
                                                          
NL 

 
Open Healing Evening  Date:  -   14 January 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:  -    11 March 2014 
                          18 March 2014 
                            8 April 2014 

 
  
 

Open Healing Evening  Date:  -   23 January 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:  -  6 March 2014 
                        27 March 2014 
                        24 April 2014 

                       
 
 

Open Healing Evening  Date:  -   20 January 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:  -  10 March 2014 
                        24 March 2014 
                        14 April 2014 



   
Healing van het “Ik” door het gebruik van de Wet 

van Identiteit en de Kabbalisticshe Levensboom 2 – 
Over Kolom Lopen 

 
 
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 – Een Ierse Vriendschaps Wens; 
 
10) Neem een moment om Dankbaarheid te Uitten; 
 
11) Presenteren van de informatie over: Healing van het “Ik” duur het 

gebruik van de Wet van Identiteit en de Kabbalisticshe Levensboom 2 
– Over Kolom Lopen; 

 
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. 
 

 



               Een Ierse Vriendschap Wens 

Dat er altijd werk mag zijn om je handen bezig te houden; 
Dat er altijd een munt of twee in je portemonnee mag zijn; 

Dat de zon altijd op je venster moge schijnen; 
Dat er zeker een regenboog na elke regenbui zal zijn; 
Dat de hand van een vriend altijd in je buurt mag zijn; 

Dat God je hart mag vullen met vreugde om je op te vrolijken, 
 
 
 
 
  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 “Ik” door het gebruik van de Wet 
van Identiteit en de Kabbalistische Levensboom 2 – 

Over Kolom Lopen 

 

Introductie 

Deze Open Healing Avond is een uitbreiding van de Open Healing Avond 
van December 2013. Het onderwerp is hetzelfde, de manier waarop we 
door de Kabbalistische Levensboom reizen verschilt. In de Open Healing 
Avond van december 2013, gingen we eerst neerwaarts door de 3 
kolommen, ook wel paden genoemd,  en vervolgens omhoog. In deze 
Open Healing Avond zullen we kruislings door de drie kolommen reizen. 
We reizen dus naar dezelfde Sephirot, alleen verschilt het pad er naar 
toe, wat voor een andere ervaring zal zorgen. Het is echter niet nodig om 
de Open Healing Avond van december bijgewoond te hebben om deze 
Open Healing Avond volledig te ervaren. Alle informatie die nodig is voor 
de ervaring zal worden herhaald in het script.  

In deze Open Healing Avond zullen we gebruik maken van de Wet van 
Identiteit in samenwerking met de Kabbalistische Levensboom, om zo 
een verruimd bewustzijn en verbinding te maken met “onszelf” als Ik. Dit 
bewustzijn zal van onszelf zijn als een evolutionair Wezen en bevat 
zowel de aspecten van onszelf, alswel de reis van onszelf als een Spirit, 
Ziel en lichaam. Dat is wat de Kabbalistische Levensboom toevoegd aan 
deze ervaring van vanavond. 

Om het process van de healing van deze avond te begrijpen, hebben we 
kennis nodig van de wet van Identiteit, de aard van de Kabbalistische 
Levensboom, en bepaalde universele krachten. Als een Ik, zullen we door 
de Kabbalistische Levensboom reizen, eerst van boven naar beneden en 
dan van onder naar boven, door de drie pilaren, de linkse, de rechtse en 
het centrum. Terwijl we door de Sephirots van de boom reizen, zullen we 
bijgestaan worden door de Goddelijke neerdalende Kracht in de 
neerwaarste richting en de Bewustzijns Kracht voor de beweging 
omhoog. 

Achtergrond informatie 

Als een Universele Wet, is de Wet van Identiteit een persoonlijke Wet 
welke actief is in overeenstemming met de Hogere Wetten en in balans en 
harmonie met de andere persoonlijke wetten. Het is mijn persoonlijke 



ervaring dat de andere Universele Wetten, zoals de Wet van Gratie en de 
Wet van Vergeving, een belangrijkere invloed hebben op het individu. Een 
uitgebreidde discussie over de Wetten in het algemeen gaat verder dan 
de focus van deze Open Healing Avond, hoewel sommige algemene 
informatie over de wetten erg handig kan zijn. 

Ten eerste, de Universele Wet kan worden gezien als geinitieerd door de 
Creator om de harmonie te bewaren, de wet en orde in het universum en 
dat van de individuen binnen het universum. Daarom als eerste is het de 
Universele Wet welke een actie van de Creator is, deze Universele Wetten 
omvatten de Natuurlijke Wetten welke actief zijn binnen de natuurkunde 
en de Buitengewone Wetten (Supernatural), Paranormale Wetten, welke 
werken op de hogere fysica ofwel metaphysica. 

Het tweede punt is dat de Universele Wet door het universum wordt 
gehandhaafd door agentschappen. Er zijn vele van deze agentschappen 
van God, zoals de Engelen, welke verschillende wetten onderhouden. Niet 
alleen zijn de wetten gecreerd, ze worden ook onderhouden door 
verschillende agentschappen welke de wet symboliseren. 

Het derde en erg belangrijke punt is dat het mogelijk is de Universele 
Wet aan te roepen zodat het werkzaam kan zijn in iemands leven als het 
is aangeroepen. Het werkt dan perfect. Als deze wet is aangeroepen 
werkt hij in overeenstemming met al de wetten. En in overeenstemming 
met de Hogere Wetten kunnen de Universele Wetten ook worden 
gesymboliseerd, belichaamd en geactiveerd. De Wet zal dan de dingen 
perfect laten verlopen. Als men met kennis en bewustzijn de Wetten 
aanroept betekent dat dat hij of zij minder prioriteit geeft aan de 
behoefte om dingen persoonlijk uit te werken en zich overgeeft aan de 
Wet om zaken uit te werken. Als de Universele Wet gebruikt wordt , 
werkt de Universele Kracht in samenwerking met de Hogere Intelligentie, 
en de vertegenwoordigers/agentschappen die in essentie de 
Alomtegenwoordigheid van God zijn, worden aangewend. 

Het derde punt verschaft ons interessante overwegingen met betrekking 
tot hoe men de Wetten kan gebruiken, vergeleken met hoe ze over het 
routinematig worden gebruikt. Veel mensen en ook veel schrijvers en 
sprekers doen aan wat ik het manipuleren van de Wet noem. Allereerst 
identificeren en definiëren ze een wet en geven dan suggesties over hoe 
deze in je leven kunnen werken opdat de wet je zal geven wat je verlangt. 
En vaak denken ze niet na over de samengestelde werking van wetten en 
hoe de poging een wet te manipuleren ook andere wetten in werking 
stelt, vaak met een ongewenste uitkomst. Maar voor hen met een hoger 
bewustzijn “in”de wetten kunnen de Universele Wetten geactiveerd 
worden, en is het individu bewust van de manier waarop ze werken, 



zoals bepaald door de Wet der Wetten in overeenstemming met de 
Wetten van Prioriteit (Precedence). 

De Wet van Identiteit, de wet die we vanavond zullen aanroepen, is een 
wet van persoonlijk bestaan. De Wet van Identiteit maakt het mogelijk 
om te handelen vanuit je ware zelf en daarbij je authentieke zelf te 
ontdekken en meer jezelf te worden. Je ware zelf is je essentie 
verbonden met je ziele-essentie, je hogere zelf. Je pseudo-zelf is het 
onechte ego, wat eigenlijk mindsets, programmering en emotionele 
gedragspatronen zijn. Als je handelt vanuit je pseudo-zelf dan werken de 
wetten van onwaarheid, de wetten van onwetendheid de dingen voor je 
uit. Maar als je handelt vanuit je ware authentieke zelf dan werk je vanuit 
de hogere wetten. Het is goed om onderscheid te maken want er zijn 
wetten die ons handelen bepalen, of we dat leuk vinden of niet. Het is 
ieder’s keuze of ze willen handelen vanuit hun essentie of vanuit hun 
oppervlakkige persoonlijkheid en geregeerd worden vanuit de hogere of 
de lagere wetten. En het individu die de Wet van Identiteit aanroept 
brengt zichzelf op het pad van de Hogere Wetten. Je weet wanneer je 
handelt vanuit je essentie want dan voel je liefdadige vriendelijkheid en 
innerlijke warmte. Het ware zelf is het IK BEN ( I am) 

In de Kabbalistische traditie wordt, de boom van Sephirots, ook wel de 
Levensboom genoemd, uitgebeeld door een onderling verbonden netwerk 
van tien Sephirats. Om de betekenis van de Levensboom te begrijpen 
vereist een behoorlijke studie, om dieper op de materie in te gaan dan de 
beknopte beschrijving die we hier gebruiken, ligt buiten de focus van de 
open healing avond. De Kabbalistische Levensboom, vertegenwoordigd 
niets minder dan het scheppingsverhaal, de paden voor evolutie van de 
spirituele opstijging van de mens. Door in te tappen op de wijsheid en de 
kennis welke de Kabbalistische levensboom bevat, is het mogelijk om 
voordelen op healing gebied te verkrijgen welke werken voor deze avond 
en daarna. Ik heb een diagram van de Kabbalistische Levensboom 
toegevoegd op de laatste pagina van het script. 

In het observeren van de Levensboom, valt het op dat de 10 Sephirots 
onderling zijn verbonden door paden. Elke Sephirot heeft een nummer, 
van 1 tot 10, de duidelijke paden zijn van nummer 11 tot 32. Voor 
degenie die een duidelijke strategie voor spirituele evolutie gebruiken, 
hebben de paden een specifieke waarde. Hoewel het ook mogelijk is om 
een enkele Sephirot te gebruiken als focus, zoals bevoorbeeld 10. 

De Kabbalistische Levensboom lijkt een twee dimensionale structuur te 
hebben, al is het in essentie een driedimensionale structuur. Er zijn 5 
aspecten binnen elke Sephirot, welke een overeenkomst 
vertegenwoordigd van : Spirit, Ziel, Intellect, Hart en Lichaam. De Spirit is 



vertegenwoordigd door naam, een expressie van God, De Ziel wordt 
vertegenwoordigd door de naam van de Sephirot zelf. Het intellect is 
vertegenwoordigd door de hoofd AartsEngel, van het koor van Engelen. 
Het hart aspect is vertegenwoordigd door de Orde van Engelen welke in 
de Sephirot aanwezig zijn. Uiteindelijk, het lichaam welke 
vertegenwoordigd wordt door een planeet. 

Volgens Traditie, zullen personen bewust kiezen om een strategie van 
evolutie te kiezen, ofwel door het rechtse pad the volgen, het linkse of 
het centrale. Het linkse pad start bij Sephirot 10, gaat vervolgens naar 31 
naar Sephirot 8, dan naar pad 23 richting Sephirot 5, dan het pad naar 18 
richting Sephirot 3, en uiteindelijk via pad 12 naar Sephirot 1.              
Het rechtse pad start bij Sephirot 10, gaat via pad 29 naar Sephirot 7, dan 
via pad 21 naar Sephirot 4, gaat via pad 16 naar Sephirot 2 en uiteindelijk 
via pad 11 naar Sephirot 1.                                                                      
Het centrale pad start bij Sephirot 10, gaat via pad 32 naar Sephirot 9 
dan via pad 25 naar Sephirot 6 en uiteindelijk omhoog via pad 13 naar 
Sephirot 1. 

Hoewel het niet nodig is om chronologisch door de Sephirots 1 tot 10 te 
gaan, of van Sephirot 10 naar 1 door de drie kolommen. Het is mogelijk 
om te reizen door de boom via een willekeurig pad.  Dit zal ook de 
manier zijn welke we zullen ervaring tijdens onze reis door de 
Kabbalistische Levensboom in deze Open Healing Avond.  

De reis omhoog, zoals hierboven uitgelegd, kan worden gezien al seen 
pad voor spirituele evolutie naar hogere niveaus van bewustzijn. De Reis 
naar beneden kan worden gezien als een manifestatie van puur 
bewustzijn naar materie. 

Hoewel de Kabbalistische Levensboom wordt geassocieerd met de 
Kabbalistische Hebreeuwse Traditie, gebruiken ook andere tradities dit 
algemene idée van een neerwaartse manifestatie van pure spirit naar 
materie en opstijging van materie naar spirit. 

Sri Aurobindo identificeerde de neerwaartse kracht, welke hij de 
Goddelijke Neerwaartse Kracht noemde, de opwaartse Kracht noemde hij 
de Bewustzijns Kracht. Het neerwaartse proces noemde hij “Involutie” 
van bewustzijn, en het omhooggaande “Evolutie”. We zullen beide van 
deze krachten ervaren gedurende de Open Healing Avond. 

Tot Slot, zullen een symbool creeren om elk van ieders identiteit te 
vertegenwoordigen reizend door de boom. Dit zal het pentagram zijn. 
Waar we dit plaatsen (of de Engelen van Hoge Magie dit plaatsen) is waar 
we als identiteit aanwezig zullen zijn. 



 

Oefening 

Stap 1: Eerste Opstelling & Verlevendiging van de Kabbalistiche 
Levensboom, en de creatie van het Pentagram als Magisch Symbool, 
Symboliserend en belichamend van de Wet van Identiteit. 

A) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om een Magische Cirkel rond het 
Diagram van de Kabbalistishe Levensboom te creeren. 

B) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om dit Diagram van de 
Kabbalistische Levensboom te “verlevendigen” 

C) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om een symbool te creeren van 
Supramentale materie van het Pentagram. Dit Symbool zal tegelijk zowel 
in het Spirituele Niveau, Mentale Niveau, Astrale Niveau en het Etherische 
Niveau bestaan. 

D) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de Wet van Symbolen voor het 
Pentagram aan te roepen. Zodat het Symbool van het Pentagram en het 
Perfect Symbool een zijn. 

E) Verbind nu de krachten welke de Wet van Identiteit symboliseerd en 
belichaamd. Dit zijn de Engelen van Hoge Magie en het Universele 
Bewustzijn. De Engelen van Hoge Magie hebben hiervoor elk individu 
verbonden met het Universele Bewustzijn. 

F) Voor elke Deelnemer, gebruiken de Engelen van Hoge Magie, het 
Universele Bewustzijn en de Wet van Identiteit symboliseren en 
belichamen. 

G) Wanneer voldoende belichaamd, zullen de Engelen van Hoge Magie het 
geplaatse symbool van de Wet van Identiteit activeren. Het activeren van 
de Wet, laat krachten, energieen, licht, stralen en wat er nog meer nodig 
is om de aangeroepen Wet in overeenstemming te brengen met de 
Wetten. 

Stap 2: Afdalen van de Kabbalistische Levensboom 
 
A) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om het Perfecte Symbool van het 
Pentragram in Sephirot 1 te plaatsen, Kether de Kroon. 
   
B) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om het Perfecte Symbool van de 



Wet van Identiteit te activeren. Dit zal gebeuren terwijl het Perfecte 
Symbool van het Pentagram in Sephirot 1 is.  
Ervaar dit voor 5 minuten. 
 
C) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de Goddelijke Neerwaartse 
Kracht te activeren. Wordt bewust van het Perfecte Symbool van het 
Pentagram wat beweegt over pad 11 naar Sephirot 2, Chokmah Wijsheid. 
 
D) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om het Perfecte Symbool van de 
Wet van Identiteit te activeren in Sephirot 2. Ervaar dit voor 5 minuten. 
 
E) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de Goddelijke Neerwaartse 
Kracht te activeren. Wordt bewust van het Perfecte Symbool van het 
Pentagram wat beweegt over pad 14 naar Sephirot 3, Binah, Begrip 
 
F) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om het Perfecte Symbool van de 
Wet van Identiteit te activeren in Sephirot 3. Ervaar dit voor 5 minuten. 
 
G) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de Goddelijke Neerwaartse 
Kracht te activeren. Wordt bewust van het Perfecte Symbool van het 
Pentagram wat beweegt over pad 18 naar Sephirot 5, Geburah, Kracht. 
 
H) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om het Perfecte Symbool van de 
Wet van Identiteit te activeren in Sephirot 5. Ervaar dit voor 5 minuten 
 
I) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de Goddelijke Neerwaartse 
Kracht te activeren. Wordt bewust van het Perfecte Symbool van het 
Pentagram wat beweegt over pad 19 naar Sephirot 4, Chesed, Genade. 
 
J) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om het Perfecte Symbool van de 
Wet van Identiteit te activeren in Sephirot 4. Ervaar dit voor 5 minuten 
 
K) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de Goddelijke Neerwaartse 
Kracht te activeren. Wordt bewust van het Perfecte Symbool van het 
Pentagram wat beweegt over pad 20 naar Sephirot 6, Tiphareth, 
Schoonheid. 
 
L) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om het Perfecte Symbool van de 
Wet van Identiteit te activeren in Sephirot 6. Ervaar dit voor 5 minuten 
 
M) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de Goddelijke Neerwaartse 
Kracht te activeren. Wordt bewust van het Perfecte Symbool van het 
Pentagram wat beweegt over pad 26 naar Sephirot 8, Hod, Roem. 
 
N) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om het Perfecte Symbool van de 



Wet van Identiteit te activeren in Sephirot 8. Ervaar dit voor 5 minuten 
 
O) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de Goddelijke Neerwaartse 
Kracht te activeren. Wordt bewust van het Perfecte Symbool van het 
Pentagram wat beweegt over pad 27 naar Sephirot 7, Netzach, 
Overwinning. 
 
P) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om het Perfecte Symbool van de 
Wet van Identiteit te activeren in Sephirot 7. Ervaar dit voor 5 minuten 
 
Q) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de Goddelijke Neerwaartse 
Kracht te activeren. Wordt bewust van het Perfecte Symbool van het 
Pentagram wat beweegt over pad 28 naar Sephirot 9, Yesod, the 
Fundering. 
 
R) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om het Perfecte Symbool van de 
Wet van Identiteit te activeren in Sephirot 9. Ervaar dit voor 5 minuten. 
 
S) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de Goddelijke Neerwaartse 
Kracht te activeren. Wordt bewust van het Perfecte Symbool van het 
Pentagram wat beweegt over pad 32 naar Sephirot 10, Malkuth, Het 
Koninkrijk. 
 
T) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om het Perfecte Symbool van de 
Wet van Identiteit te activeren in Sephirot 10. Ervaar dit voor 5 minuten 
 
Stap 3: Het beklimmen van het Linker Pad van de Kabbalistische 
Levensboom 
 
A) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om het Perfecte Symbool van het 
Pentragram in Sephirot 10 te plaatsen, Malkuth, het Koninkrijk. 
 
B) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om het Perfecte Symbool van de 
Wet van Identiteit te activeren in Sephirot 10. Ervaar dit voor 5 minuten 
 
C) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de Bewustzijns’s Kracht te 
activeren. Wordt bewust van het Perfecte Symbool van het Pentagram wat 
omhoog beweegt over pad 32 naar Sephirot 9, Yesod, Het Fundament. 
 
D) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om het Perfecte Symbool van de 
Wet van Identiteit te activeren in Sephirot 9. Ervaar dit voor 5 minuten 
 
E) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de Bewustzijns’s Kracht te 
activeren. Wordt bewust van het Perfecte Symbool van het Pentagram wat 
omhoog beweegt over pad 30 naar Sephirot 8, Hod, Roem. 



 
F) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om het Perfecte Symbool van de 
Wet van Identiteit te activeren in Sephirot 8. Ervaar dit voor 5 minuten 
 
G) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de Bewustzijns’s Kracht te 
activeren. Wordt bewust van het Perfecte Symbool van het Pentagram wat 
omhoog beweegt over pad 27 naar Sephirot 7, Netzach, Overwinning. 
 
H) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om het Perfecte Symbool van de 
Wet van Identiteit te activeren in Sephirot 7. Ervaar dit voor 5 minuten 
 
I) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de Bewustzijns’s Kracht te 
activeren. Wordt bewust van het Perfecte Symbool van het Pentagram wat 
omhoog beweegt over pad 24 naar Sephirot 8, Tiphareth, Schoonheid. 
 
J) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om het Perfecte Symbool van de 
Wet van Identiteit te activeren in Sephirot 6. Ervaar dit voor 5 minuten 
 
K) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de Bewustzijns’s Kracht te 
activeren. Wordt bewust van het Perfecte Symbool van het Pentagram wat 
omhoog beweegt over pad 22 naar Sephirot 5, Geburah, Kracht. 
 
L) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om het Perfecte Symbool van de 
Wet van Identiteit te activeren in Sephirot 5. Ervaar dit voor 5 minuten 
 
M) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de Bewustzijns’s Kracht te 
activeren. Wordt bewust van het Perfecte Symbool van het Pentagram wat 
omhoog beweegt over pad 19 naar Sephirot 4Chesed, Genade. 
 
N) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om het Perfecte Symbool van de 
Wet van Identiteit te activeren in Sephirot 4. Ervaar dit voor 5 minuten 
 
O) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de Bewustzijns’s Kracht te 
activeren. Wordt bewust van het Perfecte Symbool van het Pentagram wat 
omhoog beweegt over pad 16 naar Sephirot 2, 
 Chokmah, Wijsheid. 
 
P) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om het Perfecte Symbool van de 
Wet van Identiteit te activeren in Sephirot 2. Ervaar dit voor 5 minuten 
 
Q) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de Bewustzijns’s Kracht te 
activeren. Wordt bewust van het Perfecte Symbool van het Pentagram wat 
omhoog beweegt over pad 14 naar Sephirot 3, 
 Binah, Begrip. 
 



R) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om het Perfecte Symbool van de 
Wet van Identiteit te activeren in Sephirot 3. Ervaar dit voor 5 minuten 
 
S) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de Bewustzijns’s Kracht te 
activeren. Wordt bewust van het Perfecte Symbool van het Pentagram wat 
omhoog beweegt over pad 12 naar Sephirot 1, Kether de Kroon. 
 
T) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om het Perfecte Symbool van de 
Wet van Identiteit te activeren in Sephirot 1. Ervaar dit voor 5 minuten 
 

Stap 4: Afsluiting 

A) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om het Symbool van de Wet van 
Identiteit te deactiveren. 

B) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om het Pentagram op te lossen. 

C) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om een verlevindiging van elke 
deelnemer zijn/haar Kabbalistische Levensboom uit te voeren. 

D) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de Magische Cirkel rond het 
diagram van de Kabbalistische Levensboom te deactiveren.  



 
 


