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Open Healing Evening  Date:  -   17 March 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:  -      14 April 2015 
                            12 May 2015 
                              9 June 2015 

 
  
 

Open Healing Evening  Date:  -   26 March 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:  -      30 April 2015 
                            21 May 2015 
                            25 June 2015 

                       
 
 

Open Healing Evening  Date:  -   23 March 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:  -     27 April 2015 
                           18 May 2015 
                           22 June 2015 



   
Verkenning van het Aanroepen van de Universele 

Wet van Vertrouwen  

 
 
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: Verkenning van het Aanroepen 
van de Universele Wet van Vertrouwen;   
 
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 



Verkenning van het Aanroepen van de Universele 
Wet van Vertrouwen 

 
 
 

Introductie 
 
 
In deze Open Healing Avond, zullen we de Universele Wet van Vertrouwen actief gaan 
verkennen. De Wet van Vertrouwen heeft een groot bereik van Wetten welke zijn 
gecreerd door de Creator om het Universum te beheren. Deze Wetten werken op vele 
niveaus, van het fysieke tot het metafysische, van onbeschrijflijk klein tot het 
universele. Er zijn wetten van het spirituele niveau, wetten van het mentale niveau, 
wetten op astraal (emotioneel) niveau, de wetten van het fysieke.  
 
Vanuit Occulte en mystieke tradities, worden de Universele Wetten gezien als 
geinitieerd door de Creator, zodat de orde en harmonie gehandhaafd word binnen het 
universum, inclusief de wezens met gevoel welke binnen het universum leven. De 
Universele wetten worden door agentschappen onderhouden, zoals de Engelen.  
 
De Wetten werken niet alleen uit gewoonte, ze kunnen bewust worden aangeroepen 
om te werken. Een aktivatie van de wet kan volgen uit een directe aanroeping van een 
wet, symbolisch geactiveerd, of door gebed. Meestal, de vorm waarin de wet werkt is 
verborgen voor de ontvanger. Elke Wet welke geactiveerd wordt, kan vervolgens een 
groot aantal andere functies aktiveren, zoals energieen, krachten, machten, spirits en 
zelfs andere wetten. 

 
 

Vertrouwen en de Wet van Vertrouwen 
 
Vertrouwen is een woord dat iedereen lijkt te begrijpen, hoewel wanneer we dit dieper 
bekijken, je tot de conclusie komt dat het niet werkelijk begrepen wordt of slechts 
oppervlakkig. Ik heb gevallen gezien waar personen handelden vanuit een gevoel 
waarvan zij dachten dat het een behoefte was tot vertrouwen, wat uiteindelijk eindigde 
in een verkeerde situatie. Mensen welke nerveus of gespannen zijn voor een 
gebeurtenis of uitvoering wordt vaak gezegd; je moet meer vertrouwen hebben;. Wat 
betekent dit werkelijk? Is het mogelijk om vertrouwen te selecteren zonder zijn of 
haar betere beoordelingsvermogen te verliezen?  
 
Een bekende definitie van het woord “vertrouwen” komt uit het Engelse Oxford 
woordenboek, deze gebruikt de definite; “een stevig vertrouwen in iets of iemand”. In 
deze zin is vertrouwen niet meer dan een overtuiging. Hoewel als het een overtuiging 
zou zijn, dan zou er geen Wet van Vertrouwen zijn.  Daarentegen wanneer de Wet van 



Vertrouwen is aangeroepen, dan onstaan er reacties, ervaringen en zelfs healingen. 
Vanuit dit perspectief kunnen we observeren dat vertrouwen niet enkel een 
overtuiging is, in plaats daarvan een staat van zijn. De uitdrukking; leven in 
vertrouwen in plaats van leven in angst lijkt dit ook aan te geven. Deze staat van zijn 
is veelzijdig en daarmee heeft “vertrouwen” vele aspecten in zich. Deze kunnen door 
elk individu geactiveerd worden binnen de Wet van Vertrouwen. Dit is wat we vandaag 
in de open healing avond zullen doen.  
 
Een noemenswaardig punt is dat wanneer iemand zegt; wat ik als healer al vaak 
gehoord heb: “I moet meer vertrouwen, daarom heb ik hem geld geleend en dan geeft 
deze het nooit terug. Betekent dat vertrouwen niet werkt? Het antwoord kan op 
verschillende manieren bekeken worden, “iemand heeft vertrouwen in het proces, niet 
in de persoon” Ofwel, Ja vertrouwen werkt, tegelijk werkt Karma ook. Op een lager 
niveau van bewustzijn, kan de aard van het spel van vertrouwen, verwarrend en 
mystiek zijn. Simpel gezegd door een handeling uit te voeren, verwachten we een 
uitkomst.  Zoals; “ Ik vertrouwde erop dat de beurs omhoog zou gaan en ik 
investeerde alles wat ik had erin, vervolgens viel deze in elkaar en was ik alles kwijt”. 
Ik zou zeggen dat dit geen “Vertrouwen” is, maar een lagere vorm van hoop of 
verwachting. Zelf heb ik de overtuiging dat deze vorm van vertrouwen niets zal 
bereiken, behalve pijn in het hart.  
 
Vertrouwen kan ook worden bekeken als een fascinerend perspectief van polariteit. 
Vanuit een polariteits perspectief, is het zijn in een staat van angst en gespannenheid 
tegenovergesteld aan het zijn in een staat van Vertrouwen. In een staat van 
vertrouwen, op dit niveau van bewustzijn, hebben we het gevoel, de overtuiging en 
verwachting dat het hoogste pad van toekomst zich zal ontvouwen, ook al is niet 
bekend welke vorm dit heeft/ wat het betekent. Dit is verschillend van geloof en zeker 
van blind geloof. Dit gevoel van vertrouwen HEEFT de aard van het “uitvouwen” en dat 
het in de handen van de Creator is. De staat van zijn in angst, twijfel en 
gespannenheid en onzekerheid is de tegenovergestelde pool van vertrouwen. Ter 
verduidelijking, ik zeg niet dat angst de tegenpool van vertrouwen is, meer dat een 
staat van angst tegenovergesteld is aan de staat van vertrouwen. Iemand kan angst 
“hebben” en tegelijk vertrouwen “hebben”. Dit is geen polariteit; beide zijn 
onafhankelijk. Het zijn in een staat relateerd aan een continue vorm van zijn in een 
staat van volledig vertrouwen en het niet in een staat van angst zijn, tot een staat van 
enige angst en enig vertrouwen, tot een staat van volledige angst. Zie dat iemand, in 
een staat van volledig vertrouwen kan zijn en toch nog plaatjes van angst en angstige 
energieen in zich kan hebben, iemand kan ook in een staat van volledige angst zijn en 
plaatjes en energieen in zich dragen van vertrouwen.  
 
Vertrouwen is een kwaliteit van dualiteit. In een Eenheids bewustzijn, is er geen angst 
en geen vertrouwen, ook is de noodzaak tot “vertrouwen” er niet. Alles “Is” in eenheid. 
De aard van vertrouwen wordt bepaald door het niveau van bewustzijn dat een 
individu bereikt heeft en waarin hij/zij op dit moment verblijfd. Op een lager niveau 
van bewustzijn, is vertrouwen een overtuiging of iets waar op gehoopt wordt, op een 



hoger niveau van bewustzijn kan iemand zelfbewustzijn ervaren, het binnenkomen in 
een staat van vertrouwen. Op een heel hoog niveau van bewustzijn, kan iemand een 
verschuiving ervaren van een staat van volledig vertrouwen in een staat van waarheid 
welke vertrouwen overstijgd.   
 

 
Aanroepen en Verkennen van de Wet van Vertrouwen 

 
 
Iemand zijn/haar ervaring met vertrouwen en de effecten van de Wet van vertrouwen 
is intern/persoonlijk en subjectief. Elk individu zal de activatie van de Wet van 
Vertrouwen op een niveau ervaren dat aansluit bij de reis tot dusver en de gradatie 
van bewustzijn welke hij/zij bereikt heeft. Het is natuurlijk voor personen om zowel 
gelijkenissen als verschillen te ervaren. Gedurende deze Open Healing Avond, is het 
zeker mogelijk dat iemand beide healingen en transformaties ervaart.  
 
 
Oefeningen  

 
Stap 1: Initiele Connecties 
 
Verzoek de Engelen van Hoge Magie om elke deelnemer te verbinden met het 
Universele Bewustzijn en zijn/haar Godhead. Ontspan, sluit je ogen, stap in de stilte, 
verblijf in een meditatieve staat voor 10 minuten. Voel jezelf meer aanwezig komen, 
gegronder en gecentreerder.  

 
Stap 2: Creatie van een Perfect Symbool van de Wet van Vertrouwen 
 
Verzoek de Engelen van Hoge Magie, het Universele Bewustzijn en de Godhead om een 
Perfect Symbool voor de Wet van Vertrouwen te creeren. We zullen in afstemming 
mediteren voor 10 minuten, terwijl dit uitgevoerd wordt. Het is mogelijk om het 
symbool te zien of te voelen terwijl dit wordt gecreerd, daarnaast is het ook mogelijk 
om gewoon in een heldere, niet verbonden staat van bewustzijn te verblijven terwijl 
dit gebeurd.  
 
Stap 3: Belichaming van het Perfecte Symbool voor de Wet van Vertrouwen 
 
Verzoek de Engelen van Hoge Magie, het Universele Bewustzijn en de Godhead om het 
Perfecte Symbool van de Wet van Vertrouwen te belichamen. We zullen wederom 10 
minuten in meditatie toestand verblijven. Ontspan, stem af op het proces van 
belichaming. Het is mogelijk dat de belichaming op verschillende plaatsen gevoeld 
wordt, of niet.  
 

 
 



Stap 4: Eerste Clearing de Plaatjes van Angst en Angstige Energieën en Valse 
plaatjes en energieën in zich Dragen van Vertrouwen 
 
A) Vraag de Engelen van de Hoge Magie op te roepen de magische volgende 
instrumenten voort: 
i) Magische Lantaarn 
ii) Magische Staf 
iii) Magisch Zwaard 
iv) Magische Ketel 
v) Magische Spiegel  
vi) Magische Beker 
 
B) Vraag de Engelen van de Hoge Magie het verlichten van Plaatjes van Angst en 
Angstige Energieën en Valse plaatjes en energieën in zich Dragen van Vertrouwen 
(eventueel door kleur) en het gebruik van de tools om deze gegevens te verwijderen op 
de volgende locaties: 
i) Elke grote chakra (1-7) 
ii) De aura (eventueel per laag) 
iii) Geselecteerde organen: nieren, bijnieren, hersenen, hart middenrif, longen, keel 

 
Stap 5: Activatie van het Perfecte Symbool van de Wet van Vertrouwen 
 
We zullen nu een aantal activaties ervaren van het Symbool van Vertrouwen. Er zijn 
vele manieren waarop dit gedaan kan worden, wij zullen de chakra gebaseerde aanpak 
gebruiken.  

 
a) Verzoek de Engelen van Hoge Magie, het Universele Bewustzijn en de Godhead om 
het Perfecte Symbool van de Wet van Vertrouwen te activeren in het hart chakra zodat 
we meer voelen en de ervaring hebben van een hogere Staat van Vertrouwen. Ervaar dit 
voor 10 minuten. 

 
b) Verzoek de Engelen van Hoge Magie, het Universele Bewustzijn en de Godhead om 
het Perfecte Symbool van de Wet van Vertrouwen binnen het 6e chakra te activeren, 
zodat we in staat zijn meer authentiek vertrouwen op geestelijk niveau te ervaren. 
Ervaar dit voor 10 minuten.  

 
c) Verzoek de Engelen van Hoge Magie, het Universele Bewustzijn en de Godhead om 
het Perfecte Symbool van de Wet van Vertrouwen binnen het 5e chakra te activeren, 
zodat we in staat zijn meer authentieke expressie van vertrouwen te ervaren. Ervaar 
dit voor 10 minuten. 
 
d) Verzoek de Engelen van Hoge Magie, het Universele Bewustzijn en de Godhead om 
het Perfecte Symbool van de Wet van Vertrouwen binnen het 7e chakra te activeren, om 
zo in staat zijn om duidelijker de waarheid kennen terwijl ze in een Staat van 
Vertrouwen. Ervaar dit voor 10 minuten.  



 
 
e) Verzoek de Engelen van Hoge Magie, het Universele Bewustzijn en de Godhead om 
het Perfecte Symbool van de Wet van Vertrouwen binnen het 3e chakra te activeren, 
zodat we in staat zijn meer vanuit vertrouwen te handelen. Sta toe dat hierdoor de 
behoefte, energie en plaatjes los laten welke je in een staat van controle houden, 
inclusief de controle over anderen.  Ervaar dit voor 10 minuten. 

 
 
f) Verzoek de Engelen van Hoge Magie, het Universele Bewustzijn en de Godhead om 
het Perfecte Symbool van de Wet van Vertrouwen binnen het 1e chakra te activeren, om 
zo zijn veilig en ondersteund in een weten Staat van Vertrouwen. Ervaar dit voor 10 
minuten. 
 
g) Verzoek de Engelen van Hoge Magie, het Universele Bewustzijn en de Godhead om 
het Perfecte Symbool van de Wet van Vertrouwen binnen het 2e chakra te activeren, 
zodat als om alle aspecten van procreatie te ervaren, terwijl ze in een Staat van 
Vertrouwen. Ervaar dit voor 10 minuten.   
 

 
 

Stap 5: Een Ervaring met de activatie van het Perfecte Symbool van de Wet van 
Vertrouwen 
 
Verzoek de Engelen van Hoge Magie, het Universele Bewustzijn en de Godhead om het 
Perfecte Symbool van de Wet van Vertrouwen  te activeren voor je algemene staat van 
bewustzijn, sta jezelf 10 minuten toe om af te stemmen. Vervolgens zullen we als 
groep, psalm 23 lezen om de ervaring van een diepere betekenis van de Wet van 
Vertrouwen op te doen.  

 
      
Psalm 23    (King James Version) 
 
De Heer is mijn herder; Ik zal niet willen.  

Hij laat me liggen in groene weiden: Hij leidt me langs de stille wateren.  

Hij hersteld mijn ziel: Hij leidt me over de paden van Gerechtigheid 
vanuit zijn naam. 

Ook al loop ik door de valley over de schaduw van de dood, Ik vrees geen 
kwaad: voor U bent bij me; Uw stok en uw staf stellen me gerust.  

U bereidt een tafel voor me in de aanwezigheid van mijn vijanden: Mijn 
hoofd zalvend met olie; loopt mijn beker over.  



Goedheid en vergeving zal me volgen voor alle dagen van mijn Leven: Ik 
zal in het huis van God voor eeuwig verblijven.  

 

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
Psalm 23    (King James Version) 
 
The Lord is my shepherd; I shall not want. 

He maketh me to lie down in green pastures: he leadeth me beside the 
still waters. 

He restoreth my soul: he leadeth me in the paths of righteousness for his 
name's sake. 

Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear 
no evil: for thou art with me; thy rod and thy staff they comfort me. 

Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies: thou 
anointest my head with oil; my cup runneth over. 

Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life: and I 
will dwell in the house of the Lord forever. 

 

 
 


