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Open Healing Evening  Date:  -   4 November 2014 

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:  -      9 December 2014 
                          13 January 2015 
                           No February 2015 

 
  
 

Open Healing Evening  Date:  -   30 October 2014 

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:  -    11 December 2014   
                          29 January 2015 
                          No February 2015 

                       
 
 

Open Healing Evening  Date:  -   3 November 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:  -       8 December 2014 
                           26 January 2015 
                           No February 2015 



   
Healing met de Magische Staf van Hermes  

 
 

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 avond – Vier Onmetelijke 
Gedachten – Traditioneel Boeddhistisch Gebed; 
 
10) Neem een moment om Dankbaarheid te Uitten; 
 
11) Presenteren van de informatie over: Healing met de Magische Staf 
van Hermes; 
 
12) Uitvoeren van gronding en centrering  
 
13) Uitvoeren Ki-Ademhaling; 
 
14) Uitvoeren van Gouden Zon Opvulling; 
 
15) Afsluiting (met dankbaarheid) van de Open Healing Avond;  
 
16) Afsluitend gebed. 

 



Four Immeasurable Thoughts - Traditional 
Buddhist Prayer 

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

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

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

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

dwell in the quiet joy of equanimity. 
 

   

Vier Onmetelijke Gedachten - Traditioneel 
Boeddhistisch Gebed 

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

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

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

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

de stille vreugde van gelijkmoedigheid. 
 

 
   Closing Prayer 

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

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

May this eternal, universal peace enter our souls and being. 
Peace, peace, peace be unto us all.    -   Amen. 

 
 
                       Afsluitend Gebed 

Vrede is in de hemel, vrede is op de aarde en in de wateren. 
De kruiden, de planten en de bomen zijn allen vol met vrede. 

De Goden zijn vredig. 
Alles in het universum is doordrenkt met vrede. 

Moge deze eeuwige, universele vrede onze zielen en wezen binnengaan. 
Vrede, vrede, vrede zij met ons allen. - Amen. 



Healing met de Magische Staf van Hermes 
 
In deze Open Healing Avond zullen we verbonden zijn met de Tempel van de 
Ingewijde Healers van de Staf van Hermes, daarnaast zullen we een persoonlijke 
Staf van Hermes als een hulpmiddel voor healing creëren. We zullen deze staf 
inzetten voor healing van onszelf op verschillende subtiele niveaus. De Staf van 
Hermes is een krachtig symbool en instrument van Healing, deze open healing 
avond zullen we niet alleen de voordelen van de healing ervaren, daarnaast 
creëren we een krachtig hulpmiddel welke we in kunnen zetten tijdens healings 
van onszelf of anderen.  
 
De Staf van Hermes is een welbekend symbool dat de kwaliteiten van wijsheid, 
healing, vruchtbaarheid en handel vertegenwoordigd. Als symbool is zowel het 
design alswel de betekenis over de eeuwen heen veranderd. In de basis is het 
een staf, welke twee in elkaar gedraaide slangen bevat, welke vleugels hebben. 
Het aantal windingen waarmee de slangen om elkaar draaien is door de eeuwen 
heen veranderd en de symbolische betekenis voor medicijnen is een recente 
ontwikkeling. De mythische oorsprong van de mercuriusstaf, de staf van hermes 
wordt beschreven in het verhaal van Tiresias. Tiresias, een ziener, vond twee 
copulerende slangen. Om deze te scheiden stak hij zijn staf tussenbeide, direct 
veranderde hij in een vrouw en bleef zo voor zeven jaar, totdat hij dit nogmaals 
kon doen en zo weer terug in een man veranderde. De transformatieve kracht 
van dit verhaal, om zelfs de fysieke polariteiten van man en vrouw compleet te 
veranderen, komt voort uit de eenheid gevormd door de twee slangen, 
gescheiden door de staf.  
Deze staf met de slangen is later opgedragen aan Hermes.  
 
Mijn eigen verbinding met de staf kwam gedurende een visioen, tijdens een 
geleide meditatie welke ik bijwoonde. De staf welke in mijn visioen voorkwam 
lijkt sterk op de bekende staf, hoewel er zeven cirkels ingegraveerd waren. 
Binnen in elke cirkel bevond zich een staf van hermes welke exact hetzelfde 
eruit zag als de originele staf. Door intuitie kwam het besef dat het zeven 
niveaus diep ging.  Impliciet in deze specifieke vorm van de Staf van Hermes is 
de Wet van Zeven en de spirituele en mystieke kwaliteiten van het nummer 
zeven. Hierdoor heeft het de kwaliteit van wonderen en healing en daardoor 
impliciet transmutatie en transformatie.  
 
Om de bekrachtiging te ontvangen zodat we deze Staf van Hermes kunnen 
gebruiken, zetten we eerst een set van initiaties, verbindingen en creaties op. Dit 
zal voorzien in onze persoonlijke Staf van Hermes waarmee we healings kunnen 
uitvoeren. Gedurende mijn eerste ervaringen, zag ik in mijn innerlijke visioen, 
het klassieke beeld van Hermes welke de staf in zijn handen heeft en naast of 
leunend staat tegen de planeet aarde. De Staf van Hermes heeft ongeveer de 
diameter van de planeet. Vervolgens werd er een persoonlijke staf gecreëerd 
zoals hiervoor beschreven. Om onze persoonlijke staf verder te bekrachtigen 



zullen we de Engelen van Hoge Magie verzoeken om eerst de Magische Wet: 
Symbool en realiteit zijn Een te symboliseren en te belichamen; vervolgens de 
Magische Wet van Goddelijke Healing.  
 
Om onze persoonlijke Staf van Hermes te gebruiken zullen we eerst de Engelen 
van Hoge Magie verzoeken om de staf in de ruggengraat van de persoon welke te 
healing ontvangt te plaatsen (dit kan zowel een client zijn als jezelf). Elke cirkel 
welke een Staf van Hermes bevat zal worden uitgelijnd met een van de zeven 
chakra’s, de vleugels van de Staf van Hermes zal zich bevinden op het niveau 
van het 8e chakra en de creatieve ringen. Vervolgens verzoeken we deze 
persoonlijke staf van Hermes elk gewenst niveau van healing; van fysiek lichaam 
tot organen, cellen, chromosomen, genetisch materiaal etc. Vervolgens staan we 
de ervaring van healing, transmutatie en transformatie toe en voelen hoe dit 
gebeurd.  
In de Open Healing Avond zullen we verschillende vormen van healing uitvoeren 
van het gehele fysieke lichaam tot een enkele chromosoom.  
 
 
Oefening  

 
Stap 1: Opzetten van de Verbindingen 
 
1) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om een Ritueel van Initiatie in de Tempel van 

de Geïnitieerde Healers van de Staf van Hermes op te zetten en te activeren. Deze 
tempel bevind zich in de hoogste niveaus van het Astrale en heeft overeenkomsten 
in het Mentale en Spirituele niveau.  

2) Verzoek de Engelen van Hoge Magie en de Priester van de Tempel van de 
Geïnitieerde Healers van de Staf van Hermes om elk van ons in te wijden om te staf 
en de informatie, wijsheid, kennis en begrip die deze bevat te gebruiken. De 
informatie zal stromen naar en door alle aspecten van onszelf, dit zal in ons 
wakkere bewustzijn komen door groei, gebruik en oefening.  

3) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om een Permanent gevormd symbool voor de 
staf te creëren (persoonlijk). Dit symbool van de Staf van Hermes zal gelijktijdig 
bestaan op alle niveaus en verblijven in de Tempel van de Ingewijde healers van de 
Staf van Hermes indien het niet actief is. 

4) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de Magische Wet van Symbool en Realiteit 
zijn Een te symboliseren en te belichamen in onze persoonlijke staf. 

5) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de Universele Wet van Goddelijke Healing 
te symboliseren en in de staf te verweven zodat de staf healing kwaliteiten en 
Krachten zal halen van het Goddelijk Niveau.   

6) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de Magische Wet van Zeven in de 
persoonlijke Staf van Hermes te verweven om het impliciete zichtbaar te maken. 

 
Stap 2: Verbinding van de Staf van Hermes met de Macrokosmos 
 



1) Verzoek de Engelen van Hoge Magie en de Priester van de Tempel van 
ingewijden in de Staf van Hermes om onszelf te verbinden met Hermes en 
het Bekrachtigde Beeld van Hermes in de Macrokosmos. 

2) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de Magische Wet van Macrokosmos 
en Microkosmos aan te roepen, zodat onze persoonlijke staf van hermes 
volledig bekrachtigd is met de Krachten van de Transcendentale Staf van 
Hermes in de Macrokosmos. 

 
Stap 3: Verzoek aan Hermes een persoonlijke Healing van zijn Staf (de 
Transcendentale Staf) 
 
1) Laat elk van ons een verzoek aan Hermes doen om ons te voorzien van een healing 
door zijn staf te gebruiken (de transcendentale staf van hermes) 

 
Stap 4: Persoonlijke Healing van onszelf door onze persoonlijke Staf van Hermes in 
te zetten  
 
1) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om ons te verbinden met de Tempel van 

Ingewijden in de Staf van Hermes in het Astrale Niveau. 
2) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om onze persoonlijke staf te halen 

vanuit de Tempel van Ingewijden in de Staf van Hermes.  
3) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om onze persoonlijke Staf van Hermes in 

onze wervelkolom te plaatsen. (In het geval je werkt met een ander, verzoek 
je de Engelen van Hoge Magie om de Staf van Hermes in zijn/haar 
wervelkolom te plaatsen.) Note Elke cirkel welke de Staf van Hermes bevat is 
uitgelijnd met elk van de chakra’s en de vleugels van de Staf van Hermes 
bevind zich op het niveau van het achtste chakra en de creatieve ringen.  

4) Verzoek onze persoonlijke Staf van Hermes om een globale healing van ons 
lichaam. 

5) Verzoek onze persoonlijke Staf van Hermes om een healing uit te voeren op 
de linkerkant en rechterkant van het lichaam.  

6) Selecteer nu een systeem, zoals het immuun- of endocriene systeem waarop 
de healing zal worden uitgevoerd door de Staf van Hermes. 

7) Selecteer nu een enkel orgaan of klier en verzoek de Staf van Hermes om hier 
een healing op uit te voeren. 

8) Selecteer nu een weefsel, zoals spierweefsel en verzoek de Staf van Hermes 
voor een healing. 

9) Selecteer een cel type zoals een enzym producerende cel of zenuwcellen en 
verzoek de persoonlijke Staf van Hermes voor een healing. 

10) Selecteer nu een aspect van de cellen, zoals de celwand van de cellen van 
de kleine darm en verzoek de persoonlijke Staf van Hermes voor een healing.  

11) Verzoek de persoonlijke Staf van Hermes als laatste om een healing uit te 
voeren op een chromosoom om de schade aan de genen te helen welke 
voorkomen uit je eigen of het leven van je voorouders. Verzoek de Engelen 
van Hoge Magie om de Magische Wet van Microkosmos en Macrokosmos aan 



te roepen zodat de healing welke we ontvangen op een van de chromosomen, 
we op alle chromosomen een healing ontvangen. 

12) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om onze persoonlijke Staf van 
Hermes te verwijderen uit de wervelkolom en deze terug te brengen naar de 
Tempel. De healings zullen doorgaan totdat deze hun hoogste niveau van 
manifestatie bereikt hebben. 


