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Open Healing Evening  Date:  -   13 May 2014 

Zutphen Time:  -  19:30 to 22:00 
          Coffee & Tea: 19:00 
 Place: - House of Sandra de Jager 
                   Albert Cuypstraat 11 
                   7204 BP Zutphen 
            T 0575-518177  -  M 06-51000526 

Joseph Holzer -   06-48465097 Cost:  - 12 €  or donation 

Website - www.spiritual-arts-academy.com/open-healing-
evening/ 

Next Date:  -    10 June 2014 
                           1 July 2014 
                            9 September 2014 

 
  
 

Open Healing Evening  Date:  -   22 May 2014 

Amsterdam Time:  -  19:30 to 22:00 
          Coffee & Tea: 19:00 
 Place: - Centrum de Roos - Hoekkamer 
                   P.C. Hooftstraat 183 
                   1071 BW Amsterdam 
                   020-6890081 

Joseph Holzer -   06-48465097 Cost:  - 12 €  or donation 

  Website - www.spiritual-arts-academy.com/open-healing-
evening/ 

Next Date:  -  26 June 2014 
                        28 August 2014 
                        25 September 2014 

                       
 
 

Open Healing Evening  Date:  -   26 May 2014 

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:  -  23 June 2014 
                        25 August 2014 
                        22 September 2014 



   
Healing en Creatie van Group Eenheden en Familie 
Eenheden door gebruik te maken van de Wet van 

Eenheid  
 
 
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 – Vier Onmetelijke Gedachten – Traditioneel 
Boeddhistisch Gebed; 
 
10) Neem een moment om Dankbaarheid te Uitten; 
 
11) Presenteren van de informatie over: Healing en Creatie van Group 
Eenheden en Familie Eenheden door gebruik te maken van de Wet van 
Eenheid; 
 
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. 



Four Immeasurable Thoughts - Traditional 
Buddhist Prayer 

May all sentient beings be forever joined with happiness and the causes of 
happiness;  

May all sentient beings be forever free from suffering and the causes of 
suffering;  

May all sentient beings never be separated from the bliss that is free of 
suffering;  

Freed from the confusion of dualistic mind,  
Ever released from bondage to hatred and desire, May all sentient beings 

dwell in the quiet joy of equanimity. 
 

   

Vier Onmetelijke Gedachten - Traditioneel 
Boeddhistisch Gebed 

Mogen alle voelende wezens voor eeuwig verbonden zijn met het geluk en 
de oorzaken van geluk;  

Mogen alle voelende wezens voor eeuwig vrij zijn van lijden en de oorzaken 
van lijden;  

Mogen alle voelende wezens nooit gescheiden worden van de zaligheid, wat 
vrij van lijden is;  

Bevrijd van de verwarring van een dualistische geest, Bevrijd worden van de 
ketenen van haat en begeerte, Mogen alle voelende wezens verkeren in 

de stille vreugde van gelijkmoedigheid. 
 

 
   Closing Prayer 

Peace is in the heaven; peace is on the earth and in the waters. 
The herbs, the plants and the trees are all full of peace. 

The Gods are peaceful. 
Everything in the universe is pervaded by peace. 

May this eternal, universal peace enter our souls and being. 
Peace, peace, peace be unto us all.    -   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 en Creatie van Groep Eenheden en Familie 
Eenheden door gebruik te maken van de Wet van 

Eenheid 
 
 

Introductie 
 
In deze Open Healing Avond, zullen we gebruik maken van de Wet van Eenheid met de 
intentie om een groter begrip te verkrijgen in wat de Wet van Eenheid is en hoe deze 
ingezet kan worden voor healing.  
 
De Wet van Eenheid werkt op vele niveaus  van creatie, van de microkosmos tot aan de 
macrokosmos; binnenin de mens en de natuurlijke wereld. De Wet van Eenheid is 
nauw verbonden aan twee andere Wetten; de Wet van Een en de Wet van Identiteit.  
 
In deze open healing avond, zullen we ons richten op de wereld van de Mens. 
Specifiek; zullen we de eenheden verkennen waar we als individu een deel van 
uitmaken, dus waar we deel van een groter geheel zijn, dit groter geheel vormt een 
uniek bewustzijn. Als individu kunnen we herkennen dat we een identiteit hebben en 
zijn; maar als Identiteit, we deelnemers zijn bij verschillende soorten van eenheden; in 
een hiërarchische manier kunnen deze eenheden zelf een Identiteit vormen. Als 
individu worden we niet alleen beïnvloed door wat er met ons gebeurd als Identiteit 
maar ook door wat er gebeurd met de Eenheid, wat er gebeurd/speelt binnen deze 
eenheden waar we deel van uitmaken. De herkenning hiervan voorziet in een opening 
voor verschillende vormen van healing.  
 
Om een healing uit te voeren, kunnen we deze uitvoeren op zowel de hele eenheid, 
waarbij we de healing ontvangen doordat we een deelnemer zijn aan deze eenheid. Een 
andere methode is om de kruisende invloeden tussen de deelnemers van de eenheid te 
helen. In sommige gevallen, verwijderen we onszelf helemaal uit een eenheid.  
 
Het activeren van de Wet van Eenheid bekrachtigd ons om deze healings uit te voeren, 
soms hoeven we alleen de Wet van Unity in te zetten, in andere gevallen worden er 
meerdere wetten geactiveerd.  
 

 
 
Achtergrond  
 
 
Begrip van Eenheid en de Wet van Eenheid 
 



 
Om de Wet van Eenheid te begrijpen, is het praktisch om de werking van de Wet 
binnen het Menselijk Lichaam te observeren. Het is veel makkelijker om een Wet te 
zien en te begrijpen als deze zich in een hiërarchie onder ons bevind, dan dat deze 
zich boven ons bevind. Als we als voorbeeld een menselijke cel nemen, is de cel een 
Identiteit en als zodanig een unieke vorm van bewustzijn. Sommige (niet alle) cellen 
vormen samen een weefsel. Dit weefsel kan worden gezien als een eenheid van cellen, 
terwijl het weefsel een eigen Identiteit heeft en daarmee een eigen bewustzijn. 
Weefsels vormen samen een orgaan, waarbij de weefsels nu Identiteiten zijn binnen de 
Eenheid van het Orgaan. Dit ook kan worden gezien vanuit het perspectief van het 
orgaan, welke opgebouwd is uit de weefsels en cellen welke nodig zijn om het orgaan 
fysieke vorm te geven welke al bestaat in subtiele vorm (zoals spirituele lichaam, als 
mentaal lichaam, als astraal lichaam en als etherisch lichaam). Het orgaan is in deze 
zin de Identiteit. Hoewel vanuit het perspectief van het hele lichaam bekeken, het 
orgaan een deelnemer is. Het gehele lichaam is een Eenheid van Identiteiten van 
Organen (en systemen van individuele cellen). Vanuit ons eigen perspectief zijn we de 
Identiteit en ons lichaam is een component van deze Identiteit. Dit lichaam is duidelijk 
een gecreëerde Eenheid. Elk anatomie boek laat duidelijk zien uit welke componenten 
deze opgebouwd is. Er zijn verschillende metafysische onderzoekers welke de 
identiteit hebben bestudeerd van de subtiele lichamen, hoewel we hier deze avond niet 
verder op in gaan.  
 
Als mens binnen een eenheid, wordt het duidelijk dat de groep meer is dan de som 
van de delen. Over het algemeen is het meer. Om dit te illustreren wordt vaak een 
embleem of vlag gecreëerd, gezamenlijke liederen geschreven, “grappen binnen de 
groep”, en andere eigenschappen waaraan de identiteit wordt vastgesteld. Soms, is het 
identificeren van niet-groep typen, belangrijk. Dit kan het duidelijkst worden 
waargenomen in het leger, waar “pelotons” hun eigen vlaggen, kleding, liederen etc 
hebben. Hier wordt een “broederschap” gecreëerd. Een individu kan zo worden 
ingelijfd in de eenheid dat het succes van de eenheid/peloton het hoogste belang 
heeft, zelfs al kost dit het individu zijn leven of meerdere individuelen. Religieuze 
groepen zijn duidelijk een vorm van eenheid. Waar de kracht van het individu ligt in 
de transcendentale aard van de groep. Gebeden en zegeningen gegeven door een van 
de leden van een religieuze orde wordt bekrachtigd, zelfs wanneer de individu 
“defectieve/verkeerd” is, simpelweg doordat hij of zij een deelnemer is van de 
religieuze orde.  
 
Wat belangrijk is onder de Wet van Eenheid, is dat de “Stam” zijn eigen bewustzijn 
heeft, eigen mind en spirit. Een groep van deze stammen kunnen samen een hogere 
orde van bewustzijn vormen, ook op het niveau van mind en spirit (Hoe deze mind en 
spirits de Eenheid binnenkomen is een interessante spirituele/metafysische 
verkenning). Niet alle groepen zich vormen in een Eenheid. Sommige groepen blijven 
gewoon groepen. Het vereist een spirituele/metafysische stap om een Eenheid te 
vormen. Dit kan bewust worden gedaan door het gebruik van de Wet van Eenheid, via 
hogere niveau spirits en entiteiten, door (bewuste of onbewuste) vermogens van 



specifieke individuelen, spontaan gecreëerd worden voor karmische redenen. Het kan 
worden waargenomen dat niet alle Eenheden even “gezond” zijn en sommigen erg 
hiërarchisch gevormd zijn, waar andere meer ruimte geven aan de individuele 
Identiteiten.  
 
In essentie zijn er twee typen van deelnemerschap van het deel uit maken van een 
Eenheid. Een type kan worden gezien als een permanent contract welke niet mag 
worden verbroken; waar andere tijdelijke contracten zijn welke wel of niet beëindigd 
worden. Sommige kunnen vrij krachtig zijn en andere zwakker. Bijvoorbeeld, in 
bepaalde oosterse filosofieën zijn er drie typen van karma. Er is een persoonlijk 
karma, wat kan worden gezien als het karma van de identiteit. Er is familie karma, dit 
is het karma van zowel de familie naar de buitenwereld aalsvel het karma van het 
individu welke geïncarneerd is in deze specifieke familie. Als derde is er nationaal 
karma, wat zich verhoud tot het geboren zijn in een bepaalde natie of stam. Naast 
nationaliteit kan dit ook geboortereligie, etniciteit van geboorte en regionale groepen 
bevatten. Hoe iemand werkt op de specifieke eenheden hangt af of het een permanente 
of tijdelijke eenheid is.  
 

 
Begrijpen van de aard van externe aanvallen en andere invloeden 

  
Bij het uitvoeren van bepaalde typen healings en reinigingen, is het handig om te het 
mechanisme van de interactie te begrijpen welke er voor zorgen dat er een behoefte is 
tot healing of reiniging. De basis vormen van interactie zijn: 
 
1) Het direct gooien van energie in een persoon zijn ruimte/space (komt veel voor); 
2) Het verbinden van een koord in iemand zijn/haar chakra of andere plaats (komt 

veel voor); 
3) Andere verbindingen, naast koorden; 
4) Sturen van energie, plaatjes of andere vormen van het binnendringen via de 

transmedium kanalen (via zevende chakra)  
5) Via metafysische links– impliciet door gebruik van magische handelingen; 
6) Door directe ingang van een bewust/gevoel wezen, zoals een entiteit of een wezen 

zonder fysiek lichaam; 
7) Direct via deelnemers van dezelfde Eenheid; 
 
Het belangrijke punt hier dat gemaakt kan worden is dat er bepaalde typen van 
energetische uitwisseling zijn welke kunnen plaatsvinden binnenin dezelfde Eenheid, 
welke niet worden waargenomen in de andere 6 typen van uitwisseling. Er is een Wet 
welke dit veroorzaakt: De wet van Microkosmos-Macrokosmos. Dit houd in dat elke 
deelnemer van de eenheid een microkosmos is van de macrokosmos, zodat wat 
gebeurd voor een deelnemer voor allen gebeurd. Als tweede is het de aard van 
overeenkomstige vibratie waarbij de vibratie van een deelnemer uitgewisseld wordt 
naar de andere deelnemers welke in overeenstemming zijn gezien vanuit het 
perspectief van de frequentie.  



 
Een simpele relatie tussen de Wet van Eenheid, de Wet van Identiteit en de Wet van 
Een.  
 
Het is handig om een plaatje van de relatie tussen de Wet van Een, de Wet van 
Identiteit en de wet van Eenheid te maken. Laten we een schilderij als model nemen, 
de Wet van Een is dan het canvas waarop de verf wordt aangebracht. De Wet van 
Identiteit is elke druppel verf op het canvas, de Wet van Eenheid is het uiteindelijke 
geheel van alle druppels verf op het canvas, welke een plaatje of scene weergeven, 
welke een emotionele of mentale boodschap kan overbrengen naar diegene die het 
bekijkt.  
 
 
De Aard en het gebruik van de Universele Wetten  
 
Er zijn vier belangrijke punten in het begrijpen van de Universele Wetten: 
 
1) Ten eerste, Universele Wet kan worden gezien als geïnitieerd door de Creator om de 

harmonie, de wet en orde van het universum en de individuen binnenin het 
universum te onderhouden.  Deze Universele Wetten bevatten ook de 
Natuurkundige Wetten en Supernatuurlijke wetten, Paranormale Wetten welke 
werken op de hogere natuurkundige en het metafysische;  

2) Het tweede punt is dat deze Universele Wet wordt onderhouden door het 
universum door agentschappen. Er zijn vele agentschappen van god, zoals de 
Engelen, welke verschillende wetten onderhouden/handhaven; 

3) Het derde en belangrijke punt is dat het mogelijk is om de Universele Wetten aan te 
roepen zo dat deze in staat zijn te manifesteren in iemand zijn/haar leven. Deze 
opereren perfect, over het algemeen, wanneer de Universele Wetten worden ingezet, 
worden Hogere Krachten gelijktijdig actief met Hogere intelligentie en de 
agentschappen welke deze onderhouden/handhaven, deze zijn in essentie de alom 
aanwezigheid van God.  Wanneer een Wet wordt aangeroepen, deze Wet uitgewerkt 
wordt in overeenstemming met alle andere Wetten. Dit wordt bepaald via de twee 
Meester Wetten: De Wet van Wetten en de Wet van Precedence/Opeenvolging.  

4) In overeenstemming met de Hogere Wetten zelf, kunnen deze Universele Wetten 
worden gesymboliseerd, belichaamd en geactiveerd. Dit is een structuur waarin de 
Wetten kunnen worden aangeroepen. Iemand wie specifieke Wetten gesymboliseerd 
heeft en belichaamd, kan zijn Engelen van Hoge Magie (of anderen) verzoeken de 
bepaalde wet te activeren. 

 
Note: Het onderwerp van de Universele Wetten wordt gegeven in de Spiritual-Arts 
Academy class: UNIVERSAL LAWS - SYMBOLIZED AND EMBODIED 

 
  
Oefening  
 



Stap 1: Opzetten verbindingen 
 
Verzoek de Engelen van Hoge Magie om elke deelnemer te verbinden met het Universele 
Bewustzijn en een persoonlijke Godhead. Ontspan, sluit je ogen, ga in een 10 minuten 
durende meditatie. Ontspan en sta jezelf toe om meer gecentreerd te worden, meer 
gegrond.  
 
Stap 2: Creatie en Belichaming van de Perfecte Symbolen voor elk van de Wetten.  
 
De eerste Wet welke we gaan verkennen vandaag is de Wet van Eenheid. Hoewel binnen 
de Wet van Eenheid, zullen we andere Wetten activeren om specifieke healing functies 
uit te voeren. Dit zijn: de Wet van Bestemming; de Wet van Gerechtigheid en de Wet 
van Senioriteit.  
De Wet van Bestemming stelt dat we de kans hebben om paden te kiezen van zowel 
lagere als hogere bestemmingen. De intentie is om het pad van de Hogere Bestemming 
te nemen.  
De Wet van Gerechtigheid stelt dat de balans in het universum bewaard blijft. Wanneer 
er sprake is van onbalans, zal Gerechtigheid de creatieve of destructieve krachten 
inzetten om de balans te herstellen. Dit is Gerechtheid.  
De Wet van Senioriteit stelt dat elk individu senior – of meester- is binnen zijn of haar 
microkosmos.  
 
1)  Verzoek de Engelen van Hoge Magie, je Godhead en het Universele Bewustzijn om 

het Perfecte Symbool voor de Wet van Eenheid te creëren en vervolgens dit te 
belichamen.; 

2) Verzoek de Engelen van Hoge Magie, je Godhead en het Universele Bewustzijn om 
het Perfecte Symbool voor de Wet van Identiteit te creëren en vervolgens dit te 
belichamen; 

3) Verzoek de Engelen van Hoge Magie, je Godhead en het Universele Bewustzijn om 
het Perfecte Symbool voor de Wet van Bestemming te creëren en vervolgens dit te 
belichamen; 

4) Verzoek de Engelen van Hoge Magie, je Godhead en het Universele Bewustzijn om 
het Perfecte Symbool voor de Wet van Gerechtigheid te creëren en vervolgens dit te 
belichamen; 

5) Verzoek de Engelen van Hoge Magie, je Godhead en het Universele Bewustzijn om 
het Perfecte Symbool voor de Wet van Senioriteit te creëren en vervolgens dit te 
belichamen. 

 
We zullen in meditatie verblijven voor 15 minuten, het symboliseren en belichamen zal nu 
gebeuren. Ontspan en stem je af op het proces en observeer via alle zintuigen deze ervaring. 
 
Stap 3: Ervaren van de Wet van Eenheid 
 
De Wet van Eenheid kan worden ingezet zowel om een eenheid te creëren alswel op te 
lossen (niet alle eenheden kunnen worden opgelost) we zullen dit ervaren binnen deze 



Open Healing Avond Groep.  
 
A) Verzoek en sta de Engelen van Hoge Magie, je Godhead en het Universele Bewustzijn 

toe om het perfecte symbool van de Wet van Eenheid te activeren om de Eenheid op 
te lossen van deze Open Healing Avond Groep. Sta dit voor ongeveer 5 minuten toe 
en ervaar de ervaring. 
Verzoek en sta de Engelen van Hoge Magie, je Godhead en het Universele Bewustzijn 
toe om het perfecte symbool van de Wet van Eenheid te activeren om de Eenheid te 
vormen van deze Open Healing Avond Groep. Sta dit voor ongeveer 5 minuten toe 
en ervaar de ervaring. 

 
Stap 4: Reinigen Oude Eenheden 
 
De creatie van een Eenheid kan zowel een natuurlijk fenomeen zijn zonder specifiek 
verzoek. Dit kan  gebeuren in buurten (wijken), scholen, kerken, banen en andere 
soorten groepen. Wanneer we bewegen door het leven, is het verblijven in een tijd-
ruimte als deel van deze eenheid wellicht niet onze hoogste bestemming. Vandaar dat 
het voordelig kan zijn om onszelf uit deze eenheden te verwijderen, wat we nu zullen 
doen in de vorm van een tijdlijn healing. (van conceptie tot het nu). 
  
a) Verzoek en sta de Engelen van Hoge Magie, je Godhead en het Universele Bewustzijn 

toe om een tijdlijn te creëren op het Mentale Niveau; 
Verzoek en sta de Engelen van Hoge Magie toe om de magische Wet van 
Overeenstemming aan te roepen zodat het werk dat wordt uitgevoerd in het Mentale 
Niveau gereflecteerd zal worden op het Astrale Niveau en het Fysieke Niveau (Etherisch, 
Subtiel-Fysiek en fysieke lichaam); 
b) Verzoek en sta de Engelen van Hoge Magie, je Godhead en het Universele Bewustzijn 

toe om het Perfecte Symbool van de Wet van Eenheid en het perfecte Symbool van de 
Wet van Bestemming zodat alle eenheden waar we deel van uitmaken welke niet 
langer in ons hoogste pad van bestemming liggen op te laten lossen  (Note: Bij wet, 
zullen deze eenheden volledig oplossen of zich hervormen zonder dat je daar als 
Identiteit bij betrokken bent in het nu); 

c) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de Magische Wand/Staf als een aanwijzer te 
gebruiken, welke start op het begin van de tijdlijn (conceptie) en deze beweegt 
richting het einde van de tijdlijn (het nu). Waar de staf wijst is waar krachten en 
wetten actief zijn;  

d) Ontspan, stem af en ervaar de ervaring; 
e) Wanneer complete, verzoek de Engelen van Hoge Magie om de magische wand/staf 

lost e laten en de tijdlijn op te lossen. 
 

 
Stap 5: Een Healing op Eenheids niveau 
 
Er zijn tijden dat een effect (aanval) kan worden gericht op een Eenheid. Dit houd in 
dat elke Identiteit binnen de eenheid hierdoor wordt beïnvloed, hoewel het anders is 



dan dat de Identiteit zelf het object van de aanval is. Soms kan een aanval gericht zijn 
op de zowel de eenheid en alle Identiteiten binnen de Eenheid. Een familie vloek is hier 
een voorbeeld van. Om dit soort invloeden los te laten, is er werk nodig dat uitgevoerd 
wordt op het niveua van de Eenheid.  
 
 
a) Verzoek en sta de Engelen van Hoge Magie, het Universele Bewustzijn en een 

Persoonlijke Godhead toe om het Perfecte Symbool van de Wet van Eenheid een 
eenheid te laten vormen van de “Identiteit” van je familie (of een andere groep is 
mogelijk); 

b) Verzoek en sta de Engelen van Hoge Magie, het Universele Bewustzijn en een 
Persoonlijke Godhead toe om het Perfecte Symbool van de Wet van Eenheid te 
activeren en het Symbool van de Wet van Gerechtigheid te activeren om te werken 
op de aanvallen; 

a) Ontspan, stem af en ervaar de ervaring;. 
 

Na mate de aard van de specifieke aanval, kunnen andere hulpmiddelen worden 
ingezet om de aanval te neutraliseren, om de aanval terug te sturen of te werken op 
het niveau van karma van de aanval. Als een algemene methode, is de Wet van 
Gerechtigheid een krachtige en schoon hulpmiddel om in te zetten.  
 
 
Stap 6: Een Healing binnen een Eenheid’s Niveau 
 
Een van de meest lastige kwaliteiten van energieën om te healen en reinigen zijn 
familie energieën. Erg vaak, is de karmische aard van deze relaties erg diep, en de aard 
van de interacties kunnen aanwezig zijn voor generaties. Veel mensen welke een hoog 
bewustzijn hebben in de buitenwereld, vinden hun val naar lagere niveaus binnen 
familie drama’s. Wat er kan gebeuren is dat iemand’s huidige familie sterk verbonden 
is aan de drama’s van zijn/haar geboortefamilie. Terwijl er vele verschillende typen 
interactie zijn, vele hulpmiddelen, ofwel geestelijk, spiritueel, psychologisch missen de 
werkelijke aard van het zijn van een Identiteit binnen een permanente Eenheid. 
(Constellatie werk komt wel dicht in de buurt) Een directe toepassing van de Wet van 
Eenheid in associatie met de andere Wetten zou moeten voorzien in het verschuiven 
van de dynamiek binnen de familie dramas.  
 
a) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om een magische cirkel te creëren op het niveau 

van het one-point welke volledig rondom je is, groter dan je aura. Verzoek nu de 
Engelen van Hoge Magie om een magische cirkel te creëren voor je aura en buiten de 
eerste magische cirkel. In deze cirkel, verzoek de Engelen van Hoge Magie om een 
symbolische roos te creëren voor elk lid van de geboorte familie. Een unique roos zal 
jezelf representeren. Over het algemeen zijn dit de ouders en broer en zussen, mocht 
het in een specifiek geval nodig zijn kunnen hier ook anderen zoals ooms of tantes 
aan toegevoegd worden. Verzoek de Engelen van Hoge Magie , het Universele 
Bewustzijn en de persoonlijke Godhead om het perfecte Symbool van de Wet van 



Eenheid te activeren in de cirkel met de rozen;   
b) Verzoek de Engelen van Hoge Magie , het Universele Bewustzijn en de persoonlijke 

Godhead om  het perfecte symbool van de Wet van Identiteit te activeren, het 
perfecte Symbool van de Wet van Senioriteit, het perfecte symbool van de Wet van 
Gerechtigheid te activeren.; 

c) Ontspan, stem af en ervaar de ervaring. 
 

 
Stap 7: Een Healing van de Spirit en Mind van de Identiteit van Familie Eenheid 
 
Elke Eenheid zal in essentie een Identiteit worden op een hoger niveau van Hiërarchie. 
Elke Identiteit heeft een spirit en mind. Het is niet zo duidelijk wat de “spirit” van een 
familie is, en wat de “mind” van een familie is. Daarom kan de Identiteit van de familie 
gesymboliseerd worden en vervolgens gelezen worden en aan gewerkt. In sommige 
situaties, zijn de mind en spirit van een familie uitgewisseld, hoewel dit volledig door 
de hogere bewustzijn en hogere krachten wordt beslist.  
 
a) Gebruik de structuur van de magische binnen rozen zoals gecreëerd in de vorige 

stap.  
b) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om een roos boven de magische cirkel te 

creëren. Dit vertegenwoordigd de Identiteit van de familie. 
c) Verzoek de Engelen van Hoge Magie , het Universele Bewustzijn en de persoonlijke 

Godhead om  het perfecte Symbool van de Wet van Identiteit te activeren voor de 
enkele familieroos;   

d) Verzoek de Engelen van Hoge Magie , het Universele Bewustzijn en de persoonlijke 
Godhead om  het perfecte Symbool van de Wet van Gerechtigheid, Wet van 
Senioriteit te activeren. Verzoek de Engelen van Hoge Magie , het Universele 
Bewustzijn en de persoonlijke Godhead om de familie spirit en familie mind van de 
familie roos “uit te wisselen” (dit kan wel of niet gebeuren in overeenstemming met 
de hogere wetten); 

e) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de Magische Wet van Overeenstemming aan 
te roepen zodat de invloeden van de uitwisseling van de familiespirit en familie mind 
kunnen worden gemanifesteerd in elk van de familieleden. (dit gebeurd in mate dit 
in overeenstemming is met de hogere wetten). 

f) Ontspan, stem af en ervaar de ervaring.  
Het is mogelijk om te communiceren met de familie spirit of familie mind door middel 
van de symbolische roos. 
 

 
Stap 8: Afsluiten van de structuren 
 
a) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de roos boven de magische cirkel op te 

lossen; 
b) Verzoek de Engelen van Hoge Magie  om alle rozen binnen de magische cirkel op te 

lossen; 



c) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de twee magische cirkels op te lossen 
d) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de Eenheids “Identiteit” van je familie op te 

lossen (of van een andere groep die je gekozen hebt); 
e) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de Eenheid van deze Open Healing Avond 

Groep op te lossen.  
 


