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Open Healing Evening  Date:  -   2 February 2016 

Zutphen Time:  -  19:30 to 22:00 
          Coffee & Tea: 19:00 
 Place: - Marie´s MeetingPlace 
               Lievevrouwestraat 22 
               7201 NG, Zutphen 
               0575-543715 /  06-12295443 

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

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

Next Date:  -      22 March 2016 
                            12 April 2016 
                            10 May 2016 

 
 

Open Healing Evening  Date:  -   4 February 2016 

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:  -      24 March 2016 
                            28 April 2016 
                            26 May 2016 

                       
 

Open Healing Evening  Date:  -   8 February 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:  -     29 March 2016 
                           26 April 2016 
                           24 May 2016 

   



Healing van Trauma en Shock gecreëerd in het Balans 
Zintuig, Metafysische Lichamen, het Fysieke Lichaam, 

Organen en Lichaam’s 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 Trauma en Shock gecreëerd in 
het Balans Zintuig, Metafysische Lichamen, het Fysieke Lichaam, Organen en 
Lichaam’s 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 Trauma en Shock gecreëerd in het 
Balans Zintuig, Metafysische Lichamen, het Fysieke 

Lichaam, Organen en Lichaam’s Systemen 
 
 

 
Introductie & Discussie 
 
Gedurende het verkennen van shock, trauma en pijn bij de mens, observeren we als 
eerste de sensorische organen, welke de mens in staat stellen om een interne weergave 
te creëren van zowel de uiterlijke wereld en het interne fysieke wezen, daarnaast zijn 
er geleiders waar shock,  trauma en pijn kunnen worden opgevangen. De shock, 
trauma of pijn kunnen voortkomen uit een enkel sensorisch orgaan of door 
verschillende sensorische organen tegelijk. In elk geval zal het sensorisch orgaan aan 
het zenuwstelsel, hersenen, mind en de energievelden de melding van wat er met het 
systeem mis is doorgeven. Doorgaand op dit idee, dat de mens niet enkel het fysieke 
lichaam is, ook een spiritueel wezen bestaand uit een spirit, ziel, spiritueel lichaam, 
mentaal lichaam en astraal lichaam, de sensorische organen verblijven niet alleen in 
het fysieke niveau zij bevinden zich ook in de subtiel fysieke niveaus en lichamen.  
 
Om in healing van de effecten van shock, trauma en pijn te voorzien, concentreren we 
onszelf op de zintuigen en subtiele zintuigen. Met subtiele zintuigen bedoelen we het 
waarnemen van een fysiek gevoel voortkomend uit een van de subtiele lichamen in de 
subtiele niveaus. De shock, trauma en pijn kunnen plaatjes, herinneringen en erfelijke 
(beïnvloedbare) genetische afwijkingen bevatten. Deze kunnen onderling verbonden 
zijn met andere plaatsen of herinneringen om zo clusters te vormen, deze kunnen 
bedekt (geladen) zijn met gevoelloosheid en onbewustzijn waardoor de mens niet de 
continue stress hiervan ervaart. Binnen een enkel plaatje of herinnering kunnen 
verschillende zintuigen samengesmolten zijn welke gerelateerd aan een shockerende 
of traumatische gebeurtenis. In de healing zullen de gebeurtenis zelf aalsvel de 
effecten van deze gebeurtenis healing ontvangen. De lading welke de persoon 
blokkeerde tot het bereiken van een ontspannen en vertrouwde staat van zijn, de 
energieën en staten welke heelheid in de weg staan mogen losgelaten, verwijderd 
worden en geheeld. Het geleerde en de ervaring worden niet verwijderd, deze worden 
in staat gesteld om iemand zijn groei en evolutie te ondersteunen.  
 
In de vorige Open Healing Avonden hebben we gewerkt met het gehoor en 
reukvermogen, smaak, temperatuur, zichtsvermogen, aanraking en het Balans zintuig. 
We hebben de healing vanuit verschillende invalshoeken benaderd; gedurende de 
Incarnerende reis en Excarnerend; Momenten van overlijden uit vorige levens, 
vastgehouden in psychic plaatjes en geheugen, energetische lading opgeslagen in dit 
of vorige levens, herinneringen; en informatie dragende herinneringen. De healing van 
shock, trauma en pijn van het Balans zintuig  zullen we op een gelijksoortige manier 



uitvoeren. Door middel van een tijdlijn healing van dit gehele leven (en vorige) via de 
Magische shock en trauma standbeelden.  

 
Waarschijnlijk heb je niet eerder van het Balans zintuig gehoord. Dit zintuig is ontdekt  
door Rudolf Steiner, welke het beschrijft als een toevoeging op de klassieke zintuigen.   
 
Een interessante vraag om te overdenken is: hoeveel zintuigen er zijn en wat deze zijn. 
Op school word ons geleerd dat er vijf zintuigen zijn: Zien, ruiken, proeven, horen en 
aanraking. Sommigen voegen nog een zesde toe; intuïtie.  
Rudolf Steiner heeft echter twaalf zintuigen geïdentificeerd (beschreven in Our Twelve 
Senses) – Wellspring of the Soul door Albert Soesman) Deze twaalf zintuigen zijn 
gerelateerd aan de zodiac en als volgt gegroepeerd: Lichamen bewustzijn (aanraking, 
vermogen tot waarnemen of iets leeft, zelf-beweging, balans); de vier middelste of 
alchemische zintuigen (warmte; geur, temperatuur, zicht); de spirituele zintuigen 
(horen, spraakvermogen, gedachten, het Ik gevoel). In zijn systeem relateerde Steiner 
het zelf-beweging zintuig aan de constellatie Boogschutter.  
 
In zijn systeem relateerd Steiner het balans zintuig aan het astrale teken Steenbok. 
“Het is geen perfect plaatje, de berggeit welke op een totaal onbereikbare plaats op een 
steen staat? … Geen bijzondere overwinnaar, de geit, met alle ruimte om zich heen? 
Waar komt deze kracht om op zichzelf te staan vandaan? Vanuit de gehele omgeving, 
uit alle natuur, over alles is hij de “beheerder”.  
 
Het zintuig balans, in zijn meest fundamentele uitting is het vermogen om jezelf 
rechtop te houden door simpelweg niet te vallen. In het menselijk lichaam is het nodig 
dat we in een omgeving met zwaartekracht zijn, welke “omhoog” van “omlaag” 
onderscheid.  In een statische situatie is de enige kracht op het lichaam, die van de 
zwaartekracht.  Tijdens beweging, zoals fietsen of een bocht nemen, zijn er andere 
krachten naast de zwaartekracht welke actief zijn om onze balans te houden. Impliciet 
aan dit zintuig is de relatie tussen het individu en de omgeving, de buitenwereld.  
Het houden van balans kan zijn in relatie tot iets anders, dat andere creëert de 
machten, of tenminste een indicatie van de machten, zoals de horizon.  
 
Op fysiek niveau bekeken, hebben we een orgaan welke ons van informatie voorziet 
voor balans: de drie half ronde kanalen welke zich in het binnenoor bevonden net 
boven de kaak. Zodra een persoon rechtop gaat staan, lijnt dit orgaan zich uit met de 
gewrichten: enkel, knie, heupen, schouders en kaken, zodra de armen hangen en 
ontspannen zijn ook de polsen en ellebogen. Het hoofd lijkt te zweven zodra je recht 
vooruit kijkt, dus niet met “de neus in de lucht” of naar beneden gebogen. 
Staand vanuit de meest ontspannen positie, bekeken vanuit de spierspanning, is er een 
“onstabiel evenwicht”. Dit betekent dat het spierstelsel gebruikt moet worden om 
rechtop te blijven. Het is mogelijk om rechtop te blijven zonder uitgelijnde spieren en 
gewrichten, ook wel hangen of leunen genoemd, dit word echter vaak als negatief 
ervaren.  De “echte” houding, welke ook aan menselijke waardigheid gekoppeld word, 
is de rechte houding, hier worden ook vaak ethische, morale en ziel kwaliteiten aan 



gekoppeld (het werkelijk recht lopen in balans). Soesman schrijft hierover: “we vinden 
het gewoon dat dit de manier is waarop de mens werkt. Dit wezen word beschreven 
als het “Ik” in de antroposofie – het Ik van de mens…. We ervaren dat de menselijke 
vorm juist bestaat om rechtop te lopen…. Deze vorm is een entiteit. Dit ervaren we 
werkelijk in onze balans. Dit orgaan van balans, de Ik welke een connectie maakt met 
de wereld om ons heen… Je ervaar jezelf intenser wanneer je rechtop staat. Rechtop 
staan is de uitdrukking van iemand’s wezen. Alles dat het onmogelijk maakt rechtop 
te staan word ervaren als een aanval op het “Ik”.  
 
Wanneer we kijken naar hoe iemand zijn balans houd, kunnen we concluderen dat het 
geen intern proces is, maar dat we in balans blijven door onze omgeving. Zodra 
iemand opstaat, laten we zeggen in een kamer, vult iemand de gehele ruimte. Soesman 
gebruikt de verwoording: “Mijn wezen heb ik binnen in me, al verleng ik het in deze 
kamer naar buiten. In de supergevoelige wereld zijn dingen erg flexibel”. Naar buiten 
toe kunnen we zelfs de sterren zelf verplaatsen. We herkennen dit “naar buiten 
verlengen” uit Aikido. Bij Aikido is dit de “Ki” welke we uitstrekken (verlengen) naar 
“het einde van het universum”.  Volgens Rudolf Steiner is het altijd het Ik welke de 
ruimte rond het Ik opvult, dat we in werkelijkheid onszelf vasthouden vanuit de 
buitenkant, de omgeving, de architectuur. Vanuit hier benadrukt Soesman dat 
bepaalde fenomenen begrijpbaar zijn. Een angst voor hoogtes ontstaat wanneer 
iemand niet de ruimte kan opvullen en zich in een leegte gezogen voelt. Zodra iemand 
een vallei inkijkt met een gevoel van vreugde, zal de gehele vallei gevuld worden met 
“je/Ik”, waardoor de vallei je voorziet van een ondersteuning.  Dit kan iedereen. Er zijn 
situaties in de buitenwereld waarop iets waarop we onze aandacht concentreren begint 
te bewegen, zoals een naastgelegen trein, waardoor we ons gevoel van balans 
verliezen, dit komt doordat het “Ik” niet herkent dat het de omgeving is welke beweegt 
en niet het “Ik”.  Het sluiten van de ogen kan helpen om terug te komen in evenwicht.   
  
Het is belangrijk om dit gevoel van balans te vergelijken met de ervaring van 
gecentreerd zijn. Waar het gevoel van balans een combinatie is van innerlijke en 
uiterlijke kwaliteiten, centrering is enkel een innerlijke kwaliteit. Fysiek gezien komt 
het door het concentreren van bewustzijn is een specifieke locatie, welke in Aikido het 
One-point genoemd word, of hara in het Japans. Dit heeft de neiging om de persoon 
zijn/haar kwaliteit van fysieke balans te versterken. Op het niveau van de mind is het 
mogelijk om een sterkere mentale of psychologische balans te ervaren. Centrering 
voegt een spirituele kracht toe aan het zintuig van balans. De combinatie van 
centrering en het verlengen van Ki samen versterkt het gevoel van balans. Door het 
beoefenen van centreren, wat in werkelijkheid een spirituele oefening is, kan een 
groter percentage van het gevoel van balans komen van binnen uit en minder vanuit 
de visuele feedback vanuit de omgeving; zoals van de horizon en perceptie van 
verticaal en horizontaal.   
 
Het houden van balans geeft het gevoel van comfort. Het niet in staat zijn de ruimte 
om ons heen te vullen, is een verschrikkelijke ervaring. Zodra ons evenwicht is 
verstoord voelen we de behoefte iets van onszelf terug te vinden wat we in de 



buitenwereld verloren zijn geraakt. Bij beoefening van “spiritualiteit” zoals tijdens in-
body (aanwezig in het lichaam) meditaties zoals Zen, Ki ademhaling of gronding, 
kunnen we een innerlijk gevoel van balans ontwikkelen en daarmee de ruimte om ons 
heen vullen. Tijdens fysieke oefening kan het gymnastische aspect het vermogen 
ontwikkelen om balans te houden tijden verschillende fysieke situaties en 
lichaamshoudingen en nog steeds de ruimte vullen. Tijdens wapentraining word 
gewaarschuwd niet in het wapen van de ander gezogen te worden (met je aandacht). 
Zodra dit gebeurd is de persoon zowel zijn centrum verloren alswel het vermogen de 
ruimte te vullen.  
 
Mensen hebben het vermogen om de ruimte te delen en daarmee ook ervaring te 
delen. Volgens Soesman heeft dit te maken met het balans orgaan. In 
gemeenschappelijke ruimte kunnen mensen interesse in elkaar hebben, met elkaar 
praten en elkaars gedachten volgen. “We bestaan echt ten opzichte van elkaar”. Door 
het gevoel van balans kan iemand zijn “standpunt” bepalen”.  Dit kan in een discussie 
of argument zijn. Je komt overeenkomsten alswel tegenstellingen tegen bij een ander. 
Een kind welke zo gecontroleerd word door zijn ouders dat het niet geleerd heeft zijn 
eigen ideeën en standpunten te ontwikkelen, heeft een onbalans. Het nemen van 
initiatief komt voort uit het gevoel van balans,  of het hebben van een standpunt en 
afgestemd zijn op en met het bewustzijn van de ruimte om je heen.  Voor een relatie 
ontwikkelt tussen mensen, is de erkenning van de ruimte als gemeenschappelijke 
ruimte vereist voordat beide ze kunnen opvullen. In antroposofie geld het principe dat 
hetgeen de ruimte vult en mensen in staat stelt op zichzelf te handelen, ondanks 
verschil in standpunten, word “Spirit zelf” genoemd. Dit is anders dan het “Ik”. Een 
voorbeeld van spirit zelf; een persoon kan een bepaald object bestuderen en zich hier 
steeds prettiger bij voelen totdat hij zich er in thuis voelt. Hij heeft het zich eigen 
gemaakt. Dit is anders dan wanneer iemand zojuist iets geleerd heeft en dit steeds 
herhaalt. Dit is imitatie. In het eigen maken, uit iemand zijn/haar spirit zelf. Het is 
belangrijk om op te merken dat iets dat je eigen gemaakt hebt weer overgedragen kan 
worden aan anderen. Dat wat persoonlijk is voor iemand, raakt aan het persoonlijke in 
iemand anders. Een voorbeeld van Soesman; een artiest kan alleen werken vanuit 
zichzelf (het persoonlijke), daardoor kan de kunst het persoonlijke in anderen 
aanraken.  
 
We ervaren het Ik dus via het balans orgaan. Vanuit hier kunnen we ons standpunt 
bepalen. Hoewel het vullen van de ruimte op een wijze zodat we de wereld van 
anderen op een persoonlijke manier kunnen aanraken, gebeurd door spirit zelf, niet 
enkel als Ik. Een leraar welke effectief informatie doorgeeft aan zijn studenten, 
handeld als spirit zelf, niet enkel als Ik. Hoewel iemand zijn of  haar standpunt moet 
bepalen, het Ik, voor de spirit zelf de aanwezigheid kan binnenkomen. “Het niet enkel 
mezelf welke ik ervaar als echt wanneer ik in balans ben, ook een ander”. Spirit zelf 
heeft niets te maken met egoïsme en is zelfs het tegenovergestelde hiervan. Het is het 
persoonlijke dat ons verbind met elkaar. Samenvattend zegt Soesman: “dat we allen 
een gevoel van zijn hebben, en aanvullend een bestaan van iets anders, waaraan we het 
bestaan ontlenen dankzij ons balans orgaan.” Dit voorziet in ons “gevoel van balans”.  



 
Terugkijkend naar het gevoel van balans en de aard van zowel het Ik en de spirit zelf, 
kunnen we concluderen dat de manifestatie van een individu beïnvloed is door zijn of 
haar gevoel van balans. Het eerste is een fundamentele zekerheid van het leven in de 
wereld. Onbalans hierin leid tot fysieke angsten verder dan het redelijke op gebied van 
zelfvertrouwen op vele niveaus: gedurende fysieke activiteiten, in sociale interactie, in 
psychologische balans, in zelfvertrouwen om te proberen, in het ontwikkelen van 
psychopathische en sociopathische neigingen, sterk controlerende persoonlijkheden. 
Iemand kan opmerken dat destructieve neigingen in dit gebied voortkomen uit 
overmatig gecontroleerd worden, beschaamd, vernederd, beschuldigd en behandeld 
zonder warmte en persoonlijkheid, daarnaast effecten van dramatische fysieke 
ervaringen.  
 
Nu we het “zintuig van Balans” hebben verkend, komt de vraag op; hoe komen shock 
en trauma ons binnen via dit zintuig? Eerst is er een verlies van evenwicht, dit kan in 
een stabiele staat gebeuren of in terwijl je beweegt. Door simpelweg de leiding te 
verliezen over het vermogen balans te houden. Dit kan door een fysieke oorzaak 
komen in de hersenen of het binnenoor. Een tweede manier is de externe omgeving 
welke niet voorziet in herkenbare horizontale of verticale lijnen. Een andere is externe 
beweging van de omgeving welke duizeligheid veroorzaakt. Beweging van het lichaam 
zelf of voertuigen waar de persoon zich in bevind, kunnen “zeeziekte” veroorzaken. 
Een verlies van zwaartekracht of de machten welke omhoog en omlaag identificeren 
kunnen een shock of trauma veroorzaken. Een verlies van de integriteit van het 
lichaam zodat het Ik niet bestaat in de manier waarop het voorheen deed kan een 
shock of trauma creëren. Dit kan doordat een deel van het lichaam verloren is door 
een ongeluk of vijandige aanval. Een andere oorzaak welke shock en trauma 
veroorzaakt is het onvermogen van spirit van de persoon om de omgeving te vullen en 
hierdoor zich erin gezogen voelt of simpelweg verloren. Geen “standpunt” hebben 
zowel fysiek, mentaal, emotioneel of spiritueel kan een shock of trauma veroorzaken. 
Het onvermogen om ruimte te delen kan ook shock, pijn of trauma creëren waardoor 
de persoon een diepe vervreemding en eenzaamheid, contact met zijn/haar eigen 
spirit verliest. Deze shock en trauma kan zelfs op lange termijn problemen creëren op 
gebied van menselijke interactie op emotionele, mentale en spirituele niveaus.  
 
In de Open Healing Avond zullen we verschillende healings uitvoeren specifiek gericht 
op het verwijderen van shock, trauma en pijn gerelateerd aan het Balans zintuig. 
Terwijl we dit doen zullen we ingaan op de manier waarop het Balans zintuig ons 
beïnvloed en verkennen we hoe het is om te voelen zodra de shock, trauma en pijn 
verwijderd zijn. We gebruiken verschillende technieken en healing bronnen: De “Ik” 
Vormende Engelen en de “Spirit Zelf” Vormende Engelen, het Bewustzijn van de 
Structuur en Machten van Ruimte/Tijd en de Magische Hulpmiddelen. We zullen 
Perfecte Symbolen gebruiken, Magische Standbeelden, Tijdlijn healing en andere Hoge 
Magie toepassingen. 
 
 



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 bevat: de Magische Cirkel, de 
Magische toverstok, het Magische Zwaard, de Magische Ketel, de Magische Spiegel, 
de Magische Spiegel, de Magische Beker, de Magische Bewegingssensor en de 
Magische Kruiden en Planten kist, De Magische Temperatuurmeter, Het Magische 
Temperatuur Controlesysteem, de Magische Zalf, het Corresponderende 
Constitutionele Magische Standbeeld, Magisch Bewegingssensors en Magisch 
Schietlood.  
 

B) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om elk van ons te verbinden met De “Ik” 
Vormende Engelen en de “Spirit Zelf” Vormende Engelen  

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

Bewustzijn van de Structuur en Machten van Ruimte/Tijd  
  
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 in het Balans zintuig, Shock en Trauma in 
Vorige Levens en Huidige Transities: Incarnatie & Vertrek.  
 
Gedurende de transities van de ziel door de subtiel fysieke niveaus kunnen 
invloeden op het gevoel van balans of deze nu op fysiek, emotioneel, mentaal of 
spiritueel niveau van aard zijn; of het nu om pure balans ofwel het het vermogen 
“de ruimte te vullen” gaat kunnen op de subtiel fysieke niveaus worden ervaren 
en existentiële pijn, shock of trauma veroorzaken.  
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 zullen De 
“Ik” Vormende Engelen en de “Spirit Zelf” Vormende Engelen  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) een afwijkend gevoel van het voor  
het balans zintuig traumatische ervaring, door werkelijke beweging of in 
Levensplan, gedurende incarnatie, op subtiel fysieke niveaus of gebeurtenissen 
op deze niveaus welke een blijvende pijn, shock of trauma gecreëerd hebben. 
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 De “Ik” Vormende Engelen en de “Spirit Zelf” Vormende Engelen  in te zetten 
voor elke ring. Hierdoor zal het “Het Bewustzijn van de Structuur en Machten 
van Ruimte/Tijd  ” de spirit/ziel welke geïncarneerd is door (ten tijde van) 
constitutie verstorende ervaring op subtiel fysieke niveaus of gebeurtenissen op 
deze niveaus of verstoring  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 Balans zintuig verlammende omgeving in de  
subtiel fysieke niveaus 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 De “Ik” Vormende Engelen en 
de “Spirit Zelf” Vormende Engelen in te zetten op elke ring.  Hierdoor zal de 
“Het Bewustzijn van de Structuur en Machten van Ruimte/Tijd ” de omgeving 
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 spirit/ziel geïncarneerd is door (ten tijde van) 
balansverstorende invloeden van gedurende de incarnatie; of dit nu op fysiek, 



emotioneel, mentaal of spiritueel niveau is; of dat het om pure balans gaat of het 
vermogen “de ruimte te vullen” op de subtiel fysieke niveaus. 
  

C) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om De “Ik” Vormende Engelen en de 
“Spirit Zelf” Vormende Engelen  in te zetten om te werken aan de ring het verst weg 
van de Roos. 

 
D) Beleef deze ervaring. 

 
E) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om De “Ik” Vormende Engelen en de 

“Spirit Zelf” Vormende Engelen  in te zetten om te werken aan elke Roos beginnend 
bij de verst gelegen ring 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 de spirit/ziel geexcarneerd is door (ten tijde van) 
balansverstorende invloeden van gedurende de excarnatie; of dit nu op fysiek, 
emotioneel, mentaal of spiritueel niveau is; of dat het om pure balans gaat of het 
vermogen “de ruimte te vullen” op de subtiel fysieke niveaus. 

 
I) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om De “Ik” Vormende Engelen en de 

“Spirit Zelf” Vormende Engelen  in te zetten om te werken aan de ring het verst 
gelegen van de Roos. 

 
J) Beleef de ervaring. 

 
K) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om De “Ik” Vormende Engelen en de 

“Spirit Zelf” Vormende Engelen  in te zetten om te werken aan elke Roos beginnend 
bij de verst gelegen ring 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 het Balans zintuig 
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. Tegengestelde Balans 
omgevingsfactoren en tegengestelde “Ik” en “Spirit Zelf” invloeden; welke ten 
tijde van het overlijden aanwezig zijn kunnen ingebed worden in het overlijdens 
plaatje (ervaring). Dit plaatje kan worden geactiveerd door een input, zowel op 
fysiek, subtiel fysiek, emotioneel, mentaal, ziel of spirit niveau.  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 het Magisch Schietlood te activeren om 
de in het lichaam aanwezige overlijdens plaatjes op te laten lichten. Varieer van 
kleur naarmate het proces vordert. 
 

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 Schietlood te activeren 

om elk van de aanwezige overlijdens plaatjes in het lichaam op te laten lichten en te 
identificeren gerelateerd aan het Balans zintuig.  
 

F) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om de Magische ketel en het Magische 
Zwaard te gebruiken om de overlijdens plaatjes te transmuteren en de lading 
veroorzaakt door de aanraking of grensoverschrijding los te laten. 

 
G) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om Het Magisch Schietlood te activeren 

om de overlijdensplaatjes van vorige levens uit de herinneringen en 
geheugenbanken te transformeren en te ontladen.  

 
H) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om de Magische Spiegel en Magische 

Toverstok in te zetten om 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 de door het Balans zintuig gecreëerde Pijn, Shock & Trauma in 
Vorige Levens Geheugen en geheugen van dit leven.  
 
Shocks en traumas welke in een vorig leven of dit leven door het Balans zintuig 
zijn gecreëerd worden verwoven/ingebed in het geheugen. Dit kan zowel invloed 
hebben op Tegengestelde Balans omgevingsfactoren en tegengestelde “Ik” en 
“Spirit Zelf”. 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 het Magisch Schietlood en het Magische Toverstok 
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 het Magisch Schietlood te activeren om 
herinneringen in de geheugenbanken van het causale lichaam op te laten lichten 
welke gerelateerd zijn aan het Balans zintuig uit vorige levens; en dit leven verzoek 
vervolgens dat ze de Magische Toverstok en Magische Spiegel inzetten om de lading 
uit het geheugen los te laten.  
 

E) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om het Magisch Schietlood te activeren om 
herinneringen in de geheugenbanken van het mentale lichaam op te laten lichten 
welke gerelateerd zijn aan het Balans zintuig uit vorige levens; en dit leven verzoek 
vervolgens dat ze het Magische Toverstok en Magische Spiegel inzetten om de lading 
uit het geheugen los te laten. 

 
F) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om het Magisch Schietlood te activeren om 

herinneringen in de geheugenbanken van het astrale lichaam op te laten lichten 
welke gerelateerd zijn aan het Balans zintuig uit vorige levens; en dit leven verzoek 
vervolgens dat ze de Magische Toverstok en Magische Spiegel inzetten om de lading 
uit het geheugen los te laten. 

 
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 het Magisch Schietlood te activeren 
(bevind zich in de aura)om  herinneringen in het etherisch/fysiek lichaam 
geheugenbanken gerelateerd aan het Balans zintuig uit vorige levens en dit leven op 
te laten lichten. Vervolgens verzoeken we de Magische Toverstok en Magische Spiegel 
om de lading uit de herinnering te laten. 

 
J) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om het Magisch Schietlood te activeren 

(bevind zich in de aura)om  herinneringen in het fysiek lichaam geheugenbanken 
gerelateerd aan het Balans zintuig uit vorige levens en dit leven op te laten lichten. 
Vervolgens verzoeken we de Magische Toverstok en Magische Spiegel om de lading 
uit de herinnering te laten. Start met individuele systemen: Zenuwstelsel: 
Vatenstelsel; Voortplantingen; vervolgens de overige systemen. 

 
K) Uitvoeren Ki- Ademhaling. 

 
L) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om het Magisch Schietlood te activeren 

(bevind zich in de aura)om  herinneringen in de geheugenbanken van de organen 
van het fysieke lichaam gerelateerd aan het Balans zintuig uit vorige levens en dit 
leven op te laten lichten. Vervolgens verzoeken we de Magische Toverstok en 
Magische Spiegel om de lading uit de herinnering te laten. Start met individuele 
organen: Hersenen; hart; nieren; Bijnieren; Vervolgens de rest van de organen.. 

 
M) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om het Magisch Schietlood te activeren 

(bevind zich in de aura)om  herinneringen in de geheugenbanken van de 
lichaamscellen gerelateerd aan het Balans zintuig uit vorige levens op te laten 
lichten. Vervolgens verzoeken we de Magische Toverstok en Magische Spiegel om de 
lading uit de herinnering te laten. 
 

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 voortkomend vanuit het Balans 
zintuig uit het verleden van dit leven en de toekomst 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. Het Bewustzijn van de Structuur en Machten van Ruimte/Tijd  



zal worden ingezet als de helende kracht voor het Balans zintuig veroorzaakte 
shock en traumas, het werk zal gelijktijdig op alle subtiel fysieke niveaus 
worden uitgevoerd.  Er zal gewerkt worden aan tegengestelde Balans 
omgevingsfactoren en tegengestelde “Ik” en “Spirit Zelf” invloeden. 
 
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 Het Bewustzijn van de Structuur en 

Machten van Ruimte/Tijd  op gang te brengen. De intentie is om de effecten van 
pijn, shock en trauma los te laten vanuit hun beginpunt. 

 
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 Het Bewustzijn 
van de Structuur en Machten van Ruimte/Tijd  ontvangen op de op het Balans 
zintuig. 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 Het Bewustzijn van de 

Structuur en Machten van Ruimte/Tijd  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 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 Het 

Bewustzijn van de Structuur en Machten van Ruimte/Tijd . 



 
D) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om elk van ons los te koppelen van De “Ik” 

Vormende Engelen en de “Spirit Zelf” Vormende Engelen   
 

E) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om elk van ons los te maken van de 
Magische set van Hulpmiddelen. 

 
 


