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Open Healing Evening  Date:  - 20 September 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:  -      11 October 2016 
                   None in November 2016 
                            6 December 2016 

 
 

Open Healing Evening  Date:  - 29 September 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:  -    26 October 2016 (Wednesday) 
                 None in November 2016 
                          15 December 2016 

                       
 

Open Healing Evening  Date:  - 27 September 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:  -     18 October 2016 
                 None in November 2016 
                           20 December 2016 

     



Helende Meditatie met de Medicijn Boeddha 
 

 
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 – Metta Karuna Gebed; 
 
10) Neem een moment om Dankbaarheid te Uitten; 
 
11) Presenteren van de informatie over: Helende Meditatie met de Medicijn Boedda;  
 
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. 



 
Metta Karuna Gebed 

Eenheid van Leven en Licht, 
Vetrouwend in Uw Groot Mededogen, 
Moge U de dwaasheid in mij afwerpen. 
Mij omvormen tot een geleider van Liefde 
Moge ik een medicijn zijn voor de zieken en vermoeiden, 
Hun kwalen verzorgend tot ze genezen zijn; 
Moge ik voedsel en drank worden, 
Gedurende tijden van hongersnood, 
Moge ik de hulpelozen en armen beschermen 
Mag ik een lamp zijn, 
Voor hen die Uw Licht nodig hebben, 
Moge ik een bed zijn voor hen die rust nodig hebben, 
En een gids voor alle zoekenden naar de Andere Kust. 
Moge allen geluk vinden door mijn handelen, 
En laat niemand lijden vanwege mij. 
Of ze me lief hebben of haten, 
Of ze me pijn of onrecht aan doen, 
Mogen zij allen waar vertrouwen verwezelijken, 
Door Andere Kracht, 
En het Allerhoogste Nirvana verwezelijken. 
Namo Amida Buddha 
 
 
 

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. 
 
 

       



Helende Meditatie met de Medicijn Boeddha     
 

Introductie & Discussie 
 
De Medicijn Boeddha is een helende godheid binnen de Boeddhistische 
traditie, er word gezegd dat deze het helende aspect van Boeddha belichaamd. 
Lama Tashi Namgyal stelt; “zodra iemand mediteert op de Medicijn Boeddha, 
zal deze uiteindelijk een staat van verlichting bereiken, tot die tijd zal degene 
toenemende helende krachten ervaren als persoon en voor anderen, het aantal 
fysieke en mentale klachten zal afnemen”.  
 
Er zijn twee basis technieken om te werken met de Medicijn Boeddha: Mantra 
en Meditatie. Mantra is een oefening waarbij een serie van worden of klanken, 
vaak geschreven in Sanskriet, worden gezegd, gezongen of herhaald. Vaak zijn 
deze woorden vertaald uit het Sanskriet, welke op internet te vinden zijn. Een 
bron hiervan; (https://medicinebuddhatoronto.org/glossary/meaning-of-
medicine-buddha-mantra/) 
 Moge de bewuste wezens welke lijden waar dan ook in tijd en ruimte, 
 Moge de kwalen en de oorzaken hiervan snel verwijderd worden, 
 Mage deze lichaamskwalen, spraak gebreken en geestelijke problemen voor 
eeuwig verdwijnen. 
Mantra zingen kan beluisterd worden via deze site: 
https://www.youtube.com/watch?v=oikIw01nzL4 
 
De helende Medicijn Boeddha meditatie techniek bestaat uit het verbeelden 
van jezelf, als zijnde de Medicijn Boeddha, jezelf waarnemen als de Medicijn 
Boeddha. Door je gedachten over jezelf te vervangen door de gedachten van 
de Medicijn Boeddha, ga je geleidelijk aan de tegenkrachten vinden om de 
fixatie op het persoonlijke zelf los te laten. Zodra deze los gelaten is, is de 
kracht van het zevende bewustzijn verminderd. Hierdoor kunnen de “kleshas” 
of mentale aandoeningen langzaam wegebben, wat leid tot een welvarende 
ervaring van zijn in zowel lichaam als geest.   
http://ashaya.net/medicine-buddha-meaning/. 
 
 
In de Open Healing Avond zullen we een vorm van de Medicijn Boeddha 
healing meditatie uitvoeren.  
 
 
Oefening  
 
Stap 1: Opzetten van de Verbindingen 
 
We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om ons te verbinden met de Medicijn 
Boeddha  



 
Stap 2: Overschaduw Healing met de Medicijn Boeddha 
 
We verzoeken de Engelen van Hoge Magie voor een overschaduwing van de 
Medicijn Boeddha. Beleef deze ervaring voor ongeveer 20 minuten. Ontspan en 
adem. De Medicijn Boeddha zal uit zichzelf weer terug stappen.  
 
Stap 3: Uitvoeren van Bewustzijn en Ademhaling Meditatie met de Medicijn 
Boeddha. 
 
We zullen elke stap individueel uitvoeren. 
 
1) In je innerlijke mind sta je een visioen van jezelf als de Medicijn Boeddha toe 
te verschijnen. Dit visioen heeft gewoonlijk een lapis lazuli blauwe kleur; hoewel 
het je eigen gelaat heeft. Om dit toe te staan; ontspan je langzaam, evt verzoek 
je de Engelen van Hoge Magie om het visioen te vormen. Stem je af , haal rustig 
adem en beleef de ervaring. Ben je bewust dat het de Medicijn Boeddha 
binnenin je is, welke ademhaalt.  
2) Sta nu de vorming toe van de Medicijn Boeddha binnen je derde chakra. Of 
je dit nu visualiseert of niet, weet dat de Medicijn Boeddha nu in je derde 
chakra verblijft. Adem rustig door het derde chakra en beleef de ervaring.   
3) Nu zoals in stap 3; verzoek de Engelen van Hoge Magie om elk van ons door 
de Medicijn Boeddha overschaduwen. Ontspan, adem zacht in de ruimte om je 
heen en beleef de ervaring.   
Herken dat de Medicijn Boeddha in het derde chakra de universele Medicijn 
Boeddha symboliseert, de Medicijn Boeddha welke je vanbinnen bent 
symboliseerde de transcendentale Medicijn Boeddha, dat je als Medicijn 
Boeddha een symbolisering bent van de individuele Medicijn Boeddha. 
4) Tot slot, herken en realiseer dat de transcendentale, de universele en de 
individuele in werkelijkheid een zijn. Ontspan, adem rustig en beleef de ervaring.  
 
Stap 4: Uitvoeren van Healing Meditatie met de Medicijn Boeddha 
 
We zullen de klassieke Medicijn Boeddha healing meditatie uitvoeren 

 
1) Buiten en voor je, binnen een (gecreëerde)  ruimte en plaats welke “ de leegte” 
genoemd word, visualiseer je jezelf als de Medicijn Boeddha. Voel dat deze 
Medicijn Boeddha, even groot als jezelf is wat betreft vorm en afmetingen. Adem 
en ontspan terwijl je deze Medicijn Boeddha als jezelf ervaart. Je voelt je eigen 
identiteit langzaam wegslippen zodra je verder identificeert als de Medicijn 
Boeddha.  
2) Langzaam, stap voor stap, laten we deze Medicijn Boeddha in omvang groeien. 
Eerst verdubbel je het formaat. Daarna 4 maal zo groot, en zo voorts. Je zult 
geleid worden door deze ervaring. Uiteindelijk word het zo groot als je het 
bevatten kan, wellicht zo groot als het heelal. Adem en beleef deze ervaring 



volledig, zodra je klaar bent, sta je de Medicijn Boeddha om weer stapsgewijs  te 
krimpen in formaat. Wederom zal je door deze ervaring geleid worden tot het 
moment dat de Medicijn Boeddha weer je eigen formaat heeft. Adem en beleef de 
ervaring.  
3) Laat deze Medicijn Boeddha langzaam krimpen van formaat; eerst de helft, 
vervolgens een kwart. We gaan hiermee door totdat de Medicijn Boeddha 
oneindig klein is als een atoom. Wederom word je door de ervaring heen geleid. 
Adem en beleef de ervaring. Sta de Medicijn Boeddha vervolgens toe weer te 
groeien totdat hij je eigen formaat weer heeft. Adem en beleef de ervaring.  
4) Visualiseer zes stralen licht welke uit het 3e chakra voortkomen van de 
gevisualiseerde Medicijn Boeddha. Elke straal stroomt richting een ander 
“(konink)rijk”. Dit zijn de rijken van de goden, de halfgoden, de mensen, de 
dieren , de hongeren geesten en de hellen. Voel vanuit elk van de stralen van de 
rijken van de goden tot de stralen richting de hellen wat het effect van deze is.  
.  
5) Neem nu 6 stralen licht waar welke voortkomen vanuit elk van de rijken en 
welke het derde chakra van de Medicijn Boeddha binnen stromen. Vanuit je 
innerlijke zelf, observeer je het pad van elke straal licht individueel. Neem jezelf 
waar als de Medicijn Boeddha binnen je visualisatie, om te beginnen stralen als 
duizend zonnen. Adem en beleef de ervaring, verblijf in de meditatie zolang het 
aangenaam is.  
6) Sta nu de gevisualiseerde zelf als de Medicijn Boeddha toe om te bewegen 
door de leegte, je eigen ruimte binnen te gaan en een te worden met je 
lichaam/mind/ziel. Adem en beleef de ervaring, ga hiermee door tot je zachtjes 
uit trance komt en terug in normaal bewustzijn.  
 
Stap 7: Afsluiting 
 
We verzoeken nu de Engelen van Hoge Magie om ons los te maken van de 
Medicijn Boeddha.  
 



 


