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Open Healing Evening  Date:  -   14 April 2015 

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:  -      12 May 2015 
                              9 June 2015 
                            30 June 2015 

 
  
 

Open Healing Evening  Date:  -   30 April 2015 

Amsterdam Time:  -  19:30 to 22:00 
          Coffee & Tea: 19:00 
 Place: - Through the Looking Glass 
               Vespuccistraat 134 
               1056 SV Amsterdam 
                06-14047105 

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

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

Next Date:  -      21 May 2015 
                            25 June 2015 
                            27 August 2015 

                       
 
 

Open Healing Evening  Date:  -   27 April 2015 

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:  -     18 May 2015 
                           22 June 2015 
                           24 August 2015 



   
Healing van Shock gecreëerd door Geluid, Trauma 
en Pijn op de Metafysische Lichamen, het Fysieke 

Lichaam, Organen en Lichamen Systemen  
  
 

 
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 – Gebed van de Heilige Theresa; 
 
10) Neem een moment om Dankbaarheid te Uitten; 
 
11) Presenteren van de informatie over: Healing van Shock gecreëerd door 
Geluid, Trauma en Pijn op de Metafysische Lichamen, het Fysieke Lichaam, 
Organen en Lichamen Systemen;   
 
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. 



 
St. Theresa’s Prayer 

May today there be peace within.  May we trust our highest power that we are 
exactly where we are meant to be. May we not forget the infinite possibilities 

that are born of faith. May we use those gifts that we have received, and pass on 
the love that has been given to us. May we be content knowing we are children 
of God. Let his presence settle into our bones, and allow our soul the freedom 

to sing, dance, praise and love. It is there for each and every one of us.  

 

  Gebed van de Heilige Theresa   
   

Moge er vandaag vrede in ons zijn. 
Mogen we op onze hoogste kracht vertrouwen dat we exact zijn waar we 

moeten zijn. 
Mogen we niet vergeten dat er uit geloof en vertrouwen oneindige 

mogelijkheden geboren worden. 
Mogen we de gaven gebruiken die we ontvangen hebben, en de liefde doorgeven 

die wij ontvangen hebben. 
Mogen we tevreden zijn te weten dat we kinderen zijn van God. 

Laat deze aanwezigheid diep in ons doordringen, en onze ziel de vrijheid geven 
om te zingen, dansen, eren en lief te hebben. 

Het is hier voor ieder van ons. 
 
 
 

   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 van Shock gecreëerd door Geluid, Trauma 
en Pijn op de Metafysische Lichamen, het Fysieke 

Lichaam, Organen en Lichamen Systemen  
 
 

 
Introductie & Discussie 
 
Voor velen binnen de spirituele en metafysische gemeenschappen is het zo dat hun 
waarheid is dat alles uit energie bestaat. Hoewel het in mijn ervaring zo is; dat alles op 
een bepaalde manier terug te brengen is naar energie; dat de verschillen in de 
specifieke kwaliteiten en eigenschappen erg belangrijk zijn wanneer we komen bij 
healing en spirituele/metafysische verkenning. Of iets een kracht,  macht, essentie, 
informatie, licht, geluid of energie is, maakt wel wezenlijk verschil. Er bestaan 
bijvoorbeeld wezenlijke verschillen tussen de aard van de shock, trauma en pijn na 
een directe contact ervaring, zoals een fysieke klap of wapen; dan de shock, trauma en 
pijn welke voortkomt uit een sterk beladen stuk informatie voortkomt; daarnaast is er 
nog onderscheid tussen de ervaring van geluid.  
 
Geluid kan iemand op verschillende manieren beïnvloeden. Als eerste kan het een 
directe invloed zijn of om een secundair effect gaan. As een directe invloed kan het 
geluid zelf de shock of trauma creëren. Als secundair effect kan geluid het een 
herinnering uit het geheugen triggeren waardoor de shock of trauma actief word. De 
herinnering zelf, kan zowel van dit of uit een ander leven afkomstig zijn, waar de 
shock of trauma in opgeslagen zit. Geluid kan op twee manieren tot een persoon 
komen: Door de persoon zijn gehoor zintuig (door de oren of via de geleiding van 
botten); of als een vibratie welke “gevoeld” word door het lichaam. Het geluid zelf, als 
het gehoord word, kan de persoon beïnvloeden door de aard van het geluid of door de 
informatie welke door het geluid gedragen word, zoals woorden. Deze kunnen plaatjes 
en herinneringen activeren. Frequenties, intensiteit en duratie van het geluid zijn 
belangrijke eigenschappen. Deze kunnen allemaal leiden tot angsten en paniek.  
 
In deze Open Healing Avond zullen we verschillende vormen van healing uitvoeren 
specifiek gericht op het verwijderen van de shock, trauma en pijn welke gerelateerd 
zijn aan geluid. Terwijl we dit doen zullen we impliciet de manier waarop geluiden ons 
beïnvloeden verkennen. Daarnaast verkennen we de verschuiving van onze ervaring 
zodra de shock, trauma en pijn veroorzaakt door geluid geheeld zijn. We zullen voor 
het uitvoeren van de healing gebruik maken van verschillende technieken en 
verschillende bronnen voor healing gebruiken; bijvoorbeeld het Engelen Koor, Music of 
the Spheres, Magische hulpmiddelen. We zullen gebruik maken van Perfecte Symbolen, 
Magische Standbeelden, Tijdlijn Healing en andere technieken uit de Hoge Magie. 
Oefening  



 
Stap 1: Opzetten van de verbindingen 
 
A) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om elk van ons te verbinden met een 

complete set van Magische Hulpmiddelen. Deze bavt: de Magische Cirkel, de 
Magische toverstok, het Magische Zwaard, de Magische Ketel, de Magische Spiegel, 
de Magische Lantaarn, de Magische Beker, de Magische Harp en de Magische Fluit.  
 

B) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om elk van ons te verbinden met het 
Engelen Koor. 

 
C) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om elk van ons te verbinden met de Music 

of the Spheres. 
 
 
Stap 2: Creatie en Plaatsen van de Magische Shock & Trauma Standbeelden 

 
Een Shock en Trauma Magisch Standbeeld zal worden gecreëerd in elke van de Subtiele 
Niveaus: Causaal, Mentaal, Astraal, Etherisch.  
 
A) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om een Magische Cirkel op te zetten in 

elke van de Subtiele Niveaus: Causaal, Mentaal, Astraal, Etherisch 
 

B) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om een Shock en Trauma Magisch 
Standbeeld te plaatsen in elk van deze Magische Cirkels. 

 
 
Stap 3: Healing van de pijn ontstaan door geluid, Shock en Trauma in Vorige Levens 
en Huidige Transities: Incarnatie & Vertrek.  
 
Gedurende tijden van onrust, zoals oorlogen of invloedrijke natuurlijke 
gebeurtenissen, alle type van geluiden kunnen de spirit/ziel in transitie 
(incarnerend of vertrekkend) beïnvloeden. Deze geluiden, hoewel ogenschijnlijk 
gegenereerd in het aardse niveau, zijn aanwezig in elk van de subtiele niveaus 
waarin de incarnerende of vertrekkende spirit/ziel zich bevind. Een methode om 
hierin van healing te voorzien is om de spirit/ziel ervaring een healing te geven 
gedurende deze tijd van transitie. De helende kracht zal het Engelen Koor zijn 
gedurende de healing. 
 
De manier waarop we de healing uitvoeren is om eerst de levens te identificeren 
welke healing nodig hebben, om deze vervolgens uit te voeren. Dit doen we door 
gebruik te maken van het symbool van de roos; hier zullen ringen rond de stam 
verschijnen welke symbool staan voor een leven uit het verleden in welke de 
spirit/ziel geïncarneerd is door (ten tijde van) disharmonieuse subtiel fysieke 
niveaus.  



De ring welke het verst verwijderd is van de bloem vertegenwoordigd het oudste 
vorig leven; waar de ring het dichtst bij de bloem het meest recente vorig leven 
vertegenwoordigd. Een ring rond de bloem vertegenwoordigd het huidige leven. 
Beginnend bij de ring welke het verst van de bloem verwijderd is en omhoog 
bewegend over de stam van de roos, verzoeken we de Engelen van Hoge Magie 
om het Engelen Koor in te zetten voor elke ring. Hierdoor zal de “goddelijke 
muziek” de geluidsomgeving van de incarnerende ervaring transformeren. Allen 
zullen deze healing ervaring samen ervaren gedurende de eerste ring; 
vervolgens de tweede tot de laatste zullen automatisch gebeuren.  
 
Zodra de healing van alle ringen rond deze roos zijn voltooid, verzoeken we de 
Engelen van Hoge Magie om deze roos en de ringen op te lossen. Vervolgens 
verzoeken we de Engelen van Hoge Magie om een symbolische roos te creëren 
waarop de ringen zullen verschijnen rond de stam om de vorige levens waarin 
de spirit/ziel vertrokken is in een onharmonieuze subtiel fysieke omgeving te 
symboliseren. Wederom starten we met de ring welke het verst verwijderd is van 
de bloem en bewegen omhoog over de stam van de roos, we verzoeken de 
Engelen van Hoge Magie om het Engelen Koor in te zetten op elke ring.  Hierdoor 
zal de “goddelijke muziek” de geluidsomgeving van de 
excarnerende/vertrekkende ervaring transformeren. Allen zullen deze healing 
ervaring samen ervaren gedurende de eerste ring; vervolgens de tweede tot de 
laatste zullen automatisch gebeuren. We stemmen ons af op de ervaring. Zodra 
de healing van alle ringen rond de roos is voltooid, verzoeken we de Engelen van 
Hoge Magie om de rozen en ringen op te lossen. 
 
 
 
A) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om een Magische Cirkel te creëren buiten 

de Magische Cirkel welke de rand van de aura omgeeft. 
 

B) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om een Perfect Symbool van de Roos met 
de Ringen te creëren binnen de Magische cirkel om de healing van pijn, shock & 
trauma gerelateerd aan de incarnatie door onharmonieuze subtiele niveaus te 
symboliseren. 

 
  
C) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om het Engelen Koor in te zetten voor een 

healing van de ring met de grootste afstand tot de bloem van de Roos. 
 

D) Beleef de ervaring. 
 

E) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om het Engelen Koor in te schakelen om 
aan de Ringen van de Roos te werken beginnend bij de onderste tot aan de bovenste 
Ring. 

 



  
F) Uitvoeren Ki-Ademhaling 

 
G) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om de Roos gerelateerd aan de incarnatie 

op te lossen. 
 

H) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om een Perfect Symbool van de Roos met 
de Ringen te creëren binnen de Magische cirkel om de healing van pijn, shock & 
trauma gerelateerd aan het vertrek/de excarnatie door onharmonieuze subtiele 
niveaus te symboliseren. 

 
I) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om het Engelen Koor in te zetten voor een 

healing van de ring met de grootste afstand tot de bloem van de Roos.. 
 

J) Beleef de ervaring. 
 

K) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om het Engelen Koor in te schakelen om 
aan de Ringen van de Roos te werken beginnend bij de onderste tot aan de bovenste 
Ring. 

 
L) Uitvoeren Ki-Ademhaling 

 
M) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om deze Roos op te lossen. 

 
N) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om de Cirkel welke de roos bevatte op te 

lossen. 
 
 

Stap 4: Healing van de Pijn, Shock & Trauma gecreëerd door geluid tijdens de 
Overlijdings Ervaring van Vorige levens.  
 
Een vorig leven overlijdens plaatje kan de oorzaak zijn van vele typen fysieke, 
mentale, emotionele of psychologische problemen. Geluid dat ten tijde van het 
overlijden aanwezig is kan ingebed worden in het overlijdens plaatje (ervaring). 
Dit plaatje kan worden geactiveerd door geluiden of het lichaam of geest welke 
het geluid waarnemen, dit kan de slaap beïnvloeden. Deze ervaringen kunnen 
ook ingebed liggen in herinneringen. We zullen de magische hulpmiddelen 
inzetten om deze te verwijderen. 

 
A) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om twee Magische Cirkels te creëren rond 

het aura een en een daar net uit buiten.  
 
B) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om de Magische Hulpmiddelen te plaatsen 

tussen de zojuist gecreëerde twee Magische Cirkels. 
 



C) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om de Magische Lantaarn te activeren om 
de in het lichaam aanwezige overlijdens plaatjes op te laten lichten. Varieer van 
kleur naarmate het proces vorderd.  
 

D) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om de Magische Toverstok en Magisch 
Zwaard te gebruiken om de overlijdens plaatjes naar de Magische Ketel te 
verplaatsen. Verzoek vervolgens de Engelen van Hoge Magie om de Magische 
Toverstok en Magische Beker te gebruiken voor healing. 

 
E) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om de Magische Harp te activeren om elk 

van de aanwezige overlijdens plaatjes in het lichaam op te laten lichten. Varieer met 
de toonladders naarmate het proces vorderd.  
 

F) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om de Magische Toverstok en Magisch 
Zwaard te gebruiken om de overlijdens plaatjes naar de Magische Ketel te 
verplaatsen. Verzoek vervolgens de Engelen van Hoge Magie om de Magische 
Toverstok en Magische Beker te gebruiken voor healing. 

 
G) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om de Magische Harp te activeren om 

herinneringen in de geheugenbanken gerelateerd aan overlijdens plaatjes uit vorige 
levens op te laten lichten. Varieer met de toonladders naarmate het proces vorderd. 

 
H) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om de Magische Fluit (door gebruik van 

tonen) te activeren om het geluid van de herinneringen en geheugenbanken te 
transformeren en te ontladen.  

 
I) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om de Magische Hulpmiddelen op te laten 

lossen welke tussen de twee Magische Cirkels is geplaatst. 
 

J) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om de twee Magische Cirkels rond het 
aura op te lossen. 

 
 

Stap 5: Healing van het door geluid gecreëerde Pijn, Shock & Trauma in Vorig Leven 
Geheugen.  
 
Shocks en traumas welke in een vorig leven door geluid zijn gecreëerd worden 
verwoven/ingebed in het geheugen. Dit geheugen is verbonden met een vorm 
van mind, waar er velen van bestaan. Het lichaam heeft een mind, de subtiel 
fysieke lichamen hebben er allen een, de lichamelijke organen hebben minds, 
zelfs cellen. De Magische hulpmiddelen, specifiek de Magische Harp en de 
Magische Fluit zullen worden ingezet om de minds vrij te maken.. 

 
A) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om twee Magische Cirkels op te zetten 

rond het aura, de een buiten de ander.  



 
B) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om de Magische Cirkels op te zetten voor 

elke van de subtiel fysieke lichamen: Causaal, mentaal en astraal. 
 

C) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om de Magische Hulpmiddelen te 
transporteren naar de ruimte tussen de twee Magische Cirkels. 

 
D) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om de Magische Harp te activeren om 

herinneringen in de geheugenbanken van het causale lichaam op te laten lichten 
welke gerelateerd zijn aan de pijn, shock en trauma voor vorige levens; verzoek 
vervolgens dat ze de Magische Fluit inzetten om de lading uit het geheugen los te 
laten. Varieer van toonladder naarmate het proces vorderd. 
 

E) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om de Magische Harp te activeren om 
herinneringen in de geheugenbanken van het mentale lichaam op te laten lichten 
welke gerelateerd zijn aan de pijn, shock en trauma voor vorige levens; verzoek 
vervolgens dat ze de Magische Fluit inzetten om de lading uit het geheugen los te 
laten. Varieer van snelheid (van het geluid)  naarmate het proces vorderd. 

 
F) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om de Magische Harp te activeren om 

herinneringen in de geheugenbanken van het astrale lichaam op te laten lichten 
welke gerelateerd zijn aan de pijn, shock en trauma voor vorige levens; verzoek 
vervolgens dat ze de Magische Fluit inzetten om de lading uit het geheugen los te 
laten. Varieer van toonladder naarmate het proces vorderd. 

 
G) Uitvoeren Ki-Ademhaling 
. 

 
H) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om een Magisch Ritueel voor Lichaam-

Mind Eenwording te creëren en te activeren. 
 

I) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om de Magische Harp te activeren (bevind 
zich in de aura)om  herinneringen in het etherisch/fysiek lichaam geheugenbanken 
gerelateerd aan pijn, shock en trauma uit vorige levens op te laten lichten. 
Vervolgens verzoeken we de Magische Fluit om de lading uit de herinnering te laten. 
Varieer van toonladder naarmate het proces vorderd. 

 
J) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om de Magische Harp te activeren (bevind 

zich in de aura)om  herinneringen in het fysiek lichaam geheugenbanken 
gerelateerd aan pijn, shock en trauma uit vorige levens op te laten lichten. 
Vervolgens verzoeken we de Magische Fluit om de lading uit de herinnering te laten. 
Varieer van toonladder naarmate het proces vorderd. Start met individuele 
systemen: Zenuwstelsel: Vatenstelsel; Voortplantings; vervolgens de overige systemen. 

 
K) Uitvoeren Ki-Ademhaling 



. 
L) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om de Magische Harp te activeren (bevind 

zich in de aura)om  herinneringen in de geheugenbanken van de organen van het 
fysieke lichaam gerelateerd aan pijn, shock en trauma uit vorige levens op te laten 
lichten. Vervolgens verzoeken we de Magische Fluit om de lading uit de herinnering 
te laten. Varieer van toonladder naarmate het proces vorderd. Start met individuele 
organen: Hersenen; hart; nieren; Bijnieren; Vervolgens de rest van de organen. 

 
M) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om de Magische Harp te activeren (bevind 

zich in de aura)om  herinneringen in de geheugenbanken van de lichaamscellen 
gerelateerd aan pijn, shock en trauma uit vorige levens op te laten lichten. 
Vervolgens verzoeken we de Magische Fluit om de lading uit de herinnering te laten. 
Varieer van toonladder naarmate het proces vorderd. 

 
 
N) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om de Magische Hulpmiddelen welke zich 

tussen de twee magische Cirkels bevinden op te lossen. 
 

O) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om de Magische Cirkels rond het aura en 
rond elk van de subtiel fysieke lichamen op te lossen. 

 
 

Stap 6: Healing van de Pijn, Shock & Trauma vanuit het verleden van dit leven met 
behulp van het Magisch Standbeeld en Tijdlijn Healing.  
 
De shocks en traumas welke we ervaring in het leven blijven vaak bij ons in een 
bepaalde vorm, totdat we ze uit ons systeem halen. Door gebruik te maken van 
Tijdlijn Healing en Magische Standbeelden zullen we deze weghalen uit het punt 
van oorsprong. De music of the Spheres zal worden ingezet als de helende 
kracht voor door geluid veroorzaakte shock en traumas, het werk zal gelijktijdig 
op alle subtiel fysieke niveaus worden uitgevoerd.  
 
 
 
A) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om een Tijdlijn op te zetten van het punt 

van conceptie tot de dood op elk van de subtiel fysieke niveaus en het etherisch 
niveau. 
 

B) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om op elk van de subtiel fysieke niveaus 
een Shock en Trauma Magisch Standbeeld te plaatsen op de bijbehorende tijdlijn.  

 
C) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om de stroom van de Music of the Spheres 

te laten stromen naar elk Shock & Trauma Magisch Standbeeld. De intentie is om de 
effecten van pijn, shock en trauma los te laten vanuit het punt dat ze zijn ontstaan. 

 



D) Ondertussen concentreer jezelf op de ruimte van de tijd en tel, de Shock en Trauma 
Magische Standbeelden zullen bewegen en de benodigde healing van de Music of the 
Spheres ontvangen op de aan geluid gerelateerde gebeurtenissen. Stem je af op het 
proces en sta toe dat het tellen van binnenuit gebeurd. Ga door tot in de toekomst tot 
het leven stopt.  

 
E) Beleef de ervaring. 

 
F) Uitvoeren Ki-Ademhaling 

. 
G) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om de stroom van de Music of the Spheres 

te voltooien. 
 

H) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om elk van Shock en Trauma Magische 
Standbeelden terug te transporteren naar hun basisstation.  

 
I) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om de tijdlijnen op te laten lossen..  

 
 

Stap 6: Healing van de Pijn, Shock en Trauma vanuit zowel dit leven als vorige 
levens via informatie dragende geluiden door middel van Perfecte Symbolen.  
 
Soms zit de pijn van een geluid vastgehouden in de gedragen informatie van het 
geluid. Bijvoorbeeld wanneer iemand zijn naam genoemd word met een specifieke 
intonatie, volume, emotionele energie, worden deze ingebed/verweven in het woord, 
de frequente, het volume, of de stem. In deze healing zullen Perfecte Symbolen 
worden gecreëerd voor de persoon zijn naam en andere beladen uittingen. Vervolgens 
worden de Magische Hulpmiddelen ingezet om de healing uit te voeren.  

 
A) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om een aantal Magisch Cirkels te creëren 

buiten het aura, een voor elk van de Perfecte Symbolen welke gecreëerd worden.  
 

B) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om een set van Perfecte Symbolen te 
creeren – welke in de Magische Cirkels verblijven0 voor de woorden of geluiden 
welke pijn oproepende informatie dragen (programmering). Een is voor de 
geboortenaam, anderen bestaan uit roepnamen; en andere uittingen welke een 
lading dragen zoals beledigingen, woorden en geluiden welke een reactie oproepen 
van haat, woede, ergernis. Deze woorden of geluiden hoeven niet te worden 
gespecificeerd, hoewel ze kunnen verschijnen vanuit intuitie. 

  
C) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om twee Magische Cirkels op te zetten 

rond elk van de Perfecte Symbolen 
 

D) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om de Magische Hulpmiddelen te 
verplaatsen naar de ruimte tussen elk paar van Magische Cirkels. 



 
E) Verbind een Grondings Koord naar elk Perfect Symbool. 

 
F) Laat de Magische Lantaarn het Perfecte Symbool oplichten in een serie van kleuren 

terwijl de Magische Toverstok en de Karmische Toverstok tikken op het Perfecte 
Symbool om zo los te laten wat er los mag. Begin bij de geboorte naam als Perfect 
Symbool alleen, vervolgens de andere Perfecte Symbolen. 

 
G) Laat de Magische Harp de Perfecte Symbolen oplichten door de gehele toonladders 

heen, terwijl de Magische Fluit dat wat er vast zit uit de Perfecte Symbolen los laat. 
Begin met de geboorte naam, vervolgens de andere Perfecte Symbolen. 

  
H) Beleef de ervaring. 

 
I) Uitvoeren Ki-Ademhaling. 

 
J) Laat de Gronding los. 

 
K) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om de Magische Hulpmiddelen terug te 

brengen. 
 

L) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om de twee Magische Cirkels op te lossen 
welke rond elk van de Perfecte Symbolen gecreëerd zijn. 

 
 
Stap 7: Afsluiting 

 
A) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om alle Shock & Trauma Magische 

Standbeelden op te lossen.  
 

B) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om alle Magische Cirkels welke de Shock & 
Trauma Magische Standbeelden bevatten op te lossen.   

 
C) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om elk van ons los te koppelen van de 

Music of the Spheres. 
 

D) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om elk van ons los te koppelen van het 
Engelen Koor. 

 
E) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om elk van ons los te maken van de 

Magische set van Hulpmiddelen. 
 


