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Open Healing Evening  Date:  -   18 March 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:  -      8 April 2014 
                          13 May 2014 
                          10 June 2014 

 
  
 

Open Healing Evening  Date:  -   27 March 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:  -  24 April 2014 
                        22 May 2014 
                        26 June 2014 

                       
 
 

Open Healing Evening  Date:  -   24 March 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:  -  14 April 2014 
                        26 May 2014 
                        23 June 2014 



   
Hermetische Ademhaling van het Amerikaans 

Indiaanse Gebed voor Vrede - Cheyenne  
 

 
 

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 – Amerikaans Indiaans Gebed voor Vrede - 
Cheyenne  
 
10) Neem een moment om Dankbaarheid te Uitten; 
 
11) Presenteren van de informatie over: Hermetische Ademhaling van het 
Amerikaans Indiaanse Gebed voor Vrede - Cheyenne; 
 
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. 

 



 
American Indian Prayer for Peace - Cheyenne 

Let us know peace.   
For as long as the moon shall rise,   
For as long as the rivers shall flow,  
 For as long as the sun shall shine, 

 For as long as the grass shall grow,   
Let us know peace.  

 

 
 
 

   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. 

 
 

Amerikaans Indiaans Gebed voor Vrede - 
Cheyenne 

Laat on vrede kennen. 
 Zolang als de maan rijst,  

Zolang als de rivieren stromen,  
Zolang als de zon schijnt,  

Zolang het gras groeit,  
Laat ons vrede kennen. 

 
 
 
 
                       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. 



Hermetische Ademhaling van het Amerikaans 
Indiaanse Gebed voor Vrede- Cheyenne 

 
 

 
 

Introductie 
 
 
In deze Open Healing Avond zullen we een vorm van “Hermetische Ademhaling” 
uitvoeren vanuit het Amerikaans indiaanse Gebed voor Vrede – Cheyenne.  
 
In deze vorm van Hermetische Ademhaling, zullen we het idee en de vorm van het 
Amerikaans indiaanse Gebed voor Vrede – Cheyenne verweven in de lucht, vervolgens 
brengen we deze in de lagere lichamen (Fysiek, subtiel fysiek en etherisch) door “Full 
body/ volledige lichaam ademhaling” en “Skin/ Huid ademhaling”. Op deze manier 
wordt het Gebed belichaamd in de cellens, organen en systemen van het lichaam, het 
totale subtiel fysieke lichaam en het etherisch lichaam.  
Door in stilte het gebed op te zeggen en harmonieus denkend aan het gebed, waar we 
in stilte zeggen. We zullen “gedachten, spraak en actie uitlijnen.  

 
Achtergrond 
 
Rhythmische Ademhaling is sterk ondersteunend in het verbeteren van ons 
fysieke, emotionele en spirituele leven. What gedaan wordt in ritme, heeft een 
geruststellend en verzachtend effect op onze systemen, door het loslaten van 
verstoringen welke we van binnen vasthouden.  
 
Door gedachten, gedachtenvormen of kwaliteiten te verweven in een substantie 
als water of lucht is een klassiek Hermetische Oefening, welke teruggaat tot 
Egyptische tijden. Er zijn vele verschillende manieren waarop dit bereikt kan 
worden. In deze Open Healing Avond, zullen we dit uitvoeren via krachten van 
een specifieke klasse van Engelen, de Engelen van Hoge Magie, welke specifiek 
bekrachtigd zijn om dit soort functies uit te voeren. What verweven is 
doordringd het bewustzijn van elk van de lagere lichamen.  
 
De Engelen van Hoge Magie zullen het Hermetisch Ademhalen in drie stappen 
voorbereiden. Eerst, door het creeren van een “Perfect Symbool” van het 
Amerikaans indiaanse Gebed voor Vrede – Cheyenne; vervolgens het creeren van 
een speciale ruimte rond elke deelnemer, welke de doordrongen lucht bij elkaar 
houd, en als derde en laatste het verweven van het “Perfecte Symbool” met de 
lucht binnen de ruimte.  
 



het Amerikaans indiaanse Gebed voor Vrede – Cheyenne zal een klein beetje 
aangepast worden voor deze ervaring zodat elke regel, de zin “Laat ons vrede 
kennen” bevat in plaats van dat deze zin als opening en afsluiting gebruikt 
wordt. Daarbij is elke regel meer zelfomvattend, wat beter werkt voor deze 
oefening. 
 
Het Amerikaans indiaanse Gebed voor Vrede – Cheyenne (Aangepast): 
 

• Laat ons vrede kennen – zolang als de maan opkomt;   
• Laat ons vrede kennen – zolang als de rivieren stromen;  
• Laat ons vrede kennen – zolang als de zon schijnt;   
• Laat ons vrede kennen – zolang als het gras groeit. 

 
 
 
Oefening 

 
Stap 1: Creatie van het Perfecte Symbool van Het Amerikaans indiaanse 
Gebed voor Vrede – Cheyenne (Aangepast): 
 
Verzoek de Engelen van Hoge Magie om het perfecte symbool als volgt te creeren: 

i) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om 4 symbolische diamant vormen te 
creeren als perfect symbool.  

ii) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om elke regel van het gebed in een perfect 
symbool te veranderen.; 

iii) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om elk van de 4 symbolen in een van de 4 
Perfecte diamant Symbolen te verweven. 

iv) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om een een ronde band te vormen met de 
vier symbolische diamantvormen, and dit te vormen tot een Perfect Symbool. Dit 
perfecte Symbool is het symbool van Het Amerikaans indiaanse Gebed voor Vrede 
– Cheyenne (Aangepast): 
. 

 
Stap 2: Creatie van de Ruimte  

 
Verzoek de Engelen van Hoge Magie  om een Magische Cirkel rond het aura van 

elke deelnemr te creeren op de hoogte van het One point. 

 
Stap 3: Creatie van de Verweven Lucht  

 



Verzoek de Engelen van Hoge Magie  om het Perfecte Symbool van Het 
Amerikaans indiaanse Gebed voor Vrede – Cheyenne (Aangepast): 
 

Stap 4: Begin met het Volledige Lichaam ademhalingsaspect van “Hermetische 
Ademhaling” 
 

Begin de ademhaling (in via de neus, out door een licht ontspannen mond) Adem 
zo rustig en zacht mogelijk in als mogelijk, dan uit zonder een 
tussenpauze, zo rustig en geluidloos mogelijk. Ben bewust van het Perfecte 
Symbool Het Amerikaans indiaanse Gebed voor Vrede – Cheyenne 
(Aangepast) dat het bloed binnengaat en stroomt door elke cel van het 
lichaam, alle organen en systemen van het lichaam doordringend, 
vloeiend eerst in het subtiel fysieke lichaam en dan het etherische lichaam.  

 
Stap 5: Begin Huid Ademhaling als aspect van “Hermetische Adenmhaling” 

 
Begin adem te halen via de porien van de huid. Bij het inademen, houd de intentie 

vast dat de doordrongen lucht binnen stroomt via elke porie van de huid. 
Bij het uitademen, houd de intentie dat de lucht welke niet langer 
verweven is met het perfecte symbool, naar buiten vloeit uit elke porie van 
de huid. Houd de intentie vast en de Engelen van Hoge Magie zorgen 
ervoor dat het gebeurd.  

Stap 6: Wanneer aangegeven, start met het in stilte opzeggen van Het 
Amerikaans indiaanse Gebed voor Vrede – Cheyenne (Aangepast).  

 
Zeg bewust de eerste regel bij het uitademen, bij het inademen de tweede 
regel; bij het uitademen de derde regel; en de laatste regel bij het 
inadamen. Herhaal dit tot de ademhalingsoefening stopt.  
 

Het Amerikaans indiaanse Gebed voor Vrede – Cheyenne (Aangepast): 
 

• Laat ons vrede kennen – zolang als de maan opkomt;   
• Laat ons vrede kennen – zolang als de rivieren stromen;  
• Laat ons vrede kennen – zolang als de zon schijnt;   
• Laat ons vrede kennen – zolang als het gras groeit. 

 
 
Stap 7: Wanneer aangegeven, start met het concentreren op Het Amerikaans 

indiaanse Gebed voor Vrede – Cheyenne (Aangepast) in harmonie met 
het uitspreken hiervan. 
Denk aan de eerste regel bij het uitademen; aan de tweede bij het 
inademen, aan de derde bij het uitademen, en de laatste bij het 
inademen. Herhaal dit tot de oefening eindigd.  



 
Het Amerikaans indiaanse Gebed voor Vrede – Cheyenne (Aangepast): 
 

• Laat ons vrede kennen – zolang als de maan opkomt;   
• Laat ons vrede kennen – zolang als de rivieren stromen;  
• Laat ons vrede kennen – zolang als de zon schijnt;   
• Laat ons vrede kennen – zolang als het gras groeit. 

 
Stap 8: Wanneer aangegeven, laat de geconcentreerde aandacht los van Het 

Amerikaans indiaanse Gebed voor Vrede – Cheyenne (Aangepast). 

 
Stap 9: Wanneer aangegeven, stop met het uitspreken van Het Amerikaans 

indiaanse Gebed voor Vrede – Cheyenne (Aangepast). 

 
Stap 10: Wanneer aangegeven, stop de Huid ademhaling van het “Hermetisch 

Ademhalen”  
 

 
Stap 11: Wanneer aangegeven, stop met het Volledige Lichaam’s ademhalend 

aspect van het Hermetisch Ademhalen. 
 
 

Stap 12: Opheffen van de Verweven Lucht  
 

Verzoek de Engelen van Hoge Magie om het Perfecte Symbool van Het 
Amerikaans indiaanse Gebed voor Vrede – Cheyenne (Aangepast) terug te 
halen uit de lucht.  

 
Stap 13: Loslaten van de Ruimte 

 
Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de magische cirkel op te lossen.  

 
Stap 14: Oplossen van het Perfecte Symbool van Het Amerikaans indiaanse 

Gebed voor Vrede – Cheyenne (Aangepast).  
 

Verzoek de Engelen van Hoge Magie om het hele perfecte symbool op te lossen. 

 
 


