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Open Healing Evening Date:  -  9 May 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:  -    13 June 2017 
                            4 July 2017 
 

 
 

Open Healing Evening  Date:  - 18 May 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:  -    29 June 2017 
                          31 August 2017 
                           

                       
 

Open Healing Evening  Date:  -  23 May 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:  -       20 June 2017 
                             29 August 2017 
                          

   



Healing via de Kabbalistische Levensboom:              
het Niveau van Hod (Glorie/roem) 

 
 
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 Hod (Glorie/roem);  
 
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 Hod (Glorie/roem) 

 
 
In deze Open Healing Avond, zullen we gebruik maken van de kwaliteiten van Sephirot 
Hod 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 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 deze avond is om de kwaliteiten van de Sephirot Hod als Kracht 
voor groei en healing in te zetten. De Sephirot Hod vertaald zich als 
Glorie/Roem en bevind zich in de “linker Pilaar” van de Levensboom, direct 
boven Sephirot Malkuth en onder Sephirot Gibor. Sephirot Hod bevind zich 
direct tegenover Sephirot Netzach, welke in de “rechter pilaar” is. Van onderuit 
verbindend Sephirot Hod en Sephirot Netzach is Sephirot Yesod, vanuit boven 
verbonden met Sephirot Hod en Sephirot Netzach is Sephirot Tiphareth.  
 
Voor de zoekers, Sephirot Hod vertegenwoordigd het gebied in de Levensboom 
waar iemand alle diciplines van de Goddelijke School kan ervaren: Magie, de 
Kabbalah, Astrologie, Tovernarij. De Sephirot Hod is het gebied van kennis. Alle 
kennis, alle wetenschappen bevinden zich hier, georganiseerd en opgeborgen.  
 
In de Sephirot Hod hebben we het gevoel van de evolutie van de mind als een 
gevolg voortkomend uit het vrouwelijke dat het mannelijk inzichzelf zoekt. Dit 
zoeken strekt zich uit naar de aanvullende polariteit in andere personen. Dit 
idee word weergegeven door het yin yang symbool. De Sephirot Hod en Netzach 
vertegenwoordigen deze polariteit. De polariteit stroomt vanuit het negatieve 
naar het positieve binnenin de Sephirot Hod en het positieve naar het  negatieve 
in Sephirot Netzach. De stroom is dus vanuit het negatieve van Sephirot Hod 
naar het positieve in Sephirot Netzach en andersom, het positieve van Sephirot 
Netzach naar het negatieve in Sephirot Hod. 
De boodschap welke Mercurius en Venus brengen naar de mensheid is : “Kijk 
voor het Vrouwelijke in de Man en de Man in de Vrouw, zo zal je de waarheid 
van beiden vinden.” 

 
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); Hod (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 
aspect wordt vertegenwoordigd door een planeet.  
 
Voor de Sephirot Hod is de naam van god Elohim-Tsabaoth (or Elohim-Sabaoth) 
wat zich vertaalt als “Goddelijke Leider” (als in legerleider) van de legers 
bestaande uit de engelen koren en de sterren welke zijn roem uitdragen.; de 
zielswaarde van Hod is Roem; de regerende Aartsengel van Hod is Raphael 
(Goddelijke Genezing); de Orde van Engelen is Beni Elohim (Bnei Elohim) {zonen 
van de Goden of Aartsengelen}, de planeet is Mercurius (Kokab). In deze avond 
zullen we healing ontvangen op alle vijf de kwaliteiten: het lichaam, hart, 
intellect, ziel en spirit. 



 
Mercurius is de planeer van de Sephirot Hod en de kwaliteiten van Zelfbehoud is 
wat hier in eerste instantie opgedaan word. Mercurius heeft 
aanpassingsvermogen als eigenschap, de eerste les welke geleerd word is : “Pas 
aan – of sterf. Het is de Mercuriaanse kwaliteit welke de mens gebruikt voor 
overleving, hoewel ooit pure materie, bestaat het ook op het mentale en 
spirituele. Op de lagere niveaus word sluwheid gebruikt, terwijl op de hogere 
niveaus de eigenschappen gecultiveerd worden als intelligentie, initiatief, 
voorzichtigheid, ambitie en alles dat te maken heeft met het voortgroeien van 
het leven door zelfbehoud en het eigen maken van de lessen. Zeker doordat hier 
de wet is : Leer- leer snel “.  
 
Op de hogere niveaus is het de Hermetische invloed op de planeet Mercurius 
welke de kwaliteit van “Zelf actualisatie” voortbrengt, wat ons de honger bied 
naar kennis, met kennis als doel en de bruikbare informatie door te geven aan 
andere zielen. Zodra een eenheid of groep van mensen de zelfredzaamheid 
veilig gesteld heeft, is deze in staat andere bij te staan om hetzelfde te bereiken. 
Dit is het voortdurende Hermetische Pad van de Levensboom, welke Initiatie 
brengt via instructies. Alles dat pure fysieke kracht onder de controle van 
intelligentie voortbrengt is een Hermetische eigenschap. 
 
Een essentieel eigenschap van Mercurius in Sephirot Hod is de slimheid en 
humor voortkomend uit een intellectuele oorsprong. Snel, flitsende wijsheden 
welke intelligentie nodig heeft om begrepen te worden. De Magische 
eigenschappen van Hod zijn de geschreven woorden van elke occulte tekst, alle 
Riten en Rituelen staan onder de zorg van Hermes, welke hun taak is om de 
methodes te leren en te gebruiken.    
 
Mercurius staat in polariteit naar Venus. Waar Mercurius voorziet in de aard van 
de mind, brengt Venus de aard van de ziel. Het is deze duale aard van de 
menselijkheid welke ervoor zorgt dat we mind en ziel hebben. In elk individu, 
zoeken deze potenties elkaar op, met zich mee brengend een ervaring welke het 
hele wezen omvat. Een man, op zoek naar de vrouwelijkheid in hemzelf ontdekt 
de ziel. Een vrouw welke de mannelijkheid in haarzelf zoekt, vind de mind. Het 
is mogelijk dat het zo duidelijk is waar te nemen, in vele andere gevallen is de 
deze dans tussen de polariteiten een stuk complexer.  

 
Het hart aspect , ook wel de Wereld van Formatie genoemd, is vertegenwoordigd 
door de Engelen orde Beni Elohim (Bnei Elohim). The Beni-Elohim zijn bekend in 
Genesis als de “Zonen van God” welke de dochters van de mensen tot vrouw 
maakten welke: “hen kinderen baarden, welke opgroeide tot machtige beroemde 
oude mannen.” Wat dit betekent vraagt wat interpretatie. De Beni-Elohim kunnen 
gezien worden als zijnde energie-units van gepolariseerd Goddelijk Bewustzijn, 
uitreikend naar de mensheid om zo de menselijke intelligentie via een 
terugkerend circuit (stroom) van tegengestelde polariteit te ontwikkelen. De 



functie van de engelen is om te dienen als “kleinschalige Goddelijke gedachte 
vormen” om op deze manier contact te kunnen maken met de groeiende mind 
van de mens. Praktisch gezien, Zij zijn de eerste vorm van Goddelijk bewustzijn 
dat ons mensen voorbij het materiele bewustzijn stuwt. Dit is wat de “Zoon van 
God” inhoud,  welke kwam om de evolutie van het menselijke ras te bereiken. De 
“Beni-Elohim” zijn duidelijk het eerste “Goddelijk-bewustzijn” in elk menselijk 
kind.  
 
De functie van de Beni-Elohim op het niveau van de Sephirot Hod is om de mind 
en het intellect van de mens te ontwikkelen. Zonder deze faciliteiten, zou de 
mens weinig basis hebben om verder te ontwikkelen. Het formeren van Ideen is 
essentieel. Daarbij komt wel het risico dat de mensheid verder valt in fatalistisch 
keuzes, dat Mind en het Mentale alles is. De poging om puur intellectueel te 
ontwikkelen leid tot hopeloze onbalans (wellicht overeenkomstig met Asperges). 
De eigenschappen van Mind en Ziel, Sephirot Hod en Sephirot Netzach staan 
symmetrisch in de Levensboom wat de behoefte voor duale ontwikkeling en 
balans aangeeft op dit niveau, om verder te gaan naar de hogere niveaus.  
Zonder Ziel is de Mind een groot gevaar voor de Mensheid. Volgens een oud 
gezegde komt Satan van de Orde van Beni-Elohim, het is in elk geval zeker dat 
trots en verleidingen tot zelf verheerlijking plaatsvinden onder de mensheid op 
dit niveau van de Levensboom. Zodra de Mens voor het eerst zijn innerlijke 
mogelijkheid tot het zijn “als de Goden”, heeft dit vaak een sterk onbalancerend 
effect.  
 
De Beni-Elohim voorzien in een continue Innerlijke stimulus, aanhoudend 
bevragend, dat wat ons drijft in de zoektocht naar kennis en informatie. Zodra 
we deze energieën verstandig kunnen belichamen, in plaats van “het ervaren van 
een Goddelijke rush in het hoofd” leiden deze ons naar de waarheden welke we 
zoeken. De Beni-Elohim hebben de magische woorden in ons oor gefluisterd “ 
Gij zult als onder de Goden zijn – Onsterfelijk!” wij mensen zullen geen rust 
ervaren tot we dit mysterieuze doel bereikt hebben. Het idee is gevormd; nu is 
de actie vereist. 
 
Gray stelt (3): “ Zij zijn de Engelen aangegeven in die twijfelachtige zin het gebed 
van God, “Leid ons niet in verkoring”, wat direct gebalanceerd word door de zin 
“verlos ons van het kwaad”. De betekenis word steeds duidelijker. Het kan 
worden gezegd dat de mens verleiding nodig heeft, omdat het voorziet in een 
constante stimuli voor de formatie van het menselijk karakter in de Goddelijke 
ontwikkeling. Het zijn de reacties hierop welke de Innerlijke-Wereld opbouwen 
van iemand. Het is allemaal ervaring welke we ondergaan terwijl we Het Pad 
lopen. De Beni Elohim voorzien ons hierin, de risico’s welke hier aan verbonden, 
zijn echter voor onszelf. Het is allemaal deel van ons worden – wat we horen te 
zijn. De meest tragische vergissingen maken we onderweg, eerder of later leren 
we hoe om te gaan met de nieuwe krachten en verantwoordelijkheden welke we 
opdoen.  



  
Het Intelligentie aspect , de Wereld van Creatie genaamd, is vertegenwoordigd 
door de Aartsengel Raphaël en vertaald zich als “Goddelijke Genezing”. Hij word 
vaak afgebeeld met een reiziger hoed, staf en water kalebas; de christelijke 
versies van de Hermetische Caduceus symbolen, Petasus (hoofd bedekking) en 
het helende elixer. Aartsengel Raphaël’s functie is het helen van de wonden van 
de mensheid. Niet een genezer van ziekten; dat is de functie van Aartsengel 
Michael.  

In geval dat er verwondingen zijn op het gebied van emoties, mind of ziel is het 
Raphaël’s taak om deze te verlichten, evt door de juiste balseming aan te 
brengen. Al deze vormen van mentale healing valt onder zijn personage, in geval 
van krankzinnigheid en mentale ziekten is Raphaël de aartsengel om aan te 
roepen. Raphaël kan voorziet ons met een aangeboren gevoel voor het 
balanceren van de innerlijke harmonie, ons te realiseren dat iets te ver gaat en 
we de balans kunnen herstellen.  

Als Hermetisch Leraar instrueert Raphael ons hoe we onze minden kunnen 
gebruiken in dienst van onze spirit. Mind word dan een instrument en een 
kracht, dan een doel op zichzelf. We leren om meester te worden van de Mind, in 
plaats van erdoor hulpeloos rond te worden geduwd met elke impuls welke we 
tegenkomen. We ontdekken hoe Mind past in het grote geheel van ontdekkingen 
, zodat we de limieten en waarden van Gden en Mensen niet over of 
onderschatten.  

Aartsengel Raphaël helpt ons leren via zelf aangedane verwondingen. Dit brengt 
ons op het niveau van wijsheid, welke we over het algemeen met pijn en moeite 
verwerven. Het is niet zo dat we onszelf hoeven te verwonden om iets te leren, 
echter tot we genoeg intelligentie hebben ontwikkeld om verwonding te 
voorkomen, zal het doorgaan. De Glorie van Hod is ons succesvol bereiken van 
deze staat van zijn. De Aartsengel Raphael zal ons hierbij helpen zodra we hem 
toestaan.  

Als een van de vier Grote Aartsengelen bevind Raphael zich aan de voorzijde, hij 
heerst over de lente. De spirits en machten van de natuur inzettend in de lente 
met als doel de vernieuwing van het leven. Deze eigenschap van Raphael is aan 
het Oosten, zijn symbool is het Zwaard (was ooit een pijl) en zijn Element is 
Lucht.  

Het zielen aspect is de naam van de Sephirot zelf, wat Glorie/roem is.  

Het spirit aspect, de Wereld van Oorsprong genaamd, is de naam van de god. 
Elohim-Tsabaoth (or Elohim-Sabaoth) kan worden vertaald van “Goddelijke 
Leiders”. Elohim Sabaoth is de Goddelijke Vrouwelijke kracht in elk mens. Het (-) 
teken van de polariteit, houd in dat elk individu een man-vrouw wezen is, 
bestaande uit beide polariteiten (+) en (-).  



Zijnde de Vrouwelijke Goddelijke kracht, verbonden met de Glorie/Roem van 
God in Sephirot Hod, worden de kwaliteiten van pracht, genezing, 
nieuwsgierigheid, inventiviteit en veel van de Hermetische vrouwelijke 
eigenschappen. De werkelijke Glorie van de Mens is dat de mensheid poogt 
boven zichzelf uit te stijgen in een Goddelijke richting. Op dit niveau van de 
Levensboom, kunnen we de Vrouw als de Mannelijke Glorie zien op niveau van 
Sephirot Hod, terwijl de Man de Vrouwelijke Overwinning is op niveau van 
Sephirot Netzach. Daardoor verduidelijken Sephirot Hod en Sephirot Netzach 
elkaar, waar Netzach het Mannelijke is geuit als Vrouw, waar Hod het 
vrouwelijke geuit is als Man. Beide kunnen samenkomen op Sephirot Yesod om 
Menselijke Aarts leven te produceren, of op Sephirot Tiphareth om Hemels 
Menselijk leven te produceren.  

In deze context is het idee van “zielsverwanten” dat kan worden begrepen door 
de relaties tussen Sephirot Hod en Sephirot Netzach. Wat dit inhoud is dat hoe 
meer geindivualiseerd en ontwikkeld een ziel word, hoe uitdagender de matsch 
met een ander zal zijn zodra deze ontmoet word. Gewoon “kudde niveau” 
mensheid, heeft zelden voortplantingen problemen, gezien de grote gelijkenis 
zijn ze direct “pasbaar”. Hoewel hoe verder iemand zich ontwikkeld van de 
genoemde “norm” af, hoe minder geschikte partners iemand zal vinden. Hoewel 
deze nodig zijn voor het voortbestaan van de mensheid als “eenheid”.  

Elohim Sabaoth is het Goddelijk Vrouwelijke Principe in elk van ons, zoekend voor een gelijke 
partner in de mensheid  via Yaweh Sabaoth zijnde het Goddelijk Mannelijke Principe. Dit 
gebeurd op alle niveaus van het leven. Elk zoekt zijn aanvullende tegenpool, dit gebeurd op 
individueel niveau aalsvel collectief. Het realiseren door een van ons, brengt het niveau en het 
bereiken van dit ideaal een stap dichter bij voor de rest van ons.  

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

 
Na de aard van de Sephirot Hod 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 Hod gewerkt. De eerste is 
door de kwaliteiten van Hod binnen iemands eigen sfeer te brengen en zo de voordelen 
ervan te ontvangen, en de tweede is door bepaalde aspecten van jezelf binnen Hod 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 Hod 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 
Hod, 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 Hod 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 Hod. 
Deze permanente gedachtevorm lijnt zich uit met de naam van god Elohim-
Tsabaoth (or Elohim-Sabaoth) 

b) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om een permanente standbeeld 
gemaakt van het materiaal van de Wereld van Expressie van de Sephirot Hod 
te creeren en dit te plaatsen in Mercurius.  

c) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om een permanente standbeeld 
gemaakt van het materiaal van de Wereld van Formatie in de Sephirot Hod en 
laat het plaatsen bij de Engelenorde van  Beni Elohim ; 

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

e) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om een permanente standbeeld 
gemaakt van het materiaal van het Zielsniveau van het Roem/Glorie in 
sephirot Hod en laat dit plaatsen in de Roem/Glorie. 

 
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. Verzoek de Engelen van Hoge Magie om 
een speciaal ritueel van Zuivering uit te voeren.  

 
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 (De Beni 
Elohim zijn de “Goddelijke Leiders” als in legerleiders van de hemelse legers, 
bestaande uit de scharen van engelen en de sterren welke zijn roem 
ondersteund;) 

 
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 
Raphael heeft het vermogen tot Goddelijke Genezing); 

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

het Niveau van de Ziel van Glorie/roem te activeren. Stem je af en beleef de 
ervaring (Glorie/roem 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 : 
(Elohim sabaoth). 

 
 

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 Glorie/roem 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 
deactiveren. 
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