vrijheid geven 
om te zingen, dansen, eren en lief te hebben. 

Het is hier voor ieder van ons. 
 
 
 

   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   



         

Verbinding met de Zeven Aartsengelen om het lichaam 
 
Introductie & discussie 
 
Gedurende deze Open Healing Avond zullen we zowel de aard van het creëren 
van Perfecte Symbolen verkennen alswel ons verbinden met de Krachten van de 
Aartsengelen om deze vervolgens in te zetten om de Perfecte Symbolen te 
gebruiken voor healing en bekrachtiging. Een activatie van een perfect symbool 
activeert de Krachten van de Aartsengelen, dit kan individueel zijn of als een 
Eenheid.  
 
De manier waarop de Perfecte Symbolen zullen worden gecreëerd is via de 
krachten van de Engelen van Hoge Magie. Specifieker; verbinden de Engelen van 
Hoge Magie ons met de drie Machten welke de Perfecte Symbolen van de 
Aartsengelen creëren: De “Idee Macht” van de Mind van God; het Universele 
Bewustzijn; en het Transcendentale Bewustzijn. Deze Perfecte Symbolen zijn 
Universeel, dit houd in dat elk symbool “klassieke symbolen zijn” welke elk 
associëren tot een specifieke Aartsengel, dit zijn: 

 
• Het Lucht Wervelende Zwaard voor de Aartsengel Raphael; 
• De Brandende Staf voor de Aartsengel Michael;  
• De met Water gevulde Beker voor Aartsengel Gabriel;  
• Het Metalen-Spiegel Schild voor Aartsengel Auriel; 
• De Vier Puntige Kroon van Aartsengel Metatron;  
• De Dubbele Pyramide Kubus voor Aartsengel Sandalaphon;  
• De Snaar voor de Aartsengel Savaviel.  

 
Zodra de Perfecte Symbolen gecreëerd zijn, is het nodig om deze te belichamen of in 
te weven zodat ze geactiveerd kunnen worden, individueel of als een eenheid (groep). 
Een mooie manier om te werken is om elk Perfect Symbool te plaatsen in een Hyper-
Kosmisch Kruis. Een Kosmisch Kruis bestaat uit drie Magische Cirkels welke loodrecht 
op elkaar staan, waardoor ze een bol vormen. In het Hyper-Kosmisch Kruis is een 
vierde Magische Cirkel toegevoegd welke, haaks staat op de andere drie, welke niet 
zichtbaar is in drie dimensionale ruimte. Elke van deze zal geplaatst worden rond 
onze subtiel fysieke lichamen:  
 

• De Engelen van Hoge Magie plaatsen twee concentrische Magische Cirkels 
rond:  
o Het Causale Lichaam 
o Het Mentale Lichaam 
o Het Astrale Lichaam 
o Het Etherisch/Fysieke Lichaam 

• De Engelen van Hoge Magie zetten vervolgens de Perfecte Symbolen binnen 



het Hyper Kosmisch Kruis voor elk van de lichamen: 
o Het Lucht Wervelende Zwaard tussen de twee Magische Cirkels aan de 

voorzijde; 
o De Brandende Staf  tussen de twee Magische Cirkels rechts; 
o De met Water gevulde Beker tussen de twee Magische Cirkels  aan de 

achterzijde;  
o Het Metalen-Spiegel Schild tussen de twee Magische Cirkels links; 
o De Vier Puntige Kroon “tussen de twee Magische Cirkels boven ons;  
o De Dubbele Pyramide Kubus tussen de twee Magische Cirkels onder ons;  
o De Snaar “ binnen de binnenste en buitenste Magische Cirkels. 

• Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de Wet van Een aan te roepen, voor 
de twee concentrische Magische Cirkels rond elk lichaam zodat deze en alles 
wat zich er binnen bevind in werkelijkheid een zijn (hetzelfde zijn). 

  
Om dit in te zetten op een manier dat alle aartsengelen op een verzoek opereren zullen 
we: 

• Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de Wet van Eenheid aan te roepen 
zodat de zeven perfecte symbolen hun functie uit kunnen voeren al seen 
eenheid, dit houd in dat de Krachten van de zeven Aartsengelen 
samenwerken als een geheel. 

 
Dit is in essentie het belichamen. Nu we het systeem van de twee concentrische Magische 
Cirkels rond elk van de lichamen geactiveerd hebben, word het gehele systeem binnen alle 
lichamen geactiveerd. Vervolgens kunnen we de Krachten van een specifieke aartsengel 
verzoeken om bepaalde functies uit te voeren via een formule, of via de Engelen van Hoge 
Magie. De formule kan de volgende zijn:  

•  “Ik activeer nu de naam van het  symbool of naam van de aartsengel.” 
 
Wanneer we de Eenheid van de aartsengelen willen activeren word de formule: 

• “Ik activeer nu de Eenheid van de Symbolen voor de Eenheid van de de 
Krachten van de zeven Aartsengelen. 

 
Nu zijn we in staat om verzoeken in te dienen zodat het werk gedaan kan worden; dit kan 
healing zijn, bekrachtiging, bescherming, groeistappen etc. 
 
Oefening  
 
Stap 1: Aanmaken Verbindingen 

 
We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om ons te verbinden met: 

• De “ Idee Macht” van de Mind van god;  
• Het Universele Bewustzijn; 
• Het Trancendentale Bewustzijn. 

 
Stap 2: Creatie van de Perfecte Symbolen 



 
We verzoeken nu de Engelen van Hoge Magie, de “Idee Macht” van de Mind van god, het 
Universele Bewustzijn en het Trancendentale Bewustzijn te creeren in de vorm van 
Perfecte Symbolen: 

• Het Lucht Wervelende Zwaard welke de Kracht symboliseerd van de 
Aartsengel Raphael; 

• De Brandende Staf welke de Kracht symboliseerd van de Aartsengel Michael;  
• De met Water gevulde Beker welke de Kracht symboliseerd van de 

Aartsengel Gabriel;  
• Het Metalen-Spiegel Schild welke de Kracht symboliseerd van de Aartsengel 

Auriel; 
• De Vier Puntige Kroon welke de Kracht symboliseerd van de Aartsengel 

Metatron;  
• De Dubbele Pyramide Kubus welke de Kracht symboliseerd van de 

Aartsengel Sandalaphon;  
• De Snaar welke de Kracht symboliseerd van de Aartsengel Savaviel.  

 
We verzoeken de Engelen van Hoge Magie naar een Hyper-Kosmisch Kruis om elke 
perfecte symbool in te stellen. 
 
Stap 3:  Belichamen en verweven van de Perfecte Symbolen 

 
We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om de twee concentrische Magicshe Cirkels te 
plaatsen rond: 

• Het Causale Lichaam 
• Het Mentale Lichaam 
• Het Astrale Lichaam 
• Het Etherisch/Fysieke Lichaam 

 
We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om de Perfecte Symbolen binnen het Hyper-
Kosmisch Kruis te plaatsen binnen elk van de lichamen: 

• Het Lucht Wervelende Zwaard tussen de twee Magische Cirkels aan de 
voorzijde; 

• De Brandende Staf  tussen de twee Magische Cirkels rechts; 
• De met Water gevulde Beker tussen de twee Magische Cirkels  aan de 

achterzijde;  
• Het Metalen-Spiegel Schild tussen de twee Magische Cirkels links; 
• De Vier Puntige Kroon “tussen de twee Magische Cirkels boven ons;  
• De Dubbele Pyramide Kubus tussen de twee Magische Cirkels onder ons;  
• De Snaar “ binnen de binnenste en buitenste Magische Cirkels. 

 
We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om de Wet van Een aan te roepen voor elk 
van twee concentrische Magische Cirkels om elk lichaam, zodat in werkelijkheid zij en 
wat er is  tussen de twee cirkels een en hetzelfde is.  
 



Stap 4: Creeren van een Eenheid van de Perfecte Symbolen 
 

We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om de Wet van Eenheid aan te roepen zodat de 
zeven Perfecte Symbolen functies als een Eenheid uit kunnen voeren. 

 
Stap 5:  Eervaring van de Healing, Bekrachtigingen via de Krachten van de 
aartsengelen via de daarvoor gecreerde Perfecte Symbolen 

 
“I activeer nu de Vierpuntige Kroon voor de Krachten van de Aartsengel Savaviel 
Aartsengel Metatron zodat ik een healing/zuivering mag ontvangen van dat wat mijn 
verbinding met Goddelijke blokkeerd.” 

 
“I activeer nu de Dubbele Pyramide Kubus  voor de Krachten van de Aartsengel Savaviel 
Aartsengel Sandalaphon zodat ik een aanwezigheid heb op de plaats op de aarde waarop 
Ik sta, waar dit ook is.”  
 
“I activeer nu de Dubbele Pyramide Kubus  voor de Krachten van de Aartsengel Savaviel 
Aartsengel Sandalaphon zodat ik een healing/zuivering mag ontvangen van dat wat mijn 
gevoel van familie met al het leven in manifestatie blokkeerd.”  
 
“I activeer nu de Lucht Wervelende Zwaard voor de Krachten van de Aartsengel 
Savaviel Aartsengel Raphael zodat ik een healing/zuivering mag ontvangen van dat wat 
mijn vooruitgang blokkeerd..”  

 
“I activeer nu de Lucht Wervelende Zwaard voor de Krachten van de Aartsengel 
Savaviel Aartsengel Raphael zodat ik een inzicht mag ontvangen van wat de 
mogelijkheden en kansen zijn welke voor me liggen en wat de bijbehorende risico’s zijn.”  
 
“I activeer nu de Brandende Staf voor de Krachten van de Aartsengel Savaviel 
Aartsengel Michael zodat ik een healing/zuivering mag ontvangen van dat wat mijn 
ideeën en begrip blokkeerd van wat “Juist” is, mijn vermogen om mijn problemen in 
volledige helderheid en perspectief te bekijken.” 

 
“I activeer nu de met Water Gevulde Beker voor de Krachten van de Aartsengel Savaviel 
Aartsengel Gabriel zodat ik open sta voor het vermogen om het leven lief te hebben in elke 
vorm. 
 
“I activeer nu de met Water Gevulde Beker voor de Krachten van de Aartsengel Savaviel 
Aartsengel Gabriel zodat ik vruchtbaar mag worden op elke manier van Ziel, Mind en 
Lichaam.  
 
“I activeer nu het Metalen-Spiegel Schild voor de Krachten van de Aartsengel Savaviel 
Aartsengel Auriel zodat ik een healing/zuivering mag ontvangen van dat wat mijn 
vermogen tot reflectie en zelfreflectie blokkeerd en om staat te zijn om zaken in een meer 
accurate en begrijpbare manier te onderzoeken.”  



 
“I activeer nu de Snaar voor de Krachten van de Aartsengel Savaviel zodat ik een 
healing/zuivering mag ontvangen van dat wat mij vermogen om de Waarheid te zien 
blokkeerd, om een dieper begrip te ontvangen van de betekenis van mijn activiteiten en 
levenspad op aarde.”  
 
“I activeer nu de Wet van Eenheid voor de 7 Symbolen voor de Krachten van de zeven 
Aartsengelen zodat ik een voortdurende stroom van informatie mag ontvangen voor het 
levensspel en mijn leven gedurende deze incarnatie.  
 

 
Stap 7: Afsluiting 

 
We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om ons los te maken van::  

• De “ Idee Macht” van de Mind van god;  
• Het Universele Bewustzijn; 
• Het Trancendentale Bewustzijn. 

 
We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om elk van de Perfecte Symbolen te 
deactiveren en om de twee concentrische Magische Cirkels rond elk lichaam te 
deactiveren.  

 


