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Open Healing Evening Date:  - 6 December 2017 

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:  -    10 January 2018 
                            6 February 2018 
                          None in March 2018 

 
 

Open Healing Evening  Date:  - 21 December 2017 

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 January 2018 
                       None in February 2018 
                         29 March 2018 

                       
 

Open Healing Evening  Date:  - 19 December 2017 

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:  -     24 January 2018 
                        None in February 2018 
                           27 March 2018 

                         



Healing via de Kabbalistische Levensboom: 
het Niveau van Tiphareth (Schoonheid)   

 
 
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 – Een Gebed, Aangepast van “een Bericht van Babaji”;  

10) Neem een moment om Dankbaarheid te Uitten; 
 
11) Presenteren van de informatie over: Healing via de Kabbalistische Levensboom: 
het Niveau van Tiphareth (Schoonheid);  
 
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. 



 
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. 
 
 

       



Healing via de Kabbalistische Levensboom:  
het Niveau van Tiphareth (Schoonheid) 

 
 
In deze Open Healing Avond, zullen we gebruik maken van de kwaliteiten van Sephirot 
Tipareth als bron voor healing. Binnen de Kabbalistische traditie wordt, Sephirotische 
Boom,   de Levensboom, gepresenteerd als een netwerk van tien Sephirot's welke 
onderling verbonden zijn, waarvan Tiphareth er een is. Het vereist een behoorlijke 
studie om de betekenis van de Levensboom te begrijpen, en om dieper in te gaan op de 
betekenis ervan is niet mogelijk binnen deze Open Healing Avond. De Levensboom 
vertegenwoordigt het verhaal van de schepping, de paden voor evolutie van de spirituele 
stijging van de mens.  Door je te verbinden met de kennis en wijsheid geworteld in de 
Levensboom, is het mogelijk helende ervaringen op te doen tijdens deze avond, en 
daarna. Ik heb een diagram van de Levensboom toegevoegd als laatste pagina van dit 
script.  
 
Onze intentie van vanavond is om de kwaliteiten welke de Sephirot Tiphareth bezit in te 
zetten voor healing. De Sephirot Tipareth staat bekend als Schoonheid. Simpel gezegd is 
het zo dat wanneer je op een actieve manier licht en liefde naar andere mensen uit en 
communiceert, je in wezen werkt met Tipareth. Wanneer je werkelijk in staat bent dit te 
doen, zullen diegenen die zich om je heen bevinden zich beter gaan voelen, hun pijn en 
leed zal van hen weggaan, hun zorgen zullen verdampen, en hun moed zal hernieuwd 
worden. Er is dus een boel potentie voor healing en zelf-healing in het werken met 
Tipareth. 
 
Wanneer we de Levensboom observeren, zien we dat de tien Sephirot's verbonden zijn 
door middel van paden. Iedere Sephirot heeft een nummer, 1 tot en met 10, en de 
afzonderlijke paden hebben de nummers 11 tot en met 32. 
De neerwaartse stroom vanuit Sephirot 1 naar Sephirot 10 vertegenwoordigd de reis van 
manifestatie, vanuit het pure bewustzijn naar materie. De omhooggaande stroom 
vertegenwoordigd het pad van spirituele evolutie naar hogere niveaus van bewustzijn 
 
Merk op dat hoewel de Levensboom geassocieerd word met de Kabalistische 
Hebreeuwse traditie, daarnaast hebben andere tradities een soortgelijk idee van een 
neerwaartse manifestatie, vanuit pure spirit naar materie, net als een opwaartse evolutie 
van materie naar spirit. Sri Aurobindo identificeerde de neerwaartse kracht als de 
Goddelijke Neerwaartse Macht en de opwaartse kracht als ; De Bewustzijns Macht. Het 
neerwaartse proces noemde hij “involutie” van bewustzijn, het opwaartse proces 
“evolutie”.  
 
Voor degene welke de Levensboom gebruiken als een strategie voor het werken aan een 
pad van spiriutele evolutie en healing, door enkel te handelen vanuit de opeenvolging 
van Sephirots, of zich volledig concentreren op een enkele Sephirot, bijvoorbeeld 10. 
Vanuit de traditie startte een individu een bewuste strategie voor evolutie, welke het 



Rechtse Pad, het Linker Pad of het Centrale Pad genoemd werd.  
Het Linker Pad start op Sephirot 10, neemt pad 31 naar Sephirot 8, gaat over pad 23 
naar Sephirot 5, over pad 18 naar Sephirot 3, vervolgens  via pad 12 naar Sephirot 1.  
Het Rechter Pad start ook in Sephirot 10, gaat over pad 29 naar Sephirot 7, over pad 21 
naar Sephirot 4, dan pad 16 naar Sephirot 2, uiteindelijk via pad 11 naar Sephirot 1.  
Het Centrale Pad begint ook in Sephirot 10, neemt pad 32 naar Sephirot 9, via pad 25 
naar Sephirot 6, vervolgens via pad 13 naar Sephirot 1.  
 
Een andere manier waarop de reis door de Levensboom is via de G Sleutel (vanuit 
muziek) zoals het gepresenteerd word door de Meester Omraam Mikhael Aivainhov. 
Volgens Aivanhov was de G sleutel ontstaan uit een “inwijding vanuit een 1000 jaar 
oude traditie” Hierbij neemt de individu een pad startend vanuit Tiphareth (6), volgt de 
volgende paden: Chesed (4), Netzach (7); Yesod (9); Hod (8); Geburah (5); Chokma (2); 
Kether (1); Binah (3); Tiphareth (6); Yesod (9) uiteindelijk Malkuth (10). Dit beslaat de 
hele boom met deze reis waarvan we de kwaliteiten gaan ontdekken in een serie van 
Open Healing Avonden, waarbij we de Sephirots inzetten voor healing. 

 
De Levensboom lijkt een tweedimensionale structuur te hebben, maar in essentie is het 
driedimensionaal. Binnen iedere Sephirot zijn 5 kwaliteiten, welke een correspondentie 
hebben met: spirit, ziel, intellect, hart en lichaam. Deze worden ook “Werelden” 
genoemd: De Wereld van Oorsprong (Spirit); Wereld van Creatie (intellect); Wereld van 
Formatie (hart); Wereld van Expressie (lichaam). Het spirit aspect wordt 
vertegenwoordigd door een naam, een uitdrukking, of god. Het ziel aspect wordt 
vertegenwoordigd door de naam van de Sephirot zelf. Het intellect aspect wordt 
vertegenwoordigd door de hoofd Aartsengel van het engelenkoor van de Sephirot. Het 
hart aspect wordt vertegenwoordigd door een Orde van Engelen die gevestigd zijn in de 
Sephirot. En tenslotte, het lichaam aspect wordt vertegenwoordigd door een planeet. 
Voor de Sephirot Tipareth is de naam van god Eloah va Daath, die wijsheid als besef 
heeft, en het best vertaald kan worden als "De Alwetende; de zielswaarde van Tipareth is 
Schoonheid; de regerende Aartsengel is Michael; de Orde van Engelen is Malakim en de 
planeet is de Zon.  
 
Tijdens deze avond zal onze focus exclusief liggen bij de Sephirot Tipareth om healing 
te ontvangen vanuit al deze aspecten: het lichaam, hart, intellect, ziel en spirit.  
 
Het lichaamsaspect wordt de Wereld van Expressie genoemd en wordt vertegenwoordigd 
door een planeet, de Zon in het geval van Tipareth. Bij de Zon is het schoonheid die 
voortkomt uit de natuurlijke harmonie van dingen. Hierin bevindt zich de innerlijke 
zon. Het is onze god binnen- ons, punt van perfectie. Binnen het lichaam 
vertegenwoordigt Tipareth de combinatie van ons hartcentrum en het gebied van onze 
plexus solaris. De pure energie van licht en leven komen van Tipareth. 
 
Het harte aspect wordt de Wereld van Formatie genoemd en wordt vertegenwoordigd 
door de Engelenorde Malakim. Zij voorzien in- en behouden de voorwaarden voor 
centralisatie. Zij zijn de Engelen van het Centrum en helpen de balans te houden binnen 



het inner- en uiterlijke leven. Zij zijn essentieel binnen healing, omdat zij werken aan 
het opnieuw tot stand brengen van innerlijke harmonie bij disharmonie (zelfs als dit 
pad leidt tot de dood). Zij voorzien in de balans van zonne-energie. Engelen van de orde 
Malakim geven punten van balans binnen verandering, zodat het kan plaats kan vinden 
met zo min mogelijk disharmonie. Zij werden in de Mithraic Mysteries de Heren van de 
Pivot genoemd omdat zij het centrum vasthielden waar alles rond draaide.  
 
Het intellectuele aspect wordt de Wereld van Creatie genoemd en wordt 
vertegenwoordigd door de Aartsengel Michael. Aartsengel Michael staat voor de Perfecte 
van God. Hij is de heler van ziekten. Michael is de samenhangende Zonne Kracht die 
Creatie bij elkaar houdt en als Zonne Wezen een stralende glans heeft. 
 
Het ziels aspect is de naam van de Sephirot zelf, Schoonheid. 
 
Het spirit aspect wordt de Wereld van Oorsprong genoemd en het god aspect is Eloah va 
Daath. 
Eloah va Daath is de alwetende, de Alles Wetende. Als kern, is het de kalmte temidden 
van beweging - stilte temidden van geluid. Het is de God van Binnen die "Wees stil en 
weet, IK BEN God" is. 
 
Na de aard van de Sephirot Tipareth te hebben beschreven, zullen we de manieren 
bekijken waarop we dit kunnen gebruiken voor healing en misschien zelfs onze groei, 
ontwikkeling en evolutie. Er zijn een aantal manieren waarop je met een Sephirot kunt 
werken. Nu ben ik zelf geen Kabbalist, en ik zal niet net doen of ik alle manieren weet. 
Maar ik heb op twee duidelijk verschillende manieren met Tipareth gewerkt. De eerste is 
door de kwaliteiten van Tipareth binnen iemands eigen sfeer te brengen en zo de 
voordelen ervan te ontvangen, en de tweede is door bepaalde aspecten van jezelf binnen 
Tipareth te brengen. Omdat de intellect- en hart aspecten van de Sephirot een aartsengel 
en een orde van engelen zijn, is het mogelijk deze binnen onze eigen sfeer te brengen 
door ze uit te nodigen in space buiten onze aura te komen, door middel van invocatie of 
evocatie. Een opmerking hierbij is dat ik niet aanraad een spirit of orde van engelen of 
aartsengel binnen onze aura of lichaam uit te nodigen, omdat de frequentie ervan zo 
hoog is dat het je lichaamssysteem kan verstoren, dat mogelijk consequenties kan 
hebben. De tweede methode is een aspect of iets dat ons vertegenwoordigt binnen het 
rijk van de Sephirot te brengen. Dit kan direct gedaan worden door een aspect van 
onszelf te gebruiken, zoals het centrum van bewustzijn (iemands zelfbewustzijn) die ik 
het Focal Point noem, of jezelf als spirit. Nog een manier, die meer indirect is, is iets dat 
jou representeert binnen de Sephirot te stationeren. Hoewel dit relatief makkelijk is 
voor diegenen die meer kennis hebben van het inter-dimensionaal reizen als Focal Point 
of voor hen die mentaal kunnen reizen binnen de sferen, om de Sephirot binnen te gaan, 
is deze informatie in feite behoorlijk gevorderd. Maar voor diegenen die niet bekend 
zijn met deze manier van werken, is het creëren van iets dat henzelf vertegenwoordigt 
de meest effectieve en efficiënte manier om de voordelen van de Sephirot Tipareth te 
ervaren en ontvangen en is dit de methode die we binnen deze Open Healing Avond 
zullen gebruiken.  



 
De Wet van de Getuige is de basis bij het gebruik van een vertegenwoordiger. Deze Wet 
zegt in wezen dat wanneer je een getuige van iets binnen een bepaalde energie, het 
krachtveld of een omgeving plaatst, de persoon of het aspect van de persoon waar deze 
getuige voor staat de volle ervaring van deze energie, het krachtveld of omgeving zal 
ervaren. Zo zal een persoon in staat zijn de voordelen van een omgeving te kunnen 
ontvangen alsof hij/zij daar is, zonder dat hij/zij of welk aspect van hem/haar dan ook 
daadwerkelijk op deze plek is. De persoon zal ook in staat zijn de energie, het 
krachtveld of de omgeving waar te nemen, afhankelijk van in welke mate zijn of haar 
subtiele zintuigelijke organen ontwikkeld zijn. Bij het werken op het innerlijk vlak of in 
het werken binnen bepaalde sferen, maakt de beoefenaar van de Hogere Wetten 
gemakkelijk gebruik van magische gedachtenvormen en magische standbeelden. Wij 
zullen hier tijdens deze Open Healing Avond ook gebruik van maken. 
 
Het verschil tussen magische gedachtenvormen en magische standbeelden is dat 
magische gedachtenvormen meestal van nature mentaal zijn, terwijl een magisch 
standbeeld meer spiritueel van aard is. Magische gedachtenvormen creëren een soort 
van verbinding, terwijl de magische standbeelden meer het individu vertegenwoordigen. 
Welke van de twee je kiest te gebruiken, hangt af van zowel de ervaring als de intuïtie 
van de beoefenaar, of van degene die de groepservaring leidt.  
 
In deze Open Healing Evening zullen we gebruik maken van een speciaal gecreëerde 
gedachtenvorm, gemaakt uit Supramental bewustzijn, zodat deze geplaatst kan worden 
in de Wereld van Oorsprong (naam van god). Voor de overige "Werelden" van de Sephirot 
Tipareth, zullen we standbeelden op het innerlijke vlak gebruiken die gecreëerd zijn 
door de Engelen van Hoge Magie, die hiervoor het materiaal van deze "Werelden" zelf 
gebruiken.  
 
Oefening: 

 
Stap 1: Verlevendigen van de Levensboom 

 
We Verzoeken de Engelen van Hoge Magie ieders eigen Levensboom te 
verlevendigen (te vinden op de laatste pagina van dit script).  
Terwijl het healing werk tijdens deze Open Healing Avond plaatsvindt, zouden 
deelnemers die gevoelig genoeg zijn, veranderingen kunnen zien of voelen in 
energie, of licht van de Sephirot Tipareth of andere locaties van de boom waar 
kunnen nemen. 
 
Stap 2: Creatie en Plaatsen van Permanente Gedachtenvormen en 
Standbeelden 

 
a) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om een permanente gedachtenvorm 

van de persoon te creëren, welke bestaat uit Supramentale Bewustzijn, en 
geplaatst word in de Wereld van Oorsprong op het niveau van Sephirot 



Tiphareth. Deze permanente gedachtevorm lijnt zich uit met de naam van god 
Eloah va Daath.  

 
b) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om een permanent standbeeld te 

creëren welke bestaat uit de materie van de Wereld van Expressie van Sephirot 
Tiphareth, verzoek ze het te plaatsen in de Zon zodat het de oprijzende 
schoonheid symboliseert welke voortkomt uit de natuurlijke harmonie;  

 
c) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om een permanent standbeeld te 

creeren welke bestaat uit de materie van de Wereld van Formatie van Sephirot 
Tiphareth, verzoek ze het te plaatsen bij de Engelen van de orde van Malakim; 

 
d) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om een permanent standbeeld te 

creeren welke bestaat uit de materie van de Wereld van Creatie van Sephirot 
Tiphareth, verzoek ze het te plaatsen bij Aartsengel Michael. 

 
e) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om een permanent standbeeld te 

creeren welke bestaat uit de materie van het Ziel niveau van Sephirot 
Tiphareth, verzoek ze het te plaatsen in Schoonheid. 

 
Stap 3: Activatie van de Permanente Gedachtevormen en Standbeelden 

 
a) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om het permanente standbeeld in 

de Wereld van Expressie te activeren. Stem je af en beleef de ervaring 
(schoonheid welke voortkomt uit de natuurlijke harmonie) 

 
b) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om het permanente standbeeld in 

de Wereld van Formatie te activeren. Stem je af en beleef de ervaring (her 
bevestiging van innerlijke harmonie en voorzien in lichbalans) 

 
c) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om het permanente standbeeld in 

de Wereld van Creatie te activeren. Stem je af en beleef de ervaring ( 
gecondenseerde Zonne Energie welke Creatie samenhoud en een briljante 
uitstraling heeft) 

 
d) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om het permanente standbeeld op 

het Niveau van de Ziel van Schoonheid te activeren. Stem je af en beleef de 
ervaring (schoonheid op zielsniveau) 

 
e) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om de permanente gedachtenvorm 

in de Wereld van Oorsprong te activeren. Stem je af en beleef de ervaring (De 
God Binnen in welk is; “Ben en weet. IK BEN God) 

 
 

Stap 4: De-activatie van de Permanente Gedachtevorm en Standbeelden 



 
a) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om het permanente standbeeld in 

de Wereld van Expressie te deactiveren; 
 
b) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om het permanente standbeeld in 

de Wereld van Formatie te deactiveren; 
 

c) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om het permanente standbeeld in 
de Wereld van Creatie te deactiveren; 

 
d) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om het permanente standbeeld op 

het Zielsniveau van Schoonheid te deactiveren 
 

e) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om de permanente gedachtevorm in 
de Wereld van Oorsprong te deactiveren 

. 
 

 
Stap 5: Deactiveren van de Levensboom 

 
We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om de verlevendigde Levensboom te 
deactiveren.  
 


