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Open Healing Evening  Date:  -   26 November 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 December 2013 
                          14 January 2014 
                          14 January 2014 

 
  
 

Open Healing Evening  Date:  -   28 November 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:  -  12 December 2013 
                        23 January 2014 
                        23 January 2014 

                       
 
 

Open Healing Evening  Date:  -   25 November 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:  -  9 December 2013 
                        20 January 2014 
                        20 January 2014 



  
Creëren van een set van Shock en Trauma Lichamen 
in de vorm van Magische Standbeelden voor diepe 

Mentale, Emotionele en Spirituele Healing  
 
 

1) Welkom – Speciale introductie voor nieuwe deelnemers; 
  
2) Plaatsen van namen in de schaal voor lange afstand healing;  
 
3) Opzetten van de healing space - (Aanroepen van de engelen, gidsen en helpers);  
 
4) Begroet de Gemeenschap van de Aartsengelen van Creatie; 
 
5) Maken van Connecties met de Engelen van de Hogere Wetten (Engelen van 

Hoge Magie); 
 
6) Het vinden van onze Ruimte – Neem een moment om je bewust te worden van je 

lichaam en spirit; 
 
7) Grond, grond de ruimte , centreer, laat energie stromen;  
 
8) Uitvoeren Ki-Ademhaling;  
 
9) Gebed van de avond – Een aangepast gebed van “ een bericht van Bababji” 
 
10) Neem een moment om dankbaarheid te uitten; 
 
11) Presenteren Materiaal: Creeren van een set van Shock en Trauma Lichamen in 

de vorm van Magische Standbeelden voor diepe Mentale, Emotionele en 
Spirituele Healing  

 
12) Uitvoeren gronding en centrering   
 
13) Uitvoeren Ki ademhaling; 
 
14) Gouden zon Opvulling; 
 
15) Afsluiting (met dank) van de Open Healing Avond; 
 
16) Afsluitend gebed 



 
Een gebed, aangepast van “een Bericht van 

Babaji” 

Mogen wij verzoeken de hele mensheid lief te hebben en te dienen,  en 
openstaan om iedereen te helpen;  

Mogen we opgewekt, welgemanierd en een dynamo van niet te 
onderdrukken blijdschap zijn;  

Mogen we god zien in ieder gezicht;  
Mogen we zien dat elke heilige een verleden heeft en iedere zondaar een 

toekomst;  
Mogen we ons inspannen om iedere ziel te prijzen;  

Mogen de moed vinden om origineel en inventief te zijn en te durven, 
durven en nog meer te durven;  

Mogen we op onze eigen plek staan en niet te leunen op de geleende staf 
van een ander;  

Mogen we ons toewijden aan het denken van onze eigen gedachten en 
geheel zijn wie wij zijn;  

Mogen we erkennen dat alle Perfectie en alle Deugden van de Godheid 
 verborgen zijn in Onszelf;  

Laat ons streven om dit te onthullen en laat zijn Gratie ons vrij, -en 
zelfstandig maken;  

Mogen we bidden dat onze essentie wordt zoals die van een roos,  die 
hoewel stil van spraak, mag spreken in de schoonste spraak van de geur;  
En mag onze levenswandel een immer uitdijende uitdrukking van Liefde 

worden.  
- 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. 
 
 
 
 



Creëren van een set van Shock en Trauma Lichamen 
in de vorm van Magische Standbeelden voor diepe 

Mentale, Emotionele en Spirituele Healing  
 
 
Introductie 
 
In deze Open Healing Avond, gaan we een zogenaamd “shock en trauma Lichaam” 
creëren als een innerlijk (inner plane) Magisch Standbeeld, om diepe emotionele 
healing uit te voeren. Tijdens de healing worden, helende Krachten (powers), Krachten 
(Force) of Wetten aangewend om een verandering of transformatie teweeg te brengen 
op een bepaald aspect van de persoon die de healing ontvangt. Dit kan direct op het 
individu toegepast worden ofwel via een medium op een indirecte manier. In dit geval 
werken we met een medium, het “Magische Standbeeld”. Terwijl de healing uitgevoerd 
word op het beeld, wordt via Universele Wetten, de helende effecten doorgegeven van 
het beeld naar het individu. De bronnen van helende energie welke we tijdens deze 
Open Healing Avond zullen inzetten zijn; Een kleurenhealing van de gronding, via 
Yama, Via de Buddha van Compassie, de Wet van Goddelijke Healing, de Wet van 
Transmutatie en het plaatsen van het Magisch Standbeeld in een helende en 
transformerende omgeving. 
 
Achtergrond 
 
De term “Shock en trauma Lichaam” is een geevolueerde vorm van het idee van het 
“Pijn lichaam” welke in veel moderne boeken over spiritualiteit en healing voorkomt, 
de voornaamste van Eckhart Tolle. Hierbij komt de vraag naar boven: Bestaat er wel 
zoiets als een shock en trauma lichaam of een Pijn Lichaam? Of is dit gewoon een 
werkbare constructie of model om de gebeurtenissen te verklaren die voortkomen uit 
bepaalde healing of therapeutisch werk? Verschillende tradities beschrijven het 
bestaan van verschillende lichamen, meestal zijn ze niet erg consistent in hun 
beschrijvingen hiervan. In klassieke zin wordt er meestal gesproken over een spiritueel 
lichaam, mentaal lichaam, astraal lichaam en etherisch lichaam. In de teachings/lessen 
van Rev. Joseph Martinez is er ook een subtiel fysiek lichaam, welke gebruikt wordt in 
Spirituele Psychische Chirurgie. Daarnaast zijn er discussies over het bestaan van een 
emotioneel lichaam en waar dit zich bevind (astraal of dichtbij het etherisch lichaam). 
Over het bestaan van een Emotioneel Pijn Lichaam, spreekt geen klassieke spirituele of 
metafysisch systeem waarvan ik me bewust ben.   
 
Daarom ben ik van mening dat het “Emotioneel Pijn Lichaam” geen bestaand subtiel 
fysiek lichaam is, hoewel het een behulpzame constructie is. Vandaar dat als het 
“Emotioneel Pijn lichaam” een functionele contructie is dan kan het “Shock en Trauma 
lichaam” dat ook zijn voor healing.  De sleutel om het “Shock en Trauma lichaam” in 
te zetten als medium voor healing is om het medium te (het gecreerde lichaam van 



S&T) te bekrachtigen als geleider van de healing en het werk daarop uit te voeren, 
zodat de effecten hiervan direct naar het lichaam kunnen worden gestuurd. Het 
voordeel van deze manier van werken is dat er veel shock en trauma kan worden 
losgelaten en verwijderd zonder dat de persoon door de ervaringen heen hoeft waar 
de shock en trauma ontstaan zijn.   
 
Een krachtige Universele Wet welke dit activeert is de Wet van Symbolen, welke zegt, 
dat op een bepaald niveau van bewustzijn, Symbool en Realiteit zijn een.  
Wanneer iemand een innerlijke ruimte (inner plane) realiteit symboliseert, worden 
symbool en de realiteit welke deze representeert een. Het symbool kan een universeel 
symbool (algemeen gebruikt) of een persoonlijk symbool (door/voor zelf gecreëerd 
symbool). Symbolen kunnen van alles zijn; een ring, zegel, foto, plaatje, naam, 
gedachtevorm, standbeeld. De activering van de Wet van Symbolen specifiek voor het 
symbool stelt het in staat gebruikt te worden voor healing of andere spirituele 
toepassingen. Het symbool zelf kan zowel in het fysieke alswel in de innerlijke niveaus 
gecreëerd worden.    
 
Binnen het niveau van spiritueel en healing werk, kan een healer verschillende 
mediums en  hulpmiddelen inzetten zoals; standbeelden, gedachtenvormen, magische 
dubbels en spirit doctors. Verschillende healers zullen verschillende hulpmiddelen 
inzetten om hetzelfde resultaat te bereiken. De basis voor de selectie van een bepaald 
hulpmiddel om in te zetten voor healing komt voort uit ervaring, expertise en 
persoonlijke voorkeur van de healer. Voor deze Open Healing Avond, zullen we een 
Magisch standbeeld gebruiken. De aard van het Magisch Standbeeld is dat het werkt 
als een spiritueel symbool. De wet van Symbolen is impliciet aan het creëren van een 
Magisch Standbeeld, het is de meest geschikte creatie voor het type healing en 
spiritueel werk dat we gaan uitvoeren.  
 
De Engelen van Hoge Magie zullen worden ingezet om de Magische Standbeelden te 
creëren. Zij zijn uitstekende mediums voor dit soort creaties, en zijn experts in het 
toepassen van Universele Wetten. Een Magisch Standbeeld zal in het innerlijke niveau 
gecreëerd worden en verplaatst naar de locatie waar deze nodig is voor specifiek werk 
dat uitgevoerd wordt.  

 
Via de Kleuren Gronding healing 
 
In Gronding, energieen en plaatjes welke in de Magische Standbeelden verblijven 
zullen worden losgelaten en gronden naar het centrum van de planeet. In het centrum 
van de planeet, zal wat wordt losgelaten getransformeerd. Om dit type healing uit te 
voeren, wordt een gronding zoals een grondings koord gecreerd om het magisch 
standbeeld met het centrum van de planeet te verbinden. Vervolgens wordt een 
verbinding gemaakt met de bron van helende energie in het astrale niveau, zoals de 
tempel van creatie en destructie. Een stroom van helende essentie wordt gestart vanuit 
de tempel in het astrale, naar het magische standbeeld en vervolgens stroomt het door 
naar het centrum van de aarde via de gronding. Om de kleuren grondings  healing uit 



te voeren, zullen de helende energie stroom en het grondingskoord verschillende 
kleuren aannemen varierend door het kleuren spectrum.    
 
Yama 
 
Yama is  een krachtige God uit de Tibetaanse Buddhistische traditie. Yama richt zich 
op het verwijderen van verschillende typen duisternis en wat we noemen vervuilingen. 
Vaak, wanneer een gebeurtenis van shock of trauma plaatsvind, opent dit de persoon 
voor verschillende soorten van duisternis en vervuiling, welke Yama effectief kan 
verwerken. De Magische Standbeelden verblijven in het “Land” van Yama terwijl het 
werk wordt uitgevoerd.  
 
Buddha van Compassie 
 
De Buddha van Compassie is een erg krachtige goddelijkheid uit de Tibetaans 
Buddhistische traditie. De kracht van compassie kan erg transformerend werken op 
vele vormen van emotionele ongemakken en pijn. Het Magisch Standbeeld zal 
verblijven in het Pure Land van de Buddha van Compassie zodra het werk uitgevoerd 
wordt.  
 
Via de Wet van Goddelijke Healing en de Wet van Transmutatie 
 
De Wet van Goddelijke Healing, Goddelijke healing zal worden gechanneled van het 
Niveau van de Engelen (Angelic Plane) voor algemene en specifieke vormen van 
healing. In de healing van deze avond zullen we specifiek verzoeken dat het geheel aan 
emotionele pijn en lijden Goddelijke Healing mag ontvangen. De Wet van Transmutatie 
verandert de ene kwaliteit van bewustzijn naar een andere. Daarmee kan de kwaliteit 
van emotionele pijn en verdriet/lijden getransformeerd worden naar opluchting en 
acceptatie. Het Magisch Standbeeld zal in het Causale (spirituele) niveau verblijven 
terwijl het werk wordt uitgevoerd.  
 
In de Berg van Smaragd binnen de Atmosfeer van de Zon.  
 
Het Magisch Standbeeld zal worden geplaatst in de Smaragden berg binnen de 
atmosfeer van de zon om healing en transformatie te ontvangen. 
 
Oefening  
 
Stap 1: Opstarten en Creatie van Magische Standbeelden 

 
A) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om een magische Cirkel om de aura van de 
deelnemer te plaatsen, ook rond het astrale, mentale en spirituele lichaam in de 
bijbehorende niveaus.  
  
B) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om een kleine Magische Cirkel (25cm) te 



creëren voor de Deelnemer zijn/haar aura. (ook voor het astrale, mentale en spirituele) 
 
C) Binnen deze cirkel, Verzoek de Engelen van Hoge Magie om een Magisch Standbeeld 
van de Deelnemer te creëren, specifiek van de shock en trauma die in het fysieke, 
subtiel fysieke en etherische lichaam aanwezig zijn. Deze zullen we het “Shock en 
trauma Lichaam” noemen.  
 
D) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om dit Magische Standbeeld tot een “perfect 
Symbool” te maken van de Shock en trauma. Wanneer je in staat bent om dit Magische 
Standbeeld te “lezen”, waar je aan kan zien waar welke shock of trauma in welk 
lichaam zit en waar de bron is die deze veroorzaakt heeft.  

 
Stap 2: Healing – Kleuren gronding healing 
 
A) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om elke Magische Standbeeld via 
grondingskoorden te verbinden met het centrum van de planeet.  

 
B) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om een verbinding te maken tussen de Tempel 
van Creatie en Destructie in het Astrale niveau en het magische Standbeeld. Verzoek 
de Engelen van Hoge Magie om een connectie tussen de tempels van creatie en 
destructie in het mentale en spirituele niveau en de bijbehorende lichamen.  

 
C) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om een stroom van energie op te starten tussen 
de Tempel van Creatie en Destructie in het astrale en het etherische niveau en het 
astrale standbeeld. Verzoek de Engelen van Hoge Magie om dit ook voor het mentale 
en spirituele niveau uit te voeren. 

   
D) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de stroom van kleuren energie te varieren 
voor elk magisch Standbeeld.  
 
E) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de Wet van Overeenkomende Vibratie. 

 
E) Verzoek de Engelen van Hoge Magie tot slot om de Magische Standbeelden los te 
koppelen van de Tempel van Creatie en Destructie. 
 
 
Stap 3: Healing - Yama 
 
A) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om elke deelnemer te verbinden met het 
Shamballa Niveau van bewustzijn.  
 
B) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om elke deelnemer te verbinden met het Land 
van Yama 
 



C) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om elk “Shock en Trauma Lichaam” Magisch 
Standbeeld met de Magische Cirkel te transporteren naar het land van Yama. 

 
D) Sta nu de Magische Standbeelden toe om in het land van Yama aanwezig te zijn en 
ervaar dit voor 5 minuten. 

 
E) Verzoek Yama om een healing uit te voeren op elk “Shock en Trauma lichaam” 
Magisch Standbeeld uit te voeren. Dit kan worden uitgevoerd op de Magische 
Standbeelden als een set of op elke individueel. Sta jezelf toe dit te ervaren voor 10-15 
min.  
Stap 4: Healing - Buddha van Compassie 
 
A) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om elke deelnemer met het Shamballa niveau 
van Bewustzijn te verbinden.  
 
B) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om elke deelnemer met het Pure Land van de 
Buddha van Compassie te verbinden.  

 
C) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om het standbeeld van het “Shock en trauma 
Lichaam” binnen zijn Magische Cirkel te verplaatsen naar het Pure Land van de 
Buddha van Compassie.  

 
D) Sta nu het Magische Standbeeld toe om in het Pure Land van de Buddha van 
Compassie te  verblijven. Observeer wat er bij je gebeurd.  

 
E) Verzoek de Buddha van Compassie om een healing uit te voeren op het “Shock en 
trauma Lichaam” van het Magische Standbeeld. Ervaar dit voor ongeveer 10-15 
minuten.  

 
 

Stap 5: Healing via de Wet van Goddelijke Healing en het de Wet van Transmutatie  
 
A) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om het “Shock en trauma Lichaam” Magische 
Standbeeld binnen de Magische Cirkel in het Causale/Spirituele Niveau.  

 
B) Voor 5 minuten, sta het Magische Standbeeld toe om in het Causale Niveau 
aanwezig te zijn en ervaar deze ervaring.  

 
C) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om het Perfecte Symbool van de Wet van 
Goddelijke Healing voor het “Shock en trauma Lichaam” te activeren. Verzoek een 
algemene healing. Verzoek de Engelen van Hoge Magie om het Perfecte Symbool van 
de Wet van Transformatie te activeren en laat dit zich richten op het Magische 
Standbeeld. Sta deze ervaring 10-15 minuten toe.  
 

 



Stap 6: Healing - In de Berg van Smaragd in de binnenste Atmosfeer van de Zon 
 
A) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om het standbeeld van het “Shock en trauma 
Lichaam”  te verplaatsen naar de Magische Cirkel in de Berg van Smaragd in de 
binnenste sfeer van de Zon.  

 
B) Sta nu toe het Magische Standbeeld in de Atmosfeer van de Zon te zijn op het 
niveau van de Berg van Smaragd en ontvang de healing en transformatie, door 
aanwezig te zijn in deze ruimte. Ervaar deze ervaring voor zo’n 10-15 minuten.  

 
 

Stap 7: Afsluiting  
 

A) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om het Magische Standbeeld van het “Shock en 
trauma Lichaam” binnen zijn Magische Cirkel terug naar het Etherische niveau te 
laten keren, aan de voorzijde van de deelnemer.  
 

B) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om het Magische Standbeeld van het “Shock en 
trauma Lichaam” op te lossen.  
 
C) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de Magische Cirkel op te lossen waarin het 
magische Standbeeld stond.  

 
D) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de Magische Cirkel te sluiten om de 
deelnemer te zijn aura.  
  

 


