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Open Healing Evening  Date:  -   10 June 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:  -      1 July 2014 
                            9 September 2014 
                               October 2014 

 
  
 

Open Healing Evening  Date:  -   26 June 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:  -  28 August 2014 
                        25 September 2014 
                             October 2014 

                       
 
 

Open Healing Evening  Date:  -   23 June 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:  -  25 August 2014 
                        22 September 2014 
                             October 2014 



   
Healing van het Lichaam door de Mind – vanuit Hoge 

Magie Benaderd  
 
 

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 het Lichaam door de 
Mind – vanuit Hoge Magie Benaderd; 
 
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 het Lichaam door de Mind – vanuit Hoge 
Magie Benaderd 

 
 
 

Introductie 
 
In de Open Healing Avond zullen we healings uitvoeren via de Gelokaliseerde Mind 
met als doel het lichaam te Helen. Dit zal worden bekrachtigd via een Magisch Ritueel 
voor Mind Lichaam Eenwording. Een individu zijn lichaam en gelokaliseerde Mind zijn 
over het algemeen erg van elkaar gescheiden, daarnaast kunnen ze in een hoge mate 
van overeenstemming zijn (een worden). Deze “Mind-Lichaam eenwording” is optimaal 
voor iemand zijn gezondheid en spirituele groei. Sommige healers noemen het 
“lichaam-Mind complex” om bij een healing niet alleen het lichaam of de geest te 
healen, dat deze beide gelijk geheald worden en op elkaar afgestemd.  
Voor deze Open Healing Avond ervaring zullen we gebruik maken van de meer 
eenvoudige healings. Wat werkt voor de eenvoudige, werkt ook voor de ontwikkelde 
healing methoden. Belangrijker is dat wanneer iemand leeft in een staat van 
overeenstemming van het “mind-lichaam”, dit leven krachtiger wordt.  
 
 
Achtergrond 
 
 
De gelokaliseerde Mind 

 
De eerste vraag die iemand kan vragen is “wat is de gelokaliseerde mind” en “waar 
bevind zich de gelokaliseerde mind”. Ten eerste gebruiken we de term “gelokaliseerde 
Mind” om specifiek aan te geven welke mind we bedoelen. In veel spirituele en 
metafysische traditites zijn er verschillende niveau’s van Mind. Er is een Universele 
Mind; een Goddelijke Mind; een Supramentale Mind; et cetera. Binnenin onszelf 
bevinden de Minds van de organen en de minds van cellen. 
 
Daarom refereert de gelokaliseerde mind aan de geindividualiseerde mind die 
geassocieerd wordt met de Identiteit van het ik (Ik BEN), onszelf als spirit en onszelf 
als ziel. We hebben ook een niet gelokaliseerd mentaal lichaam, en er zijn vele niveaus 
van mind binnen dit mentale lichaam. Dit is niet het niveau van Mind wat we nu gaan 
onderzoeken. 
 
Er zijn vele discussies gevoerd over waar de Mind verblijft. Voor sommigen is dit in 
het hoofd, voor anderen verblijft  juist het volledige menselijk lichaam in de mind. 
Mijn basis overtuiging is dat het lichaam fysiek zich in de mind bevind. Hoewel we dit 
werk uitvoeren, zonder dat we hoeven te weten waar de mind verblijft, werken we met 
het centrum van de mind. Zelf wanneer we niet weten waar het centrum van de mind 



is, kunnen we nog steeds werken met de gelokaliseerde mind door de 
overeenstemming tussen het centrum van de gelokaliseerde mind tot een ander 
centrum. In dit geval gebruiken we het centrum van het hoofd.  
 
Het Centrum van het Hoofd is een belangrijk centrum dat wordt gebruikt door 
verschillende spirituele tradities, waaronder een groot aantal psychic/paranormale 
scholen over de hele wereld. Binnen deze scholen word geleerd om iemand zichzelf te 
laten centreren als een focus punt in het centrum van het hoofd, vanuit hier kan 
iemand paranormale lezingen geven en de wereld bekijken zowel buiten zichzelf als in 
zichzelf, dit alles vanuit een staat van neutraliteit. Het zou een sprong zijn om te 
zeggen dat het centrum van het hoofd, het centrum van de gelokaliseerde mind is. 
Door gebruik te maken van de Universele magische Wetten is dit niet nodig.  
 
De Universele en Magische Wetten 
 
We zullen gebruik maken van de Engelen van Hoge Magie om de Universele en 
Magische Wetten aan te roepen en te activeren. We zullen de Engelen van Hoge Magie 
verzoeken om het gewenste magische standbeeld te creëren en het uitvoeren van het 
magische ritueel. 
 
De Wet van Centrum 
 
De Wet van Centrum stelt dat alles een centrum heeft, diegene die het centrum 
beheerst, beheerst het geheel. Dit is een Wet van zowel de macrocosmos aalsvel de 
microcosmos. Het bestaat op alle niveaus, van het engelenniveau tot het causale en 
fysieke. Wanneer iemand “beheerst” of volledig aanwezig is in het centrum, controleert 
deze het geheel. Binnenin het “Body/Mind” niveau, zijn er twee centra welke belangrijk 
zijn. De een is het centrum van het hoofd; de ander is het One-Point of de “Hara” 
welke zich net onder de navel bevind en ongeveer het middelpunt van het lichaam 
weergeeft. Deze twee samen kunnen het body-mind centrum worden genoemd.  
 
De Wet van Een 
 
De Wet van Een is een krachtige wet, deze kan makkelijk verkeerd begrepen worden. 
De Wet van Een stelt dat alles op een bepaald niveau van bewustzijn een is en met 
alles is verbonden. In essentie is alles voortgekomen uit dezelfde bron en daarom in 
zijn ongedifferentieerde toestand, hetzelfde. Het Centrum is een plaats in het 
metafysische, tijd-ruimte; het is een idee, een staat van bewustzijn. Vandaar op het 
hoogste niveau als staat van bewustzijn, de Wet van Centrum bevat de Wet van Een, 
welke stelt dat alle centra een zijn. 
 
Door gebruik te maken van deze beide Wetten, stelt ons in staat om het “centrum van 
het hoofd” als centrum van de mind te hanteren. Via deze wetten kunnen we ook het 
One point of de Hara als het centrum van de mind hanteren. Het is aan de beoefenaar 
waar hij/zij voor kiest.  



In dit geval door het gebruik van het centrum van het hoofd, scheid duidelijk de 
ervaring van de mind met de ervaring van het lichaam. Sinds de meesten westerlingen 
“in hun hoofd leven” zal dit een meer bekende ervaring zijn.  
 
 
Magische Standbeelden 
 
Het Magisch Standbeeld is een krachtige en effectieve expressie van de Wet van 
Symbolen. Wanneer is een Magisch Standbeeld gecreëerd wordt voor een individu, zal 
elke kracht, macht of energie, krachtveld of wat dan ook dat is toegepast op het 
Magische Standbeeld automatisch en direct doorgestuurd wordt naar wat het 
standbeeld vertegenwoordigd. In deze specifieke toepassing zal het Magische 
Standbeeld worden gecreëerd van “Mind materie” waaruit de gelokaliseerde Mind 
bestaat. Vandaar dat het werk dat op het standbeeld wordt uitgevoerd direct 
weerspiegeld wordt door de gelokaliseerde Mind.  

 
 

Magisch Ritueel voor Mind Lichaam Eenwording 
 
De Engelen van Hoge Magie kunnen worden verzocht om een speciaal Magisch Ritueel 
voor de mind lichaam eenwording op te zetten en uit te voeren. Hierbij komen de 
gelokaliseerde mind en het lichaam metafysisch in een staat van eenheid. Vervolgens 
heeft het werk aan een van deze twee direct invloed op het andere.  
 
Note:  
Het onderwerp van de Universele Wetten word uitgebreid behandelt in de Universele 
Wetten Spiritual-Arts Academy Class: UNIVERSAL LAWS - SYMBOLIZED AND 
EMBODIED 
Het onderwerp van Magische Rituelen wordt uitgebreid behandelt in de Spiritual-Arts 
Academy Class:  
HIGH MAGIC -  THE PRACTICE OF THE HIGHER LAWS  
 

 
  
Oefening  
 
Stap 1: Creatie van het Gelokaliseerde Mind Magisch Standbeeld 
 
In deze stap zullen we de Engelen van Hoge Magie verzoeken om een Magisch 
Standbeeld te creëren voor de Gelokaliseerde Mind vanuit mind materie. Dit Magisch 
Standbeeld verblijft buiten de deelnemer zijn persoonlijke space/ruimte. Later kan het 
worden verplaatst naar het centrum van het hoofd.  
 
a) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om een magische cirkel rond je te creëren op 

het niveau van het one point, geheel rondom je en breder dan je aura. Verzoek de 



Engelen van Hoge Magie om een magische cirkel te creëren die zich voor je aura 
bevind en buiten de magische cirkel welke al gecreëerd is.  

b) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om een Magisch Standbeeld te creëren van het 
Gelokaliseerde Mind in de magische cirkel voor je aura. Dit Magische Standbeeld is 
gemaakt van “Mind Materie”  

 
 
Stap 2: Voorbereidende Reiniging van het Centrum van het Hoofd  
 
We zullen ons eerst als focus punt verplaatsen naar het one point of hara. We zullen 
dan de Engelen van Hoge Magie verzoeken om een hypercosmisch kruis te creëren in 
het centrum van ons hoofd. Vervolgens verzoeken we de engelen om de Magische 
Staf/wand te gebruiken om een zuivering te vragen van de ruimte in het 
hypercosmisch kruis.  Daarna zullen we onszelf verplaatsen als focus punt naar het 
centrum van het hoofd in het hypercosmisch kruis. 
 
1) Verblijf als focus punt in je one point;  
2) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om een hypercosmisch kruis te creëren in het 

centrum van het hoofd; 
3) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de Magische staf/wand te gebruiken om een 

reiniging van de ruimte-tijd binnen het cosmisch kruis; 
4) Verblijf nu als focus punt in het centrum van het hypercomisch kruis in het centrum 

van het hoofd. 
 
We zullen in meditatie verblijven voor ongeveer 3 minuten om te ervaren hoe het is als focus 
punt in het centrum van het hoofd.  
 
Stap 3: Uitvoeren van het Magisch Ritueel voor Mind-Lichaam Eenwording 

 
a) Verzoek de Engelen van Hoge Magie en sta deze toe om een speciaal Magisch Ritueel 

voor de eenwording van het Mind lichaam op te zetten.. Geef dit 5 minuten om dit op 
te zetten; 

b) Verzoek de Engelen van Hoge Magie en sta deze toe om een speciaal Magisch Ritueel 
voor de eenwording van het Mind lichaam uit te voeren.. Ervaar dit voor 10  
minuten, verblijf in meditatie, adem rustig en beleef de ervaring; 
 

 
Stap 4: Aanroepen van de De Wet van Een en de Wet van Centrum  

 
a) Verzoek de Engelen van Hoge Magie en sta deze toe om de Magische Wet van Een 

aan te roepen zodat het centrum van de gelokaliseerde mind en het centrum van het 
hoofd een zijn. Dit houd in dat deze behandeld kunnen worden als een en hetzelfde. 
Geef dit 10 minuten om dit op te zetten; verblijf in meditatie, adem rustig en beleef 
de ervaring; 

b) Verzoek de Engelen van Hoge Magie en sta deze toe om de Magische Wet van 



Centrum aan te roepen zodat het centrum van de gelokaliseerde mind,  de controle 
heeft over de totaliteit van de gehele gelokaliseerde mind. Ervaar dit 5 minuten; 
verblijf in meditatie, adem rustig en beleef de ervaring; 

 
Herken nu dat het verblijven in het centrum van het hoofd gelijk staat aan het 
controleren van de totale gelokaliseerde mind.  
 
 
 
Stap 5:  Verplaatsen van het Magisch Stanbeeld van de Gelokaliseerde Mind naar 
het centrum van het hoofd 

 
a) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om het Magisch Standbeeld van de 

gelokaliseerde mind te verplaatsen naar de Magische cirkel in het centrum van het 
hypercosmisch kruis in het centrum van het hoofd.; 

 
Elke healing die nu uitgevoerd wordt op het Gelokaliseerde Mind Magisch Standbeeld 
zal een directe invloed hebben op de gelokaliseerde mind. Door het magisch ritueel 
voor Mind Lichaam Eenwording zal dit weerspiegelen in het lichaam.  
 
Stap 6: Gronding Kleuren Healing op het Magisch Standbeeld van de Gelokaliseerde 
Mind 

 
Een van de meest directe manieren om de voordelen te ervaren van de healing op de 
mind en lichaam is om een simpele vorm van healing te gebruiken en dit stapsgewijs 
uit te voeren. We zullen een kleuren healing van de gronding van het gehele 
gelokaliseerde Mind Magisch Standbeeld uitvoeren, vervolgens specifieke organen.  
 
a) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om een gronding te maken voor het 

Gelokaliseerde Mind Magisch Standbeeld. Vervolgens met intentie, laat de kleuren 
wisselen door de gronding;  

b) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om een gronding te maken voor een orgaan 
binnen het Gelokaliseerde mind Magisch Standbeeld. Vervolgens door middel van 
intentie laat je verschillende kleuren gronding toe;  

c) Uitvoeren van de bovenstaande stap, verschillende malen. Daarna Verzoek de 
Engelen van Hoge Magie om de gronding los te maken van de vorige stap naar het 
orgaan en verzoek de Engelen nu om een ander orgaan van een gronding te 
voorzien. Wanneer afgerond, verzoek de Engelen van Hoge Magie om ook de 
gronding van dit orgaan los te maken.  

 
Stap 7: Gechannelde Healing  op het Gelokaliseerd Mind Magisch Standbeeld 
 
In dit geval zullen we ons verbinden met een Healing Tempel in het Hogere Astrale en 
de Engelen van Hoge Magie verzoeken om healing Energieën te channelen vanuit 
verschillende locaties binnen het Gelokaliseerde Mind Magisch Standbeeld 



 
a) Verzoek de Engelen van Hoge Magie voor een verbinding met een Healing Tempel in 

het Hogere Astrale Niveau. 
b) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de healing energie en frequenties naar een 

specifieke locaties binnen het Gelokaliseerde Mind Magisch Standbeeld.  
c) Wanneer afgerond, Verzoek de Engelen van Hoge Magie om te stoppen met het 

channelen van healing energie en frequenties;   
d) Neem een moment om zowel je “mind” en je lichaam te ervaren. 
 
 

 
Stap 8: Verdere stappen -  
 
In Stap 4, hebben we de Wet van Een en de Wet van Centrum aangeroepen voor het 
gelokaliseerde mind en lichaam. Vervolgens hebben we het Gelokaliseerde Mind 
Magisch Standbeeld naar het centrum van het hoofd verplaatst. Aangezien het 
mogelijk is dat iemand een bepaalde typen healing niet in zijn of een ander zijn 
centrum van het hoofd wil uitvoeren. De Wetten kunnen doorvoer verder worden 
toegepast op de Magische Cirkel zodat het Gelokaliseerde Mind Magisch Standbeeld 
kan worden getransporteerd naar het centrum van de Magische Cirkel zodat het werk 
dat uitgevoerd word op het Gelokaliseerde Mind Magisch Standbeeld. We zullen dit 
doen en verschillende healings uitvoeren met de Supramentale Healing Gidsen.  
 
a) Verzoek de Engelen van Hoge Magie en sta deze toe om de Magische Wet van Een 

aan te roepen zodat het centrum van de Magische Cirkel, het centrum van de 
gelokaliseerde mind en het centrum van het hoofd, een zijn. Sta dit voor 3 minuten 
toe, ben ik meditatie en beleef de ervaring; 

b) Verzoek de Engelen van Hoge Magie en sta deze toe om de Magische Wet van 
Centrum aan te roepen zodat het centrum van de Magische Cirkel de gehele cirkel 
beheerst. Deze wet is eigenlijk impliciet aan de Magische Cirkel. Sta dit voor 3 
minuten toe, ben ik meditatie en beleef de ervaring; 

c) Verzoek de Engelen van Hoge Magie  voor een verbinding met een paar 
Supramentale Healing Gidsen voor elk Gelokaliseerd Mind Magisch Standbeeld van 
de deelnemers. Vervolgens zullen we verzoeken doen voor een specifieke ziekte of 
voor een systeem of orgaan. Na het maken van een verzoek, verblijven we in 
meditatie en ademen rustig. Beleef de ervaring; 

d) Bedank de Supramentale Healing Gidsen en verzoek de Engelen van Hoge Magie om 
de Supramentale Healing Gidsen terug te brengen naar hun plek.  

 
Stap 8: Afsluiting  
 
a) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om of het Gelokaliseerde Mind Magisch 

Standbeeld op te lossen ofwel te deactiveren;   
b) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de twee magische Cirkels en het 

Hypercosmisch kruis in het centrum van het hoofd op te losse. 



 
 
Stap 9: Comment 
 
Het is mogelijk date r vragen voortkomen uit de ervaringen van deze avond. 
Bijvoorbeeld, wat betekent het om het lichaam te healen via de gelokaliseerde mind; 
wat gebeurt er als het lichaam een healing ontvangt niet via het gelokaliseerde mind; 
hoe is de interactie tussen het gelokaliseerde mind en de andere typen minds; hoe 
verhoud het gelokaliseerde mind zich tot onze hersenen; hoe staat het tot andere 
traditionele mind lichaam wetenschap. Dit is een gebied waarin nog niet veel 
antwoorden bekend zijn en nog open voor verkenning. Hoewel het duidelijk is dat er 
een voordeel bekend is door mind lichaam eenwording (zoals er ook spirit-body 
eenwording is)  

 
 


