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Open Healing Evening Date:  -  12 September 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 October 2017      
                          12 December 2017      
                            9 January 2018  

 
 

Open Healing Evening  Date:  - 28 September 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 October 2017 
                          21 December 2017      
                          25 January 2018  

                       
 

Open Healing Evening  Date:  -  26 September 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 October 2017 
                          19 December 2017      
                          23 January 2018  
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Healing via de Kabbalistische Levensboom:              
het Niveau van Kether (De Kroon) 

 
 
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 Kether (De Kroon);  
 
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. 
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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. 
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Healing via de Kabbalistische Levensboom: 
het Niveau van Kether (De Kroon) 

 
 
In deze Open Healing Avond, zullen we gebruik maken van de kwaliteiten van Sephirot 
Kether als bron voor healing en groei. Binnen de Kabbalistische traditie wordt, 
Sephirotische Boom, de Levensboom, gepresenteerd als een netwerk van tien Sephirot's 
welke onderling verbonden zijn, waarvan Kether 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 deze avond is om de kwaliteiten van de Sephirot Kether als Kracht 
voor groei en healing in te zetten. De Sephirot Kether vertaald zich als De Kroon 
en bevind zich boven aan de “Centrale Pilaar” van de Levensboom, direct boven 
de Sephirot Tiphareth en boven/rechts Sephirot Binah. Sephirot Kether ligt links 
boven Sephirot Chokmah, welke zich in de “linker pilaar” bevind.  
 
De bovenste Sephirot van de Boom, Sephirot Kether is het hoogste punt van 
evenwicht tussen de linker en rechter Pilaren. Sephirot Kether in de afdalende 
uitwaardse functie is de pre-actieve staat van Kracht; in zijn opwaardse 
indraaiende functie is de na-actieve staat van kracht-voldoening. Sephirot Kether 
omvat het simpele Primaire Patroon vanwaaruit het gehele Goddelijke Plan 
groeit. Daarnaast ervaren we in Sephirot Kether de Primaire Potentie waar alle 
kracht samengehouden word in Zijn.  
 
Om de Sephirot Kether binnen te gaan, hoeven we niets te DOEN; waar we alles 
willen Zijn. We eindigen onze reis van Doen en gaan in een staat van Zijn. Na 
Alles gedaan te hebben, mogen we Niets worden. We komen uiteindelijk tot de 
realisatie dat het niet de lijnen zijn welke het patroon vormen, dat het de leegte 
is welke toestaat belijnd te worden.  Zodra we het niveau tussen Doen en Zijn 
doorkruisen, zullen we in staat zijn het Ketherische Axiom te begrijpen: “I AM 
THAT I AM” over “DO WHAT THOU WILT”. 
 
Kether in ons is de drijvende kracht achter onze levens, ons sturen naar 
Goddelijkheid of sterfelijkheid net welke kant je opkijkt. Zodra we rechts kijken, 
zoals het plaatje ons laat zien, zullen we de ultieme staat van zijn bereiken 
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zoals beschreven in Eenheid met God, opdat we niets anders zijn. Dit is de 
Mystische Verbondenheid welke zoveel gezocht is op vele manieren. Geen 
toewijding zal het bereiken, het is iets waar we in groeien en het worden. Er 
vanuitgaand dat we “de neus de juiste kant in hebben” , hoeven we enkel door te 
gaan, zodra er Niets is om te zijn , blijkt er toch een groter NIETS te bestaan. 
Uiteindelijk zouden we bevrijding van de Sephirotische structuur van de Boom 
bereien en het Grote Ongemanifesteerde binnengaan van “AIN SOPH AUR”, daar 
bereiken we wat Nirvana genoemd word , het Licht vanwaar we niet terugkomen.  

 
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 Kabbalistische 
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”.  

 
Een manier waarop de reis door de Levensboom is via de G Sleutel (vanuit muziek) zoals 
het gepresenteerd word door de Meester Omraam Mikhael Aivainhov. (ref 2 p 48-
49)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); Geburah (9); Yesod (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. Daarnaast kijken 
we naar Master Omraam Mikhael Aivanhov (ref. 2 p 49): “degene welke de diepte van de 
Sephirot induikt zal ontdekken dat er een overeenkomst is met de Smaragd Tablet”.   

 
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 
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aspect wordt vertegenwoordigd door een planeet.  
Tot slot is het lichamelijke aspect vertegenwoordigd door een planeet. Specifiek 
voor de Sephirot Kether is de naam van god; AHIH (Ehieh). Ehieh Asher Ehieh 
vertaald zich letterlijk als: Ik zal zijn wie ik zal zijn; Ehieh zelf vertaalt zich als; 
Ik zal zijn; de zielswaarde van Kether is De Kroon; de Aartsengel heersend in 
Kether is Aartsengel Metatron (Hij die bij de troon staat) en de Prince van het 
Gezicht genoemd word; de orde van Engelen is Hayoth ha-Kadosh [Chioth ha 
Qodesh] {Holy Living Creatures or Seraphim}; de “planeet”  is volgens de eerste 
Kabbalisten de “eerste Omwentelingen”, ook wel Primum Mobile genoemd – 
Nebulea (Rshith ha-Galgalim). In deze avond zullen we werken met en healing 
ontvangen van deze 5 kwaliteiten: het lichaam, hart, intellect, ziel en spirit.  
 
De Primum Mobile – Nebulae (First Swirlings) is de “planeet” van Sephirot Kether 
welke zich in de Wereld van Expressie bevind. Dit is het eerste Iets dat gekomen 
is uit het Alles van wat is, in essentie, is Niets van ons materiele Universum. 
Voordat iets “nebulous” genoemd kan worden, wat inhoud dat het nog gevormd 
moet worden en amper bestaat nog. Primum Mobile - Nebulea vertegenwoordigd 
zowel het begin als het eindpunt. Zodra het Iets zijn volledige functie vervuld 
heeft, keert het weer terug naar het Alles – en bevind zich in de laatste fase van 
aanwezigheid, de Nebulea. De cyclus is als volgt: voortkomend uit Primum 
Mobile – Nebulea en terug naar Primum Mobile – Nebulea. 
 
Het hart aspect, genaamd de Wereld van Formatie, is vertegenwoordigd door de 
Engelen orde, de Chioth ha Qodesh. Enkel de Chioth ha Qodesh (Heilige Levende 
Wezens) zijn in staat te leven in pure Heiligheid (of Heelheid- Eenheid) op het 
niveau van Sephirot Kether. Ezekiel beschrijft ze als volgt; Voor de levende 
wezen lijken ze op brandende kolen van vuur, het vuur was zo intens fel , uit 
het vuur kwam bliksem voort.” (ref 3) en uit St. John’s boek van Onthullingen: 
“Ineens was Ik in de spirit, en daar in de hemel stond een troon, er zat iemand 
op de troon.... Rond de troon en aan elke kant van de troon, bevonden zich vier 
levende wezen , vol ogen voor en achter; de eerste levende wezen leek op een 
leeuw, de 2e op een os, de 3e op een mens, de vierde op een adelaar. Deze vier 
levende wezen, elk met zes vleugels, zitten vol ogen rondom en binnenin. “ (ref 
1)  
 

De vier Heilige Levende Wezens voor de troon van God vertegenwoordigen de 
vier principes van materie, de 4 elementen. De leeuw vertegenwoordigd vuur; de 
os , aarde; de mens, lucht; en de adelaar, water. De Seraphim zijn de Engelen van 
de vier elementen. Op dit niveau, de puurheid van materie is zodanig dat het 
overeenkomt met de substantie van spirit (ref 1)  

Chioth Ha Qodesh functie is om het Primaire Patroon te bepalen in 
overeenstemming met de overige Bestaande om mee te versmelten. Hoewel we 
niet een Vormloze vorm of een Krachteloze Kracht kunne visualiseren zal de 
Chioth hierin beide voorzien. We kunnen enkel ze symbolisch accepteren, we 
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kunen de Chioth beschouwen als de fundamentele principes onder een punt, lijn 
, boog en een hoek, van waaruit de gehele Formatie begint.  

Chioth Ha Qodesh zijn de krachten welke Goddelijk Leven toestaat zichzelf als 
Bestaan te uitten en vervolgens terug te trekken in het Ongemanifesteerde. Het 
zijn de Chioth welke het contact houden door het gehele Goddelijke leven, deze 
functie vervullend voor zowel de Goddelijkheid als voor ons. Dit zijn 
onsterfelijke wezens welke God levend houden van Creatie tot Cessatie. “Kennis 
van God” is wat we vergaren van onze interacties met de Chioth en welke ons in 
staat stellen de Goddelijke Aanwezigheid te ervaren.  

Het intelligentie aspect , genaamd de Wereld van Creatie, is vertegenwoordigd 
door de Aartsengel Metatron. Aartsengel Metatron is de Aartsengel van 
Aanwezigheid, welke alleen de Opperste (god) 1 op 1 ziet, via hem word de 
Primaire Kracht gefilterd richting de rest van creatie. Het is Aartsengel Metatron 
waarvan gezegd word dat hij de Quabbalah aan de mensen gecommuniceerd 
heeft.  

Aartsengel Metatron is de engel welke geplaatst word voor het God- Aspect dat 
staat voor IK BEN. Hij is gelijk aan het “God-gevoel” in de menselijkheid, zonder 
dit zouden we niet uitstijgen boven het dierenleven. Hij geeft ons het gevoel te 
identificeren met Goddelijkheid, wat de mens zowel kan vernietigen als 
definiëren. Het “zelf-boven-zelf” doorgegeven door Metatron zal ons leiden recht 
tot God zodra we in staat zijn steeds gebalanceerd in contact te blijven met de 
Kracht.  

Alles hangt af van of we pogen Goddelijkheid in onszelf te houden, ofdat we 
onszelf uitstrekken tot in de Goddelijkheid. Elke sterveling welke poogt om de 
Goddelijk Kracht vast te houden in zijn aardse persoonlijkheid zal er 
uiteindelijk door vernietigd worden. Metatron , het Ik, kan niet de AHIH, de IK 
BEN, bevatten, noch kunnen we in de tegengestelde richting van Goddelijke 
Kracht verder gaan zonder de krachts-effecten te ervaren. God-intoxicatie is de 
mens zijn ergste vergif. We zouden willen groeien naar een God-kracht in plaats 
van het te willen bemachtigen (of vervangen). 

Dit is een reden waardoor veel geïnitieerde spectaculair falen. Eenmaal geopend 
voor de instroom van Goddelijke Energie, willen ze dit gebruiken voor 
persoonlijke of menselijke niveaus van motivatie. De fout ligt erin het pogen 
ongebalanceerde goddelijke krachten te hanteren door middel van individuele 
sterfelijke intenties, het maakt niet uit hoe goed bedoeld of gemaskeerd als 
nobele onbaatzuchtige doelen.   

Metatron is als de Aartsengel van Aanwezigheid verantwoordelijk voor het 
introduceren van God aan de Mens en de Mens aan God. Het geheel van Creatie 
is zijn terrein, al bouwen mensen Tempels, kerken en andere gelegenheden, 
geschikt voor hun vermogens, om met de Goddelijkheid op aarde te 
communiceren. Metatron maakt de nodige verbindingen aan , het plan volgend 
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voor de materiele mensheid, zowel fysiek als spiritueel. Hij is degene (of zijn 
equivalent in ons) welke ons de spirituele inhoud laat ervaren van anders 
zinloze religieuze rituelen.  

Het ziels aspect is naam van de Sephirot zelf, De Kroon.  

Het spirit aspect, genaamd de Wereld van Oorsprong, is de god naam, AHIH 
(EHIEH). 

De naam AHIH word niet uitgesproken, het word geademd, omdat het het geluid 
is van een ademhaling in en out. De eerste adem van een Levende God en de 
Laatste Adem van Zijn. Twee ademhalingen welke een leven omlijnen: de 
ademhaling aan het begin en het einde. Zodra we de laatste uitademing doen in 
een wereld, begint de ademhaling in een andere. De viervoud van in en out 
ademen is het teken Dat wat uitgaat, terugkomt in zichzelf, zoals de Heilige 
Levende Wezens.  

Het woord AHIH zelf betekent; Ik zal zijn. God heeft zichzelf genaamd; Ik zal 
zijn, om zo te laten zien dat hij zichzelf compleet gemanifesteerd heeft. Hij is 
het wezen van sublieme wording, hij welke we niet zien, horen of voelen.  

Na ademhalen, AHIH ka nook een gaap worden; een Goddelijke gaap om wakker 
te worden of terug te keren van de Grote Slaap van God. Hoe hoger het niveau 
van bewustzijn, hoe verder weg van geformaliseerde woorden we raken, tot we 
de Adem Zelf bereiken welke alle woorden spreekt zonder geluid, terwijl alle 
betekenis vrij komt. AHIH het mooiste geluid is STILTE.  

Alle Mystery Scholen hebben hun ideeën van een Goddelijke Naam geaccosieert 
met resonerende ademhaling. De AUM van de Brahmanen, de HU van de Sufis, 
en het AMEN van de Egyptenaren en vervolgende de Hebreeuwen zijn hier 
voorbeelden van. Gray stelt (ref 3) , het AMEN is een nog steeds misvat in het 
orthodox Christelijke kerken vandaag de dag. Hij stelt dat het geen losse zin is, 
meer gebruikt word als “zo is het” , in plaats daarvan een krachtige ademhaling. 
Er zijn verschillende manieren dit te doen, een onbekende is het inhaleren op de 
letter “A” , een resonerende “M” met gesloten lippen en een laatste uitademing 
op de “E N”. Ademhaling van God-namen is een essentieel occulte oefening in 
alle Tradities.  

 
 

Tijdens deze avond zal onze focus exclusief liggen bij de Sephirot Kether om healing te 
ontvangen vanuit al deze aspecten: het lichaam, hart, intellect, ziel en spirit.  

 
Na de aard van de Sephirot Kether 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 Kether gewerkt. De eerste is 
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door de kwaliteiten van Kether binnen iemands eigen sfeer te brengen en zo de 
voordelen ervan te ontvangen, en de tweede is door bepaalde aspecten van jezelf binnen 
Kether 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 met Kether 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 Kether te 
ervaren en ontvangen en is dit de met Kethere 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 
Kether, zullen we standbeelden op het innerlijke vlak gebruiken die gecreëerd zijn door 
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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 Kether 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 Kether. 
Deze permanente gedachtevorm lijnt zich uit met de naam van god AHIH  

b) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om een permanente standbeeld 
gemaakt van het materiaal van de Wereld van Expressie van de Sephirot 
Kether te creëren en dit te plaatsen in de Eerste Wervelingen.  

c) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om 4 permanente standbeelden te 
maken van het materiaal van de Wereld van Formatie in de Sephirot Kether 
en laat het plaatsen bij de Engelenorde van Chioth ha Qodesh (Heilige Levende 
Dieren). Er zal een permanent standbeeld geplaatst worden van de “Leeuw” 
(vuur); een permanent standbeeld geplaatst worden van de “Os” (aarde); een 
permanent standbeeld geplaatst worden van de “Mens” (lucht); en een 
permanent standbeeld geplaatst worden van de “adelaar” (water); 

d) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om een permanente standbeeld 
gemaakt van het materiaal van de Wereld van Creatie van Sephirot Kether en 
laat het plaatsen bij Aartsengel Metatron; 

e) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om een permanente standbeeld 
gemaakt van het materiaal van het Zielsniveau van Wijsheid te plaatsen in 
sephirot Kether.. 

 
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..  
 

b) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om de vier permanente 
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standbeelden in de Wereld van Formatie te activeren. , individueel: met de 
“Leeuw” (vuur); met de “Os” (aarde); met de “Mens” (lucht); met de “adelaar” 
(water).  Stem je af en beleef de ervaring en experience.  

 
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 Aartsengel 
Metatron (vertaald zich als hij die bij de troon staat, de Prins van het 
Gezicht;) 

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

het Niveau van de Ziel te activeren, de Kroon. Stem je af en beleef de ervaring 
(De Kroon 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 : 
(AHIH). 

 
f) We zullen nu de adem van God-name AMEN uitvoeren: Door een inademing op 

de letter “A” , en resonerende met gesloten mond op “M” en een uitademing op 
“E N” ".  

 
 

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 de vier permanente 

standbeelden 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 De Kroon 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. We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om de Magische Gordel en 
Magische Knoop op het permanente standbeeld in de Wereld van expressie te 
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deactiveren. 
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