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Open Healing Evening  Date:  -   20 January 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:  -      17 March 2015 
                            14 April 2015 
                            12 May 2015 

 
  
 

Open Healing Evening  Date:  -   29 January 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:  -      26 March 2015 
                            30 April 2015 
                            21 May 2015 

                       
 
 

Open Healing Evening  Date:  -   26 January 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:  -     23 March 2015 
                           27 April 2015 
                           18 May 2015 



   
Rev. Martinez Lezing & Healing via het Getuige Bewustzijn  

 
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: Rev. Martinez Lezing & Healing 
via het Getuige Bewustzijn; 
 
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 



Rev. Martinez Lezing & Healing via het Getuige 
Bewustzijn 

 
 
 

 
Introductie 
 
In deze Open Healing Avond krijgen we de kans om een te luisteren naar een 
lezing/meditatie/healing gegeven door Rev. Joseph Martinez zo’n 20 jaar geleden via 
zijn eigen stem. Het onderwerp is universeel – het is Waarheids Bewustzijn en het pad 
naar het leven vanuit Waarheids Bewustzijn. In deze lezing voorziet Rev. Martinez in 
een cosmologie gebaseerd op de leer van Sri Aurobindo. Als toevoeging op de 
cosmologie stelt Rev. Martinez dat het mogelijk is om: “Er mee te werken, zonder er 
permanent in te verblijven of zelf voor een korte periode in te verblijven”. Het is 
mogelijk om de ervaring enkele minuten tot enkele uren te beleven en Waarheid op 
een geintregreerde manier te zien. Dit is de ervaring die we gaan beleven deze avond. 
De Krachten welke we aanroepen voor deze avond via de Engelen van Hoge Magie zijn 
de “Supramentale Macht” en Supramentaal Licht”.  
 
De woorden van Joseph Martinez zijn vertaald en zijn beschikbaar tijdens de 
discussie.  
 
 
 
Discussie  -  Joseph Martinez Meditatie – De Boodschap 
 
Joseph: “I will het hebben over de waarheid, voornamelijk doordat het 
verbonden is met het Supramentale Bewustzijn – Waarheid Bewustzijn” 
Gedurende de evolutie van de Menselijke Ziel is het belangrijk, de waarheid te 
kennen, de waarheid leren zal erg belangrijk worden,net als het leren liefhebben 
en liefde laten bloeien, de liefde binnen in onszelf. De waarheid heeft ook een 
prioriteit. Op een bepaalt moment in het leven, is er iets in de mens, het kan het 
bewustzijn zelf zijn, dat ervoor zorgt dat diegene actief de waarheid gaat 
zoeken. Er is iets in ons dat de volledige waarheid wil weten, de waarheid van 
materie, onze mind, het leven zelf, over bewustzijn, spiritueel bestaan net als 
het fysieke bestaan en de verbinding tussen Spirit en materie, lichaam en ziel.  
 
Er is iets in ons wat niet tevreden is met de geleerde waarheid. Terwijl ik zeg 
geleerde waarheid, is het duidelijk dat in de tijd dat we jong waren, we naar 
school gingen om kennis op te doen en “de waarheid te kennen”. We gebruiken 
daar onze rationele mind, welke verbonden is aan geheugen. Vandaar dat als je 
een goede mind hebt, kun je analyseren, zodra je kan oordelen en ook nog 
onthouden kun je gegarandeerd iets van jezelf maken in deze wereld. Het 



gebruik van de rationele mind en de verbondenheid met het geheugen zorgen 
ervoor dat je ergens komt. Daarom is educatie op jonge leeftijd erg belangrijk in 
termen van het opdoen van kennen en het leren over waarheid. We gaan naar de 
basisschool, middelbaar onderwijs, voortgezet onderwijs, sommige gaan voor 
hun masters, anderen een doctoraat, allemaal hebben ze een berg kennis 
verzameld. Echter is deze kennis allemaal van buiten af tot zich genomen, via 
boeken, lezingen, leraren. Het is iets dat zich associeert met mindsets welke 
voorkomt uit de cultuur en gezinssituatie. Het heeft veel te maken met de 
rationele mind. Erg veel kennis is kennis welke gefiltert word via de rationele 
mind. Om met de ratio te kunnen werken heb je een goed geheugen nodig 
waardoor je deze boekenkennis kan onthouden, het werkt in je voordeel.  
 
Hoewel op een bepaald moment voor iedereen die op een spirituele zoektocht is, 
in flits wellicht door gratie, word het belangrijker de spirituele waarheid te 
weten; de Spirituele waarheid achter ons menselijk bestaan, de natuurkundige 
wetenschappen, achter het lichaam, achter emoties en zelfs achter de mind. Er is 
iets in ons dat weet dat de berg aan kennis die is verzameld een erg relatief type 
kennis is. Het verschilt in hoe je het benaderd, je kan een groep zogenaamde 
experts bij elkaar zetten en zij zullen het niet eens raken over de waarheden. Zij 
vormen allen hun eigen meningen.  
 
Zodra je stopt met er naar kijken, begin je met het analyseren van kennis en 
waarheid, de waarheid is niet de overwinnaar. Wat overwint zijn meer meningen, 
halve waarheden en een hele hoop onwaarheden. We zijn dus sterk 
geconditioneerd en geprogrammeerd tot dat het moment komt wanneer er iets 
in ons verder dan dit alles wil gaan en wil waarnemen via een geintregreerde 
manier naar de werkelijke waarheid. Het word duidelijk dat we geen diepere 
innerlijke waarheid, een spiriuele waarheid, ontdekken door te werken via de 
rationele mind en werken via de gevestigde wetenschappelijke kennis. Zelfs 
vandaag de dag, geven velen wetenschappers toe dat ze onwetend zijn en weinig 
begrijpen. Wat ze niet weten is, is de waarheid welke klaar is om gekend te 
worden. 
 
Dit dilemma of probleem, zorgt ervoor dat degene die op zoek is streeft naar 
een hogere waarheid. Een visie hiervan is ons gegeven door de werken van Sri 
Aurobindo, Integrale Yoga, specifiek in de verbinding met het Supramentale 
Bewustzijn. De geschriften van Sri Aurobindo vormen een gids en staan toe dat 
iemand binnen in zichzelf gaat en dezelfde ervaringen beleeft als hijzelf had, en 
zelfs daar verder in gaat dan hijzelf. Dit is een van zijn eigen adviezen; dat 
iedereen boven zichzelf uit stijgt. Elke dag, de waarheid, de absolute waarheid 
en de oneindige waarheid ontvouwt zichzelf in nieuwe vormen en openbaringen, 
continu en oneindig. Daardoor zijn we altijd in staat om de waarheid te 
ontvangen, hoewel het ontvangen van de waarheid een format kent. In Integrale 
Yoga, de waarheid der waarheden begint vanuit het absolute bewegend naar het 
oneindig kleine, vervolgens werken met de krachten van het oneindige: het 



Supramentale Bewustzijn is alleen een kracht. Mind is een andere kracht. 
Hierdoor hebben we dus waarheid startend vanuit het absolute, het oneindige, 
de hogere staten van bewustzijn gefiltert door de rationele mind. Tegen de tijd 
dat je in het rationele mind komt vanwege conditionering, programmering en 
filters, word de waarheid vervormd tot een mening, erg subjectief en relatief 
waardoor het zelfs een halve waarheid kan worden.  
Het proces voor het ontvangen van de hogere waarheid bevat ook het tot stilte 
brengen van de rationele mind. Voor diegene die hier voor het eerst van horen 
zal het erg lastig worden, omdat de rationele mind tot nu toe je medestander is 
geweest in het kennen van de waarheid en het vinden van kennis. Wanneer 
iemand je iets verteld, ga je er eerst over nadenken.  
Ergens over nadenken betekent dat je het gaat analyseren en ernaar kijkt, dit is 
echter erg relatief.  
 
Op een bepaald punt in je meditaties, zul je een punt bereiken waarop je de 
mind tot stilte brengt. De mind tot stilte brengen kan niet worden bereikt door 
onderdrukking of negeren. Het gebeurd door getuige te zijn of waar te nemen – 
simpelweg door het niet te gebruiken. Het is als de benzine uit je auto halen, 
zonder benzine in je auto rijd deze niet. Ditzelfde principe geld voor de 
rationele mind. Wanneer je afziet van je gewoonte om je mind te gebruiken zal 
op een moment de mind een staat van stilte bereiken. Er zijn zelf enkele 
bijzondere zaken die dan gebeuren;  
 
1- je begint gedachtenvormen waar te nemen welke je mind binnenkomen. 
Gedachtenvormen welke afkomen van de universele mind en met hoge snelheid 
de individuele mind binnenkomen. Dit is een fenomeen,  
 
2-  door in een staat van getuigenis te komen waar je in een flits bewust word 
dat je niet je mind bent. Er zijn vele mensen welke zich identificeren met de 
mind. Ze kunnen geen verschil zien tussen het “Ik Ben” bewustzijn dat gebruik 
maakt van de mind als een kracht. Zij kunnen niet het verschil duiden tussen 
het “Ik Ben” en zijn/haar lichaam. Het lichaam-mind complex is beter bekend als 
het ego. In deze soort van oefening waarin je de stilte binnengaat, is er vroeger 
of later een perceptie, een bewustzijn van het zijn van iets anders dan het body-
mind complex. Deze perceptie staat het bewustzijn toe dat het bewustzijn dat in 
het begin is geindentificeerd als het body-mind complex in een waarnemende 
staat van zijn terecht komt. Dit heet de “Ik Ben” waarnemende staat, dit kan 
bewegen in andere vormen van identiteit, hoewel we nu werken met waarheid en 
kennis tegenover identiteit.  
 
Op een bepaald moment vanuit deze staat van getuige de mind waarnemend zal 
een fenomeen plaatsvinden als je je op het pad van de Integrale Yoga bevind. 
Boven de rationele mind is een Hogere Mind welke is verbonden met wat de 
Superbewustzijn Mind word genoemd. Het bevind zich boven het hoofd. De 
Hogere Mind is nog steeds verbonden met gedachten; het verschil hier is dat de 



gedachten komen vanboven het hoofd en niet binnen het hoofd. Het is denken 
van boven het hoofd. Deze gedachten boven het hoofd zijn uiterst helder. Het 
zijn de gedachten van een genie, een hoog niveau van denken. Deze komen 
voort uit het Superbewustzijn Mind. Het eerst wat zich voordoet wanneer je de 
rationele mind tot stilte brengt. De waarheid, de kennis komt tot je van boven 
het hoofd. Dit is niet het gebruiken van de rationele mind welke zich op het 
niveau van het zesde chakra bevind, het mentale centrum. Ongelofelijke 
gebeurtenissen en gedachten. Erg hoge gedachten welke je niet kan lezen, 
geschreven door een auteur, of van een leraar horen, niet van geschriften of 
literatuur, geen van deze allen. Nu in dit eerste stadium begin je informatie te 
ontvangen welke “vanbinnen komt jezelf” komt in termen van je totale 
bewustzijn. Het is iets van jezelf niet wat buiten jezelf komt. Dit is 
wonderbaarlijk! Doordat je nu intapt op ongelofelijke kennis.  Kennis wanneer je 
er als individu voor geopend bent deze zich zal manifesteren. Sri Aurobindo 
beschrijft deze eerste laag als het gebied van het creatieve genie. Dit is een 
hoger denkproces. Waarheid welke voortkomt uit de mind van Licht, het 
Superbewustzijns Mind, is niet geprogrammeerd, niet geconditioneerd. Het is 
totaal anders dan de “waarheden” van de rationele mind.  
 
Nu moeten we hier aan wennen, we zullen leren geduld te hebben om te wachten 
op antwoorden, wachten op kennis, in plaats van dingen uit willen denken. In 
het begin is er het gevaar dat wanneer je zulke hoge gedachten ontvangt, je 
rationele mind ze wil verwerpen, door te zeggen dat het onmogelijk is. Dit is het 
probleem met de rationele mind, wanneer je het teveel gebruikt, word het zijn 
eigen kracht, als een op hol geslagen motor. Voor velen is dat het geval, ze zijn 
bezeten door de mind. Ze kunnen het niet langer waarnemen. Ze zijn nog nooit 
los gebroken van de rationele mind en zich gerealiseerd dat de mind een kracht 
van zichzelf is of hun bewustzijn. Ze hebben zich er mee geidentificeerd.  
 
Deze filosofie, als je hem volgt, zal je leiden naar deze ongelofelijke ervaring, 
een wakker worden van het getuiges bewustzijn. Vervolgens zal je realiseren dat 
je niet je lichaam-mind complex bent. Om in hogere spirituele staten te raken 
zul je deze realisatie doormaken eerder of later omdat het lichaam-mind 
complex te maken heeft met “ego”. 
 
Vroeger of later zul je een onderscheid aan moeten brengen tussen het ego en 
het Nieuwe, wat de “Ik ben”, de “individuele Ik ben” of zoals Sri Aurobindo het 
noemt het “individuele Goddelijke”. Zodra je doorgaat in dit proces zal er een 
opening in de onbewuste mind plaatsvinden. Deze onbewuste mind is de 
tegenhanger van het eerste niveau van Superbewuste Mind (onderbewuste mind). 
Het onderbewuste is de mind welke een berg aan kennis bezit, dat zich net 
buiten onze grens van bewustzijn bevind. 
Je kunt hier in gaan samen met de opgeslagen informatie. Wanneer je het tweede 
niveau van het Superbewuste Mind ingaat, stopt het denken en werk je door 
middel van visioenen/beelden, hierdoor opent een visionair niveau van het 



Superbewuste Mind. Hier ben je onderhevig aan mystieke visioenen van de 
waarheid, waardoor een tweede niveau naar beneden opent, welke je in staat 
stelt om het licht en de kracht te brengen om het tweede niveau van de 
onbewuste mind te transformeren, dit word ook de sublieme mind genoemd. In 
het geval je verder werkt aan jezelf in dit proces, zal waarheid bewegen van het 
visionaire naar het Intuitieve. De Superbewuste Intuitie welke in werkelijkheid 
een intuitieve waarheid is, creert het Weten van de Waarheid, het is een staat van 
zijn waar er geen twijfel meer is. Het is niet als de onderbewuste intuitie, waar je 
nog kunt twijfelen omdat het aanvoelt als een sterk (voor)gevoel.  De 
Superbewuste Intuitieve  Staat is er een van Weten. Je weet wat er gaat gebeuren 
en je weet de Waarheid zonder twijfel!  
 
Wanneer je verder gaat zul je het derde niveau van je onbewuste mind openen 
doordat ze met elkaar verbonden zijn met het er onder en boven, hier bevind 
zich het onbewuste weten.  De onbewust wetende mind is de mind welke de 
archetypische patronen van gedrag bevat. Hier bevinden zich alle gewoonten. Op 
dit derde niveau worden de gewoonten gevormd, dit gedeelte is daar gek op. Dit 
is niet alleen terug de vinden in de menselijke aard, het geld ook zo voor dieren, 
welke handelen uit gewoonte.  
 
Tot slot, werkend met de waarheid kun je wat genoemd word de Kosmische 
Visie, Kosmische Mind openen. Hier beschik je over universele visioenen van 
elke waarheid op een moment in tijd. Zodra je dit niveau opent en naar beneden 
beweegt om het vierde niveau  van de onbewuste mind te openen 
(onwetendheid), kom je in het meest fysieke gedeelte van de mind, het gedeelte 
in ons wat zich verzet tegen verandering.  
Het is iets dat we allemaal tegenkomen in elke stap van het leven. Er zijn 
mensen welke in het verleden blijven hangen en hierdoor verandering 
tegenhouden. De weerstand om te veranderen komt vanuit dit niveau (4e 
onwetendheid), we hebben het allemaal, het onwetende.  
 
Wanneer je dit hele process doorwerkt, door de mind tot stiltstand te brengen, 
zul je vroeg of laat de gratie ontvangen en in staat zijn verder te gaan in wat de 
metafysici noemen de Universele Mind, welke de Superbewuste Mind, rationale 
mind en onbewuste mind bevat. Het is mogelijk om verder dan “mind” te gaan 
en wat word genoemd het Waarheids Bewustzijn te belichamen. Het 
Supramentale Bewustzijn of Waarheids Bewustzijn, vertegenwoordigd een 
directe waarneming van waarheid. Hoewel dit een geintegreerde waarheid is; is 
het altijd geintregreerd met een andere waarheid welke hier niet los van staat. 
Het is in feite het zien van de ene waarheid, het Zelf. Wanneer je getuige bent 
van een waarheid, neem je jezelf waar. Er is geen afscheiding, geen dualiteit en 
geen tegenstrijdigheden. Er is alleen het ene, hoewel dit zich manifesteerd in 
verschillende waarheden. Je neemt ze altijd waar in een geintegreerde manier in 
de ene waarheid van het Zelf. Je herkent steeds het Zelf- jezelf als het totale zelf, 
het GodZelf. 



 
Deze staat van bewustzijn kun je binnengaan, daarnaast kan het ook een 
permanente staat van zijn worden. Het is mogelijk om te werken hiermee 
zonder er permanent in te hoeven verblijven of zelfs voor een korte tijd. De 
ervaring kun je ingaan voor enkele minuten of zelfs enkele uren en getuige zijn 
van de waarheid op een geintegreerde manier. Wat de realiteit is van wat je 
waarneemt in deze momenten is een waarheid, welke vele aspecten in zich heeft. 
Er is altijd een Zelf die je kent, daarnaast ben je er nog jezelf doordat er geen 
afscheiding is. Waarheids Bewustzijn. Wanneer ik het over Waarheids Bewustzijn 
heb, praat ik ook over de kracht van Waarheid, niet enkel de perceptie, maar de 
kracht, de macht, het licht, de liefde en het plezier. De staat van bewustzijn, 
Waarheids Bewustzijn, heeft in zich ook liefde, licht, plezier en macht. Deze 
staat heeft geen tegenstellingen, alles is zichzelf: de Hemel, de Hel, de positieven 
en de negatieven.  Alles is als geheel geintegreerd omdat de staat van bewustzijn 
de gehele realiteit waar neemt. Zodra je uit de realiteit stapt, ben je open om 
vele waarheden te zien.  Door hier voorbij te gaan, ben je geconcentreerd op de 
ene waarheid, waardoor je niet een grote hoeveelheid aan dualiteiten of 
tegenstellingen waarneemt.  
 
De Kracht van Waarheid- ik noem het de directe perceptie van waarheid. We 
kunnen er mee werken en dit bereiken door steeds verder te gaan in het proces 
van de mind tot stilte brengen. Het kan enige tijd duren voordat je door de 
verschillende stadia heen bent en verbonden bent met het Suprabewuste Mind, 
je onbewuste opruimen, doorbreken in het gehele proces en in aanraking komt 
het Waarheids Bewustzijn. Deze staat van bewustzijn kan met je werken voor 
dat je volledig aanwezig en gestabiliseerd bent in deze staat. Het kan worden 
verbonden met je en andersom, tot het punt waarop je vele voordelen zult 
ervaren. Het kan worden ingezet voor healing, transformatie, ook can het 
worden ingezet bij magie in termen dat het werken met het bewustzijn om te 
kijken op de innerlijke gebeurtenissen  die plaatsvinden in je leven en hierdoor 
verandering teweeg brengen door te werken vanuit een geintregreerde waarheid. 
Dit is mogelijk zodra je het bewustzijn bezit/belichaamd, te kijken naar de 
innerlijke niveaus en daar je toekomst waar te nemen. Je kunt kijken naar 
gebeurtenissen en hebt de vrijheid, zodra je daartoe geevolueerd bent om 
wijzigingen aan te brengen en te werken met wat word genoemd de Hogere 
Bestemming. Het is ook mogelijk om te werken met de Machten van Hogere 
Bestemming.  
 
Deze avond willen we de transformatie van onze mind met het Waarheids 
Bewustzijn. We zullen de Supramentale Macht verzoeken om te werken met ons 
Mentale Wezen, ons Mentale Lichaam, deze twee te verfijnen. De vibraties van 
onze gedachten processen worden verhoogd, het word helderder, om ons een 
Mind van Licht te geven, om onze Mind open te stellen voor de Hogere Kennis, 
ons te verbinden met de Universele Mind Kracht, en om Wijsheid te bereiken in 
onze Mind.  



 
Wat Joseph Martinez opmerkte bij het Waarheid Supramentale Bewustzijn, is dat 
het lijkt op het gieten van water in een glas. Iedereen is als een glas. Het vult je 
tot het niveau waar je in staat bent en wilt ontvangen en de hogere processen uit 
werkt. Wanneer je tot de conclusie komt dat je de mind zoveel gebruikt hebt dat 
deze koppig is geworden en opgebouwde mindsets niet wil loslaten, zul je een 
geintregreerde visie ontvangen van waarheid en een verfijning van je mentale 
wezen, verfijning van je gedachten en denkprocessen. Je kan dit tegenhouden. 
Wat ik hiermee wil zeggen is dat een staat van bewustzijn aan word geroepen 
om aan onze minds, ons mentale wezen, ons mentale zelf en ons mentale 
lichaam wil werken. Het werkt anders zodra je klaar, openstaat en in staat bent 
om toe te staan dat je mind (drastisch) veranderd van wat we noemen een 
rationele mind naar een hogere mind.  
 
Er is dus ook een bepaalde mate van overgave en welwillendheid nodig om de 
conditionering en programmering welke we hebben opgebouwd los te laten.  Het 
gaat hier om de rationele mind, welke alles rationiseert en analyseert om 
vervolgens een mening te vormen.  Het probleem met het oordelen heeft vele 
problemen gecreerd binnen het menselijke ras. Mensen hebben de neiging om 
over anderen te oordelen, waardoor erg veel problemen zijn ontstaan. Wat je 
zult vinden met het Supramentale Bewustzijn is dat wanneer deze je mind raakt 
het zal pogen dit oordelende aspect te transformeren. Oordelen doen we vooral 
op basis van uiterlijk.  
Het Supramentale Macht zal aandringen om zoveel mogelijk van deze 
oordelende structuur los te laten, zodat deze macht de mind kan transformeren 
– de rationele mind – waardoor je open kunt zijn voor de Hogere Mind. 
Daarnaast is het belangrijk te leren hoe je getuige bent van de mind, in plaats 
van de rationele mind te gebruiken. Dit is een ingesleten gewoonte welke van 
generatie op generatie doorgegeven wordt. Nu zijn we bezig deze oude 
menselijke gewoonten te transformeren.  
 
We verzoeken specifiek de Supramentale Macht en Licht om ons Mentale Wezen 
te transformeren. Deze zijn geprogrammeerd om een volledige week aan je te 
werken. De Macht en Licht zullen actief zijn op verschillende momenten van de 
dag, waarop je in staat bent om deze te ontvangen en zover je in staat bent de 
interne transformatie toe te laten. We hopen dat je het maximale voordeel voor 
jezelf hier uit kunt halen, we bedanken je en willen je graag uitnodigen om 
volgende week terug te komen.  
 
We zullen in een stille meditatie verblijven voor 30 minuten. Open jezelf en het 
Supramentale Bewustzijn zal zich voor je manifesteren in deze meditatie.  
 
 
 
Oefening  



 
Stap 1: Opzetten van de Verbindingen 
 

 
We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om een Magische Cirkel te creeren rondom 
jezelf, in het fysiek/etherische niveau en rondom elk van de subtiele lichamen; 
spiritueel, mental en astraal. 
 
We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om een Magische Cirkel te creeren voor jezelf 
als een fysiek etherisch lichaam en voor elk van de subtiel fysieke lichamen.  
 
We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om een set van Magische Symbolen te creeren 
(als Hogere Mind gedachten vormen) welke onze lagere mind, mentale wezen, je 
mentale zelf en je mentale lichaam symboliseren en plaats deze binnen elk van de 
magische cirkels. 

 
We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om ons te verbinden met de Supramentale 
Macht. Laten we ons afstemmen op de Supramentale Macht (10 minuten). 
 
We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om ons te verbinden met het Supramentale 
Licht. Laten we ons afstemmen op het Supramentale Licht (10 minuten). 
 
We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om ons te verbinden met het Supramentale 
Bewustzijn.  Laten we ons afstemmen op het Supramentale Bewustzijn (10 minuten). 
 
 
Stap 2: Specifieke Rituelen voor het Bekrachtigen van de Ervaring 

 
 

In deze ervaring zullen we verder bekrachtigd zijn wanneer de mind en het lichaam in 
een staat van eenheid zijn, in plaats van gescheiden. Daarom verzoeken we de Engelen 
van Hoge Magie om een specifiek ritueel uit te voeren voor de mind lichaam 
eenwording. Daarnaast verzoeken we een speciaal ritueel voor het Geuitge zelf zodat 
we een hogere mate van afstemming bereiken. 
 
 
 
We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om een Speciaal Ritueel voor Mind Lichaam 
Eenwording op te zetten en uit te voeren.  (15 minuten) 

  
We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om een Speciaal Ritueel voor het Getuige Zelf.  
(15 minuten) 

 
 

 



Stap 3: Afstemming op het Waarheids Bewustzijn 
 
We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om een Speciaal Ritueel voor afstemming op 
het Waarheids Bewustzijn. (15 minuten) 
 
Stap 4: Werken met de Supramentale Macht en het Supramentale Licht 
 
Verzoek de Supramentale Macht om te werken met ons Mentale Wezen, ons Mentale 
Lichaam, onze Mentale Zelf en onze Lagere Mind zodat deze verfijnd mogen worden; de 
vibraties van onze gedachtenprocessen verhoogd mogen worden, helderheid te bieden, 
de mind leeg te maken; om ons van een Mind van Licht te voorzien; onze Mind te 
openen voor Hogere Kennis; ons te verbinden met Universele Mind Kracht; en om 
Wijsheid te bereiken in onze Mind. (30 minuten) 
 
Verzoek de Supramentale Macht en het Supramentale Lich tom een transformatie 
uit te voeren van ons Mentale Wezen op alle niveaus. (30 minuten) 
 
Stap 5: Voortzetten van het werk 

 
Verzoek de Engelen van Hoge Magie om een dream state healing (tijden de slaap) 
uit te voeren zodat het werk doorgaat voor een hele week.  

 
Stap 6: Afsluiting 
 
Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de set van Magische Cirkels op te lossen 
 
Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de set Magische Cirkels voor onszelf op te 
lossen 
 
Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de Magische Cirkel rond je zelf op te lossen. 
 
Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de verbinding met de Supramentale Macht los 
te maken 
 
Verzoek de Engelen van Hoge Magie om ons los te maken van het Supramentale Licht.  
 
Verzoek de Engelen van Hoge Magie om ons lost te maken van het Supramentale 
Bewustzijn.  



 



 

 
 

 


