
                                                          
NL 

 
Open Healing Evening  Date:  -   1 July 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:  -      9 September 2014 
                               October 2014 
                               November 2014 

 
  
 

Open Healing Evening  Date:  -   28 August 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:  -  25 September 2014 
                             October 2014 
                             November 2014 

                       
 
 

Open Healing Evening  Date:  -   25 August 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:  -  22 September 2014 
                             October 2014 
                             November 2014 



   
De Wet van Centrum voor Healing en Transformatie 

 
 

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: De Wet van Centrum voor Healing 
en Transformatie; 
 
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 



De Wet van Centrum voor Healing en Transformatie 
 
 
 

Introductie 
 
In deze Open Healing Avond zullen we zowel de aard van “het centrum” en de 
Wet van Centrum verkennen, vervolgens zullen we de voordelen van de healing 
hierdoor ontvangen via verschillende toepassingen van de Wet van Centrum. 
Wanneer deze Wet volledig begrepen is, is dit een erg krachtige wet welke stelt 
dat: 1) alles een centrum heeft en 2) wie of wat volledig in het centrum aanwezig 
is en dit beheert, diegene beheert het geheel. De Wet van Centrum is een Wet die 
op de microkosmos alswel de macrokosmos van toepassing is, het bestaat op alle 
niveaus van bewustzijn van het fysieke tot het Engelen en Causale niveau.  
 
Een voorbeeld van een centrum binnen het “lichaam/mind” rijk, wat 
waarschijnlijk het meest belangrijke centrum is, is de “Hara” of het one-point. 
Het one point bevindt zich ongeveer in het centrum van het gehele lichaam. Het 
is een punt van innerlijke balans dat essentieel is bij elke vorm van beweging. 
Vele vormen van gevechtssporten concentreren zich op dit centrum: het 
behouden van het eigen centrum en het handelen om de tegenstander zijn 
centrum te bewegen/beïnvloeden.  
 
We hebben ook een centrum van bewustzijn, welke zich op ons gevoel van 
aanwezigheid concentreert.  Dit is wat het dichts in de buurt komt van ons “IK’” 
en wat ons “focal point” genoemd kan worden (punt van aandacht). Waar dit 
focal point zich bevindt, brengt het verschillende invloeden met zich mee, 
bijvoorbeeld; in het geval het focal point zich geheel in het one point bevindt, zal 
het lichaam goed gebalanceerd zijn. Als het focal point aanwezig is in de energie 
welke zich in een orgaan bevindt, zal de persoon overschaduwd worden door 
deze energie en daardoor deze kwaliteit van energie (van het orgaan) naar buiten 
toe tonen.  
 
Centra zijn ook aanwezig in het rijk van Identiteit en het rijk van de Eenheid. De 
meest klassieke vorm van Identiteit is de mens. De identiteit van de mens kan 
worden beschreven als de “Ik ben” van het Zijn van de persoon. Een klassieke 
Unity is de familie.  
 
Discussie 
 
Het kan worden gezegd dat alles wat zich in de macrokosmos bevindt dit ook in 
de microkosmos aanwezig is. In het verlengde hiervan, alles dat in een mens 
aanwezig is bestaat in alle mensen. Daardoor kunnen we stellen dat alle 
kwaliteiten van de menselijke aard in ons aanwezig zijn in ons allen. Kwaliteiten 
zoals liefde, haat, woede enzovoorts bestaan in ons allen. Hoewel het duidelijk is 
dat we niet allemaal handelen en uiting geven op dezelfde manier. We tonen 



duidelijke verschillen in persoonlijkheden, gedragingen en manieren van 
interactie.  
 
Er zijn vele invloeden welke bepalen hoe een persoon handelt; sommige zijn 
intern gedreven terwijl andere meer van buitenaf beïnvloed worden. Zodra 
iemand zich centreert en handelt vanuit zijn/haar “zelf” als een identiteit, dan zal 
de kwaliteit welke in het centrum is van iemands “zelf”  (ook wel de kern van het 
zelf genoemd) die persoon drijven als identiteit. De kwaliteit welke in het 
centrum is, wat liefde, kalmte, woede kan zijn, zal de persoon overheersen. De 
kwaliteit welke het centrum beheerst is niet vaststaand, dit kan verschuiven naar 
een andere kwaliteit zodat deze het centrum beheerst. Deze kwaliteit zal het 
sterkst worden tentoongesteld/geuit wanneer iemand zijn/haar bewustzijn – 
focal point- zich bevindt in het “zelf”.  
 
Er zijn tijden dat een persoon zijn focal point niet gecentreerd is in zich “zelf”, 
maar gelokaliseerd is in een orgaan, klier of zelfs chakra. Dan zal de aard van dat 
orgaan, klier of chakra niet alleen worden geuit door de persoon, het kan zelfs de 
persoon zijn haar denken en gevoel overnemen. Vandaar dat wanneer iemand 
zijn focal point naar de woede in de lever getrokken is, zal de persoon handelen 
vanuit woede van de lever. Of als iemand zijn focal point zich bevindt in 
controlerende energie van het derde chakra, zal de persoon in een totaal 
controlerende manier handelen. In het geval er vijandigheid aanwezig is in het 
derde chakra, zal de persoon handelen in een vijandige controlerende manier.  
Het interessante is dat het focal point kan worden verschoven, het kan 
verplaatsen waardoor de persoon in korte tijd een totaal ander gedrag vertoont; 
iemand kan er bewust voor kiezen om het focal point naar een andere locatie te 
verplaatsen; iemand die zich hier voldoende in heeft getraind kan dit bewust 
naar een specifieke locatie verplaatsen.  
 
Een persoon, als “zelf” bestaat niet in een vacuüm, maar in een sociaal netwerk 
met anderen. Door sociale interactie, via geboorte verbintenissen, worden 
groepen gevormd. Deze groepen hebben een metafysische verbinding tot elkaar, 
deze kunnen ook “Eenheden” genoemd worden. Eenheden komen onder de 
invloed van de Wet van Centrum; wie of wat zich bevindt in het centrum van 
deze eenheid zal de eenheid beheersen, of dit nu een werkgroep, familie, sociale 
groep of een andere is. Er zijn mensen die een sterke drang hebben om de 
eenheid te beheersen waar hij/zij deel van uit maakt, deze worden voortgedreven 
om zichzelf in het symbolische centrum van de groep te plaatsen.  
 
 
Achtergrond  
 
De Universele en Magische Wetten 
 
We zullen de Engelen van Hoge Magie inzetten om de Universele en Magische 
Wetten aan te roepen of te activeren. We zullen ook de Engelen van Hoge Magie 
verzoeken om het gewenste magische standbeeld te creëren en het magische 



ritueel uit te voeren.  
 
De Wet van Centrum 
 
De Wet van Centrum stelt dat alles een centrum heeft, hij die het centrum 
beheerst, beheerst het geheel. Dit is een Wet die zowel actief is op de 
microkosmos als op de macrokosmos. Het bestaat op alle niveaus, van het 
Engelen, het causale tot het fysieke niveau.  Wanneer iemand het centrum 
“beheerst” of volledig daar aanwezig is, beheerst deze het geheel. Binnen het 
“Lichaam/mind” rijk, zijn er twee centra welke belangrijk zijn; Een is het 
centrum van het hoofd; de andere is het “Hara” of one point, welke zich ongeveer 
in het midden van het menselijk lichaam bevind. Dit kan ook wel het “body-
mind’ centrum genoemd worden.  
 
De Wet van Identiteit  
 
De Wet van Identiteit is een wet van het persoonlijke bestaan. Het is het meest 
geassocieerd met de “Ik Ben”. De Wet van Identiteit stelt je in staat om vanuit je 
werkelijke zelf te handelen en daardoor je authenticiteit te ontdekken. De 
Identiteit verhoudt zich tot de Wet van Identiteit van een persoon als “Ik ben Wie 
ik Ben”.  
 
 
De Wet van Eenheid  
 
De Wet van Eenheid stelt dat een groep van Identiteiten samen kunnen komen 
om een groep te vormen. Deze groep kan dan zijn eigen Identiteit hebben apart 
en groter dan de identiteit van een van de individuen binnen de groep.  Cellen 
welke samen een orgaan vormen, wordt een unieke identiteit van zichzelf. 
Mensen welke samenkomen (soms karmisch via geboorte) en samen een eenheid 
vormen zoals een familie.  Ook al is er een “hogere” creatie aangemaakt, 
behouden de individuen hun eigen identiteit en alles dat met het zijn van een 
Identiteit te maken heeft.  
 
 
De Wet van Symbolen (of de Wet van Symbool en Realiteit) 
 
De Wet van Symbolen stelt dat er op een bepaald verhoogd niveau van 
bewustzijn, symbool en realiteit één zijn. Daardoor, dat wat wordt 
gesymboliseerd zal ervaren wat er op het gecreëerde symbool toegepast wordt. 
Daardoor worden symbool en realiteit één.  
 
 
Note:  
Het onderwerp van de Universele Wetten wordt gegeven als een Spiritual-Arts 
Academy Class: UNIVERSAL LAWS - SYMBOLIZED AND EMBODIED 
 



Het onderwerp van Magische Rituelen wordt gegeven in de Spiritual-Arts 
Academy Class:  
HIGH MAGIC - THE PRACTICE OF THE HIGHER LAWS  
 
 
Oefening  
 
Stap 1: Initiële verbindingen 
 
We zullen de Engelen van Hoge Magie verzoeken om elke deelnemer met het 
Universele Bewustzijn te verbinden en met zijn/haar persoonlijke Godhead. 
Ontspan, sluit je ogen en ga in een 10 minuten durende meditatie. Ontspan en 
sta jezelf toe om meer gecentreerd te worden en meer gegrond te zijn.  
 
Stap 2: Creatie en Belichaming van de Perfecte Symbolen voor elke Wet 
  
De eerste Wet welke we zullen gaan verkennen is de Wet van Centrum. Hoewel 
in deze oefening we ook de Wet van Een, de Wet van Eenheid en de Wet van 
Symbolen zullen inzetten.  
 
 
1) Verzoek de Engelen van Hoge Magie, je Godhead en het Universele 

Bewustzijn om het Perfecte Symbool van de Wet van Centrum te creëren en 
dit te belichamen; 

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

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

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

 
We zullen in meditatie verblijven voor 15 minuten terwijl de symbolisatie en 
belichaming plaatsvindt. Ontspan en stem je af op het proces en observeer met 
alle zintuigen deze ervaring.  
 
Stap 3: Ervaren van het Centrum (One Point)  
 
We zullen een paar oefeningen uitvoeren om meer bekend te raken met het 
concept van Centrum en hoe dit zich verhoudt tot het lichaam. (of body-mind) 
 
a) Dit is een fysieke oefening. Elke persoon zal een ervaring hebben met de 

balans en de locatie van het focal point/punt van aandacht. We zullen op 
een voet gaan staan, en tikken op verschillende plaatsen in het lichaam, en 
dan ervaren we de relatie tussen balans en de locatie van het focal point, er 



is verschil in het gemak van het houden van de balans. De plaatsen waar we 
naar toe gaan zijn het one point, het hartchakra en de top van het hoofd. De 
aard van bewustzijn is dat het de aanraking volgt, dit is een simpele 
techniek voor het bepalen van de locatie van het focal point. Hoe heeft de 
locatie van het focal point je balans beïnvloed?  

b) Dit is een mentale oefening. Wederom zal elke persoon de relatie ervaren 
tussen balans en de locatie van het focal point. We zullen weer op een voet 
gaan staan en met intentie onze aandacht richten op verschillende locaties. 
Eerst gaan we naar binnen en onze mind en ogen richten op het one point. 
Daarna zullen we uit onze ogen staren en met intentie op een muur voor ons 
richten. Als derde zullen we ons verbeelden dat we naar de muur achter ons 
kijken. Als laatste zullen we met onze ogen omhoog kijken en met intentie 
naar het plafond kijken. Aangezien de aard van bewustzijn is, dat het, het 
zicht volgt zal ons focal point zich verplaatsen naar waar je met intentie 
naar kijkt. Dit is een simpele techniek voor het zetten van de locatie van het 
focal point, nogmaals hoe heeft deze locatie je balans beïnvloed? 

 
Note; door training kan iemand het vermogen ontwikkelen om het focal point in 
het one point te laten ook al kijkt deze met intentie ergens naar of dat deze 
verplaatst door aanraking.  
 
Stap 4: Ervaren van de verplaatsing van het Focal Point 
 
In deze oefening zullen we met intentie of assistentie van de Engelen van Hoge 
Magie bewegen als focal point naar verschillende plaatsen in het lichaam, in 
verschillende kwaliteiten binnen deze locaties. Aangezien het focal point het 
centrum is van ons “normale” bewustzijn (niet het hogere bewustzijn), zal de 
ervaring van het focal point van een bepaalde kwaliteit van energie ons globaal 
beïnvloeden als persoon.  
 
a) Door middel van intentie of door het verzoeken aan de Engelen van Hoge 

Magie, plaats je focal point in het one point. Adem bewust en beleef de 
ervaring; 

b) Door middel van intentie of door het verzoeken aan de Engelen van Hoge 
Magie, zullen we nu als focal point de chakra’s binnengaan en verschillende 
kwaliteiten binnen de chakra’s. Bijvoorbeeld: 

i) Het eerste chakra 
ii) De kwaliteit van veiligheid en stabiliteit binnen het eerste chakra 
iii) De kwaliteit van leven in overleving binnen het eerste chakra 
iv) Wellicht een doods plaatje of energie binnen het eerste chakra 
v) Het tweede chakra 
vi) De kwaliteit van sensualiteit binnen het tweede chakra 
vii) De kwaliteit van emotionele pijn in het tweede chakra 
viii)    Zo gaan we door tot het zevende chakra. 
c) Door middel van intentie of door het verzoeken aan de Engelen van Hoge 

Magie, zullen we ons verplaatsen door de verschillende organen en klieren 
en verschillende kwaliteiten ervaren binnen deze organen en klieren. 



Bijvoorbeeld; 
i) De lever 
ii) De kwaliteit van woede in de lever 
iii) De kwaliteit van het zetten van grenzen binnen de lever 
iv) Iemand anders zijn energie in de lever 
v) De galblaas 
vi) De kwaliteit van bitterheid in de galblaas 
vii)   En zo door de verschillende organen en klieren. 

d) Door middel van intentie of door het verzoeken aan de Engelen van Hoge 
Magie hebben we ons focal point weer in het one point. Beleef de ervaring. 

 
 
Stap 5: Ervaren van de aard van het centrum van Jezelf als Identiteit  
 
Als mensen hebben we of zijn we een spirit en een ziel. Dat is wie we werkelijk 
zijn. Op dit niveau van bewustzijn is er ook een identiteit, de Ik Ben. Binnen deze 
identiteit bestaan er allerlei aspecten waarmee we onszelf identificeren als 
kwaliteiten die ons mens maken. Dit omvat ook wat we noemen positieve 
aspecten, negatieve aspecten en neutrale. De aard dat we op een bepaald 
moment gezien worden als komend vanuit de kwaliteit welke zich in ons centrum 
(kern) van onze identiteit bevindt. Op het meest complete niveau zijn we allen 
alles dat is, hoewel we uiten dat wat wordt geassocieerd met ons centrum – de 
kern van onszelf. Soms is het bewust gekozen, meestal onbewust gebaseerd op 
vele factoren en omstandigheden.  
 
In deze oefening, zullen we bewust selecteren welke kwaliteiten we wensen te 
ervaren. Dit zal worden uitgevoerd via Hoge Magie: De Wet van Symbolen, de 
Wet van Identiteit en de Wet van Centrum. We zullen eerst een magische cirkel 
creëren welke jou als microkosmos symboliseert. We zullen de Engelen van Hoge 
Magie verzoeken om deze cirkel van symbolische rozen te voorzien, elke roos zal 
symbool staan voor een aspect van Identiteit. We zullen deze kwaliteiten niet 
allemaal benoemen, dit laten we over aan het Hogere bewustzijn. We verzoeken 
vervolgens via een Magisch Ritueel de kwaliteiten van onszelf die we ooit 
verloren zijn geraakt door welke reden dan ook. We zullen de originele mens, de 
Adam Kadam dit uit laten voeren als Hoge Priester. We zullen vervolgen de 
Engelen van Hoge Magie verzoeken om een kleine magische cirkel in het exacte 
centrum van de cirkel bevolkt met rozen te creëren. Dit zal het centrum van de 
cirkel vormen. Uiteindelijk verzoeken we de Engelen van Hoge Magie om de Wet 
van Identiteit aan te roepen voor de gehele structuur, dat is de magische cirkel en 
alles daarbinnen. Dit vormt de symbolische Identiteit, de Ik ben (of Ik ben wie Ik 
ben).  
 
Deze oefening zal nu bestaan uit het door de Engelen van Hoge Magie bepaalde 
kwaliteiten laten selecteren , gesymboliseerd door een roos, deze plaatsen de 
roos in het centrum van de cirkel. Dan vervolgens verzoeken we de Engelen van 
Hoge Magie om de Wet van Centrum aan te roepen. Door dit te doen zullen we 
deze kwaliteit ervaren als een Identiteit. We selecteren verschillende kwaliteiten 



en wellicht ervaren we meerdere kwaliteiten tegelijk.  
           
   
a) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om een magische cirkel rond ons te 

creëren met een radius die net buiten je aura komt.  
b) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om een hyper kosmisch kruis rond je 

one point te creëren en verzoek de Engelen van Hoge Magie om de magische 
staf te gebruiken om een zuivering uit te voeren van alles dat zich in het 
hyper kosmisch kruis bevindt. Als Focal point plaats jezelf in het hyper 
kosmisch kruis.  

c) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om een magische cirkel rond de 
buitenkant van de hiervoor gecreëerde magische cirkel te creëren.  

d) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de Wet van Symbolen aan te 
roepen zodat de rozen welke we in de volgende oefening gebruiken, perfecte 
symbolen zijn van wat zij bedoeld zijn te symboliseren; 

e) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de magische cirkel met symbolische 
rozen te vullen, deze zullen aspecten van Identiteit vertegenwoordigen. 

f) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om een speciaal Magisch Ritueel op te 
zetten om de kwaliteiten welke we verloren zijn terug te halen. We 
verzoeken Adam Kadam om dit ritueel te bekrachtigen. Het opzetten 
hiervan zal ongeveer 5 minuten duren.  

g) Verzoek de Engelen van Hoge Magie en Adam Kadam om het ritueel uit te 
voeren. Dit zal ongeveer 20 minuten duren. Ontspan, stem je af en beleef de 
ervaring. Wellicht ontvang je informatie over welke kwaliteiten verloren 
waren en worden teruggehaald.  

h) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om een erg kleine magische cirkel te 
creëren exact in het centrum van de bestaande Magische cirkel. Deze 
vertegenwoordigt het “centrum” 

i) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de Wet van Identiteit aan te 
roepen. Dit ben jij. Ontspan , stem af en beleef de ervaring; 

j) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om een Roos van een specifieke 
kwaliteit te selecteren en deze in het centrum van de cirkel te plaatsen. 
Vervolgens Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de Wet van Centrum 
aan te roepen. Ontspan , stem je af en beleef de ervaring. 

k) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om deze roos weg te halen uit het 
centrum en verzoek de Engelen van Hoge Magie om een Roos te selecteren 
die voor een andere kwaliteit staat en plaats deze in het centrum van de 
cirkels. Verzoek de Engelen van Hoge Magie om nogmaals de Wet van 
Centrum aan te roepen. Ontspan, stem je af en beleef de ervaring.  

l) Dit zal doorgaan voor een aantal verschillende kwaliteiten. De kwaliteiten 
welke geselecteerd kunnen worden zijn: (vredigheid- Woede), (vernedering- 
trots), (waarheid – bedrog) , (Gelijkheid – jaloezie), (niet 
gebondenheid/loslaten – obsessie), (Moed – Angst), (soberheid – 
Lust/onverzadigdheid); (onschuld – Lust); (Ondernemend – Luiheid); 
(Liefdevol – Haatdragend); (Oprechtheid – vleierij); (wijsheid – 
vooroordelend); (Meegaand- Stekelig); (Dapper – bangerig); (vergeving – 
Vergelding); (Hoop – Fatalisme); (blijdschap – afhankelijkheid); (Focus – 



botheid); (authentiek – nep); (vertrouwen – misplaatsing); (eerlijkheid- 
ongerechtigheid) (Zijn).  

m) Tot slot, Verzoek de Engelen van Hoge Magie om ofwel de Magische cirkels 
van Identiteit op te lossen of te deactiveren en om de magische cirkels rond 
je en het hyperkosmisch kruis binnen je op te lossen.  

 
 
Stap 6: Ervaren van de aard van het Centrum van Eenheid  
 

Als individu, hebben we de metafysische vermogens om deel uit te maken van 
verschillende typen Eenheden. Een gehele Open Healing Avond was hieraan 
gewijd, (Mei 2014- Utilizing the Law of Unity for the Creation and Healing of 
Group Unities and Family Unities). Een interessant aspect van een Eenheid 
welke in deze Open Healing Avond niet behandeld was, is de aard van het 
centrum van de Eenheid. In de vorige OHA gingen we in op het transcendentale 
aspect zoals de mind en spirit van de gehele Eenheid zoals deze handelt als 
Identiteit.  

In deze oefening, zullen we een groepsEenheid creëren, waarbij we de Wet van 
het Centrum in zullen zetten om elke deelnemer of invloed te bekrachtigen welke 
in het centrum aanwezig is. Iemand zijn geboortefamilie of andere familieleden 
bij de geboorte, zijn wijs om te verkennen binnen deze Eenheid. Het is mogelijk 
om inzichten te verwerven in de werking van de familie door simpelweg de aard 
van het centrum te verkennen van de Familie Eenheid. Werk- of schoolgroepen 
kunnen ook interessante Eenheden zijn om te verkennen.  

Het gebruik van Hoge Magie en de Universele Wetten voorzien in een effectief 
systeem van het verkennen van de aard van het centrum van de Eenheid. We 
zullen Hoge Magie gebruiken: de Wet van Symbolen, de Wet van Eenheid en de 
Wet van Centrum. We zullen eerst een magische cirkel creëren, deze 
symboliseert de groepseenheid (familie). Vervolgens verzoeken we de Engelen 
van Hoge Magie om deze cirkel te vullen  met symbolische rozen. Dit zal het 
centrum zijn van de cirkel. Als laatste, verzoeken we de Engelen van Hoge Magie 
om de Wet van Eenheid aan te roepen voor de gehele structuur. Dit houdt in de 
magische cirkel en alles wat zich daarbinnen bevindt. Dit vormt een symbolisch 
vertegenwoordiging van de realiteit, de groepseenheid (je familie, of werk groep) 
 
De oefening zal nu bestaan uit de Engelen van Hoge Magie welke symbolische 
rozen selecteren voor een specifiek persoon, en deze roos plaatsen in het centrum 
van de cirkel. Vervolgens verzoeken we de Engelen van Hoge Magie om de 
magische wet van Centrum aan te roepen. Door dit te doen zal je ervaren wat de 
aard van de groepsEenheid inhoudt met een specifiek persoon in het centrum.  
 
Als tweede oefening, zullen we een extra roos introduceren binnen de Eenheid. 
Deze zal een extern persoon vertegenwoordigen of iets wat geen persoon is in het 
centrum van de Eenheid. Bijvoorbeeld een lokale priester of pastoor, een hogere 



entiteit zoals Sophia – de Godin van Wijsheid, of een transcendentale kwaliteit 
zoals goddelijk respect, goddelijke liefde, of goddelijke gerechtigheid. Intuïtief 
voelt het beter aan om een hogere vorm van bewustzijn in te zetten dan dat het 
een kwaliteit of individu betreft.  
  

 
a) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om een magische cirkel te creëren rond 

jezelf met een radius net buiten je aura.  
b) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om een hyper kosmisch kruis te creëren 

rond je one point en Verzoek de Engelen van Hoge Magie dan om de 
magisch staf te gebruiken om een zuivering uit te voeren van alles dat zich 
in het hyper kosmisch kruis bevindt.  

c) Plaats jezelf als focal point in het hyperkosmisch kruis. 
d) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om een magische cirkel te creëren 

buiten de vorig gecreëerde cirkel.  
e) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de Wet van Symbolen aan te 

roepen zodat de rozen die gebruikt kunnen worden in de volgende stap, 
perfecte symbolen zijn voor wat zij symboliseren.; 

f) Verzoek de Engelen van Hoge Magie binnen deze cirkel, om een symbolische 
roos te creëren voor elke persoon binnen de groepseenheid welke je gekozen 
hebt om mee te werken: familie, werkgroep of andere. Een unieke roos zal 
jezelf vertegenwoordigen. Voor een familie, zal deze ouders en kinderen 
vertegenwoordigen. Voor extended familie ook ooms/ tantes en wellicht 
grootouders en neven/nichten; voor werkgroepen zal het bestaan uit hoe je 
het zelf kiest;  

g) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om een kleine magische cirkel te 
creëren in het exacte centrum van de magische cirkel, dit vertegenwoordigt 
het “Centrum”; 

h) Verzoek de Engelen van Hoge Magie, het Universele Bewustzijn en je 
persoonlijke Godheadom het perfecte symbool van de Wet van Eenheid te 
activeren voor de cirkel met de rozen;   

i) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om een Roos te selecteren welke een 
specifiek persoon vertegenwoordigt van de eenheid, en plaats deze in het 
centrum van de centrale cirkel. Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de 
magische Wet van Centrum aan te roepen. Ontspan, stem je af en beleef de 
ervaring; 

j) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om deze roos van het centrum te 
verwijderen en om een andere roos welke een ander persoon representeert 
te selecteren om deze in het centrum te plaatsen. Verzoek de Engelen van 
Hoge Magie nogmaals de Wet van Centrum aan te roepen, ontspan, stem je 
af en beleef de ervaring. 

k) Ga door met deze oefening totdat je het aantal deelnemers van de Eenheid 
hebt gehad als je wilt;  

l) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om een roos te creëren genaamd 
“anderen” voeg deze toe aan de binnenste cirkel en verzoek de Engelen van 
Hoge Magie om de Wet van Eenheid aan te roepen.  



m) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om deze deelnemer te identificeren 
(lokale priester, Godin Sophia (wijsheid), goddelijke liefde, goddelijke 
gerechtigheid. Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de Wet van Centrum 
aan te roepen doe dit zo vaak als je wilt met “anderen”  

n) Verzoek de Engelen van Hoge Magie tot slot om ofwel deze Magische Cirkel 
van Eenheid en de rozen op te lossen of te deactiveren (en beschermen, laat 
de magische cirkel los en het hyper kosmisch kruis binnenin in je. 

 
 


