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Open Healing Evening Date:  - 11 October 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:  -   None in November 2016 
                            6 December 2016 
                          10 January 2017 

 
 

Open Healing Evening  Date:  - 26 October 2016 (Wednesday) 

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:  -    None in November 2016 
                          15 December 2016 
                          26 January 2017 

                       
 

Open Healing Evening  Date:  - 18 October 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:  -     None in November 2016 
                           20 December 2016 
                           24 January 2017 

   



Healing Van en Door het Hart Centrum   
 
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: Healing Van en Door het Hart Centrum;  
 
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. 
 
 

       



Healing Van en Door het Hart Centrum 
 
 

Introductie & Discussie 
 

Het Hart Centrum, veelal het Hart Chakra genoemd, is een klassieke 
plaats/ruimte waarin healings voor iemand zelf of anderen worden 
uitgevoerd. In het ontwikkelen van iemand’s capaciteit te helen vanuit het 
hart, is het nodig om eerst het hart zelf te helen en soms te repareren. Het 
Hart Centrum kan door middel van spirituel werk ondersteund worden in 
een evolutionaire stap. Tot slot kan het Hart Centrum verder bekrachtigd 
worden om een hulpmiddel te zijn voor healing. De Intentie van deze Open 
Healing Avond is het doorlopen van deze stappen om het hartcentrum te 
repareren; helen; evolueren en bekrachtigen. Nadien zullen we een aantal 
klassieke geleide hart meditaties uitvoeren uit – de Budhistische Metta 
Meditatie. De Budhistische Metta Meditatie zoals gepresenteerd in deze 
Open Healing Avond is afgeleid van een meditatie gegeven door Anam 
Thubten en beschikbaar op internet: 
(http://dharmaseed.org/talks/audio_player/335/25414.html) 
 
De deelnemers van deze Open Healing Avond zullen worden ondersteund 
via de krachten van de Engelen van Hoge Magie in het sturen en uitvoeren 
van de verschillende stappen, welke de volgende onderwerpen behandelen: 
De Pyramide van de Roos voor het repareren en helen van het hart chakra; 
De Bewustzijns-Macht en de Wet van Liefde, Moed en Wijsheid van het Hart 
om het Hartcentrum te ontwikkelen; 
Het creeren van en vervolgens integreren/fuseren van een geperfectioneerd 
Supramentale Zelf welke HartCentrum licht in- en uitstromen heeft 
ontvangen van de Hart Centra van de Solar (zon) Logos, Lunar (maan) 
Logos, Planetaire Logos, Solar Ziel, Lunar Ziel en Planetaire Ziel met als doel 
de bekrachtiging van iedere deelnemer zijn/haar Hart Centrum. 
Tot Slot, nadat deze voorbereidende stappen voltooid zijn , zullen we de 
Budhistische Metta Meditatie uitvoeren en ervaren. 
 
 
Oefening  
 
Stap 1: Connectie met de Pyramide van de Roos 
 
Verzoek je Engelen van Hoge Magie om je te verbinden met de Pyramide 
van de Roos; 
 
 
Stap 2: Overshaduw Healing met de Pyramide van de Roos 



 
Verzoek je Engelen van Hoge Magie om je te overschaduwen met de 
Pyramide van de Roos. Vervolgens verzoek de Pyramide van de Roos om 
zijn Rosen en Informatie in te zetten om een reparatie en healing van het 
Hart Chakra uit te voeren. Dit omvat het reinigen van het Hart chakra, 
repareren van beschadigingen, o.a. scheuren en gaten, alswel het 
terugplaatsen van het Hart Chakra indien het niet meer op de juiste plaats 
zit. Ervaar dit voor ongeveer 15 minuten; onstan en haal rustig adem. Zodra 
het afgerond is zal de overschaduwing van de Pyramide van de roos 
ophouden. . 
 
 
Stap 3: Connectie – De Bewustzijns-Macht en Wetten van het 
 
Verzoek je Engelen van Hoge Magie om je te verbinden met de Bewustzijns-
Macht; de Wet van Liefde, De Wet van Moed en de Wet van Wijsheid van het 
Hart 
 
 
Stap 4: Inzetten van de Bewustzijns-Macht en de Wetten van het Hart om 
het Hart Centrum te Vergroten en te Ontwikkelen 
 
Verzoek je Engelen van Hoge Magie om je Focal Point (Centrum van 
Bewustzijn) binnen in een hyper kosmisch kruis te plaatsen in je Hart 
Centrum. Ontspan, haal adem en sluit je ogen. Verzoek je Engelen van Hoge 
Magie om de Bewustzijns-Macht te activeren in je Hart Centrum. Sta toe dat 
dit de kwaliteit van je Hart Centrum ontwikkeld. Ervaar dit voor ongeveer 5 
minuten, ben er bewust van dat gevoelens van pijn het hartcentrum en 
zelfs je fysieke hart kunnen verlaten gedurende dit proces. 
Verzoek je Engelen van Hoge Magie om de Wet van Liefde in je Hart 
Centrum te activeren. 
Ervaar dit voor ongeveer 5 minuten. 
Verzoek je Engelen van Hoge Magie om de Wet van Moed in je Hart 
Centrum te activeren. 
Ervaar dit voor ongeveer 5 minuten 
Verzoek je Engelen van Hoge Magie om de Wet van Wijsheid van het Hart in 
je Hart Centrum te activeren. 
Ervaar dit voor ongeveer 5 minuten 
Voer nu Ki-ademhaling uit waarbij je Focal Point binnen het hyperkosmisch 
kruis in het Hart Centum verblijft en tegelijktijd in je one-point (centrum) 
aanwezig is. Sta de adem en Ki toe gedurende de inademing zicht te 
concentreren in het one point, vanwaar het stroomt richting en gedurende 
de uitademing uit het Hart Centrum. 
Ervaar dit voor ongeveer 10 minuten. 
 



 
Stap 5: Connectie van het Hart Centrum naar de Universelen: Aarde, Zon, 
en Maan. 
 
Buiten en voor jezelf, binnen een ruimte welke we “de leegte” noemen, 
Verzoek je Engelen van Hoge Magie om een geperfectioneerde “jij/zelf” te 
creeren welke bestaat uit Supramentale Materie, Mind, en Bewustzijn. Het is 
mogelijk dat je dit waarneemt via je innerlijke visie, of niet. Beide zijn goed. 
In het geval je jezelf ziet, zal het waarschijnlijk in een glooiend goude kleur 
zijn, met geperfectioneerde details. Beleef en ervaar deze ervaring dat deze 
geperfectioneerde Supramentale “jou” werkelijk jezelf is. 
Adem en beleef de ervaring van deze geperfectioneerde Supramentale “Jij” 
werkelijk als jezelf. 
 
1) Visualiseer nu of neem de zws stralen licht waar werlke voortkomen 
vanuit het Hart Centrum (hart chakra) van de geperfectioneerde 
Supramentale zelf. Deze stralen gaan richting: 
a. Een naar het Hart Centrum van de Solar Logos. 
b. Een tweede van het Hart Centrum van de Maan Logos. 
c. Een derde van het Hart Centrum van de Planetaire Logos. 
d. Een vierdee van het Hart Centrum van de Solar Ziel. 
e. Een vijfde van het Hart Centrum van de Maan Ziel. 
f. Een zesde van het Hart Centrum van de Planetaire Ziel. 
2) Observeer nu de zes stralen licht ontspringen vanuit deze zes Hart 
Centra, gaand in het Supramentale “zelf”. Vanuit je innerlijke zelf, 
observeer het pad dat elk straal individueel volgt. Observeer het Hart 
Centrum van dit perfecte supramentale zelf, gestationeerd in de Leegte, 
welke begint op te gloeien met een bovennatuurlijk licht en warmte. 
Adem en beleef volledig deze ervaring. Verblijf in deze meditatie zolang het 
aangenaam is. 
3) Sta nu het geperfectioneerde Supramentale “zelf” te reizen door de 
leegte, je eigen ruimte binnen te komen, om vervolgens in je eigen lichaam 
te komen en er een mee te worden, op niveau van lichaam/mind/ziel. Stem 
je specifiek af op het Hart Centrum. Adem en beleef de ervaring vanuit je 
hart. Herken dat de zes stralen licht nu in- en uitstromen vanuit het Hart 
Centrum binnenin je: dat is je Hart Centrum, welke in transformatie is. 
Terwijl je ademt, sta jezelf toe om uit trance te komen en terug te komen in 
normale tijd/ruimte bewustzijn. 
 
 
Stap 6: Geleide Hart Meditatie: De Budhistische Metta Meditatie 
 
Neem een moment om tot stilte te komen. Stilte van je mind, je gevoelens 
en je emoties. Geef je lichaam rust; je mind rust. 
 



Sta je Focal Point toe om in je Hart Centrum te verblijven. Breng je aandacht 
naar je buik. Neem een aantal maal diep adem om je buik te vullen. Voel dat 
je geworteld bent in je buik. Voel dat er vitale energie in je buik is als een 
levenskracht, voel dat je er volledig door verankerd bent. 
 
We zullen een reis maken, een reis welke start binnen in jezelf. Word je 
bewust dat er een Waarheid is binnen in je welke niet gemaakt is, 
ongeconditioneerd en onbelichaamd. Het is een Waarheid van zuiver zijn. 
Deze Waarheid in je welke niet uitgedrukt kan worden in woorden of 
concepten. We kunnen het niet benoemen. We kunnen het niet vormloos 
noemen. Het is nog vorm nog ongevormd. Het is niet het Hogere Zelf, het is 
niet Atma, het is zelfs niet spirit. Het is niet te benoemen. Deze waarheid in 
je welke niet benoemd kan worden, is wel te ervaren. Zodra je deze 
waarheid in jezelf ervaart ontdek je dat het Liefde is, pure Liefde, 
onbegrensde Liefde. Als er zoiets is als je originele gezciht of ware natuur, 
is het deze ongebrensde Liefde. 
 
Deze onbegrensde liefde welke al bestaat binnenin is een medicijn. Met dit 
medicijn kun je alles genezen, elke interne verwonding, elke ziekte of 
dwaling zoals haat. Het kan de wonden in je hart genezen, de wonden in je 
mind. Deze onbegrensde onvoorwaardelijke 
Liefde zal smelten binnen in je; het smelt je leed, je twijfel en je angsten. 
 
Beschouw deze meditatie op liefde , de compassie als een doorgang 
waardoor je zelf in staat bent wakker te worden, om een zee van 
onvoorwaardelijke Liefde binnenin jezelf te ontdekken. 
 
Verwelkom, als je wilt, iemand, of zelfs een groep mensen welke je dierbaar 
zijn, zoals kinderen, ouders, partner of vrienden toe in je mind. Visualiseer 
ze voor je, dat je een authentiek gesprek met ze hebt. 
Vertel ze: 
 
“Ik ben hier om de liefde te bieden welke in me (en elk van ons) aan elk van 
jullie, de onvoorwaardelijke liefde welke in me verblijft. Mag deze 
onvoorwaardelijke liefde een medicijn zijn, een heilig medicijn dat de 
vervormingen, het leed, de haat in elk van jullie mag helen. “Ik” houd jullie 
allen in mijn hart.” 
 
Zeg nu de volgende woorden in jezelf in stilte: 
 
“Dat je in goede gezondheid mag zijn, sterk mag zijn, gelukkig mag zijn, 
veilig mag zijn, in vrede mag bestaan, mag je leven gevuld zijn met 
overvloed aan zegeningen.” 
 
 



Vertel ze dat je hier bent om getuige te zijn van hun pijn, hun lijden, met 
een compassie zonder oordeel. Vertel ze dat je nu hun lijden, woede en 
haat erkent zonder erover te oordelen in compassie en sympathie, als een 
bondgenoot. 
 
 
Zeg nu de volgende woorden in jezelf in stilte: 
“Mag je vrij zijn van pijn; mag je vrij zijn van obstakels; mag je vrij zijn van 
lijden; mag je vrij zijn van onwetendheid en waanbeelden.” 
 
Visualiseer nu dat je ze verteld dat je hier bent als een Spiegel, hun 
originele gezicht, ware aard weerspiegelend. Zeg nu de volgende woorden 
in jezelf in stilte: 
“Mag je ontwaken tot je ware natuur als een grenzeloze zee van liefde, 
moed en wijsheid.” 
 
Visualiseer nu een persoon of groep mensen welke je pijn gedaan hebben 
dit leven. Zelfs mensen welke je niet lief kan hebben of accepteren, welke je 
aversie voor voelt, oordeelt. Verbeeld jezelf dat ze voor je zitten. Vertel ze 
dat je hier bent om je hart te openen en je pure liefde, onvoorwaardelijke 
liefde te geven. 
Vertel ze: 
“Dank je voor het zijn hier nu, dank je dat je een catalyst voor me bent om 
mijn hart te openen en werkelijk te zien wie Ik ben. Ik ben niet te 
benoemen.” 
 
Zeg nu de volgende woorden in jezelf in stilte: 
“Dat je in goede gezondheid mag zijn, sterk mag zijn, gelukkig mag zijn, 
veilig mag zijn, in vrede mag bestaan, mag je leven gevuld zijn met 
overvloed aan zegeningen.” 
Vertel ze: 
“Ik ben je vriend vandaag. Ik ben hier om je stem te horen. Je kunt al je pijn 
met me delen. Ik Ben hier om je lijden te erkennen met een compassie en 
sympathie zonder oordeel.” 
 
Zeg nu de volgende woorden in jezelf in stilte: 
“Mag je vrij zijn van pijn; mag je vrij zijn van obstakels; mag je vrij zijn van 
lijden; mag je vrij zijn van onwetendheid en waanbeelden.” 
 
Vertel ze:: 
“Ik Ben hier als een spiegel, je originele gezicht, ware natuur, het oneindige 
binnin in je, weerspiegelend.” 
 
 
Zeg nu de volgende woorden in jezelf in stilte: 



“Mag je ontwaken tot je ware natuur als een grenzeloze zee van liefde, 
moed en wijsheid.” 
 
Visualiseer je nu dat iedereen voor je zit: je vrienden, je geliefde, wellicht 
jijzelf. Verbeeld je dat je ook tegenover je vijanden zit, iedereen bevind 
zich voor je. 
 
Je staat op het punt de meest krachtige worden te spreken, je kan dit in 
stilte doen. Er zal een verschuiving in je bewustzijn plaatsvinden welke je 
wellicht nooit meer verlaat. Vertel ze allemaal: 
“Ik Ben je vriend, je bondgenoot. Ik Ben hier om je mijn onvoorwaardelijke 
liefde te bieden aan elk van jullie 
 
Vertel ze: 
““Dank je voor het zijn hier nu, dank je dat je een catalyst voor me bent om 
mijn hart te openen. Me toe te staan om vrede te vinden, vrijheid. Je me toe 
staat te helen van mijn verwondingen, innerlijke wonden. 
 
Zeg nu de volgende woorden in jezelf in stilte: 
“Dat je in goede gezondheid mag zijn, sterk mag zijn, gelukkig mag zijn, 
veilig mag zijn, in vrede mag bestaan, mag je leven gevuld zijn met 
overvloed aan zegeningen.” 
Vertel ze: 
“Ik Ben hier getuige van je pijn en lijden. Ik bied je mijn compassie aan als 
medicijn.” 
 
Zeg nu de volgende woorden in jezelf in stilte: 
“Mag je vrij zijn van pijn; mag je vrij zijn van obstakels; mag je vrij zijn van 
lijden; mag je vrij zijn van onwetendheid en waanbeelden.” 
 
Zeg ze nu: 
“Ik Ben hier als een spiegel, je originele gezicht, ware natuur, het oneindige 
binnin in je, weerspiegelend.” 
 
Zeg nu de volgende woorden in jezelf in stilte: 
“Mag je ontwaken tot je ware natuur als een grenzeloze zee van liefde, 
moed en wijsheid.” 
 
 
Deze liefde welke je nu voelt, de onvoorwaardelijke liefde binnen in je is 
een waarlijk medicijn. Onthoud om hier elke dag jezelf van te geven. Deze 
pure liefde is je originele gezicht. Dit is wie je werkelijk bent. 
 
Zo is het - Zo zal het zijn 
 



 
Stap 7: Afsluiting 
 
We verzoeken nu de Engelen van Hoge Magie om de verbindingen los te 
maken. We verzoeken ze om een programma van dream state healing te 
activeren zodat het werk zich kan manifesteren tot het hoogste niveau van 
ontwikkeling. 


