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Open Healing Evening  Date:  -   8 April 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:  -    13 May 2014 
                          10 June 2014 
                            1 July 2014 

 
  
 

Open Healing Evening  Date:  -   24 April 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:  -  22 May 2014 
                        26 June 2014 
                        28 August 2014 

                       
 
 

Open Healing Evening  Date:  -   14 April 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:  -  26 May 2014 
                        23 June 2014 
                        25 August 2014 



   
Een Healing Ervaring in Lourdes door het gebruik 

van Magische Standbeelden  
 

 
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: Een Healing Ervaring door het 
gebruik van Magische Standbeelden; 
 
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. 



Een Healing Ervaring in Lourdes door het gebruik 
van Magische Standbeelden 

 
 

 
 

Introductie 
 
In deze Open Healing Avond zullen we een aantal healings ervaren gebaseerd om de 
helende krachten van Lourdes. We zullen een aantal Magische Standbeelden creëren op 
het innerlijke niveau, welke zullen handelen als “Perfecte Symbolen” in Lourdes in 
Frankrijk zodat we deze helende krachten kunnen ervaren zonder er fysiek heen te 
hoeven reizen. We zullen drie aparte healings uitvoeren: 
1) healing via een onderdompeling van onze Magische standbeelden in het water van 

Lourdes; 
2) healing via de Zwarte Madonna/the Black Madonna uitstralend op de Magische 

Standbeelden; 
3)  healing van het Hartcentrum op de Magische Standbeelden door de Lady of 
Lourdes. 

 
 

Achtergrond 
 
 
Het rijk van spirituele magie voorziet in vele krachten, wetten en hulpmiddelen welke 
iemand in staat stelt om verschillende vormen van spirituele ervaringen op te doen, 
om verschillende soorten van spirituele genezing uit te voeren. De Wet van Symbolen 
wordt over het algemeen ingezet wanneer er enige afstand gewenst is tot wat verlangt 
wordt, of de afstand zich bevind in fysieke term of op innerlijk niveau. De Wet van 
Symbolen stelt: Op een bepaald niveau van bewustzijn zijn symbool en realiteit Een. 
Wanneer iemand in staat is een innerlijk niveau realiteit te symboliseren, het Symbool 
en de realiteit een worden. Werken op het Symbool word werken op datgene wat 
gesymboliseerd wordt. Symbolen kunnen allerlei vormen hebben – zoals een ring, een 
plaatje, een zegel, een naam, een gedachten vorm, of een standbeeld. Dit Symbool kan 
zowel in fysieke vorm bestaan alswel in de innerlijke niveaus.  
 
Het Magische Standbeeld is een erg krachtige en effectieve expressie van de Wet van 
Symbolen. Wanneer een Magisch Standbeeld gecreëerd is voor een individu, zal elke 
kracht, power, energie of krachtveld toegepast op het standbeeld ervaren worden door 
het individu gesymboliseerd door het Magisch Standbeeld. Het Magisch Standbeeld 
kan zowel voor de hele persoon gelden of voor een aspect hiervan. Daardoor kan een 
Magisch Standbeeld gecreëerd worden voor het spirituele lichaam, mentale lichaam, 
astrale lichaam, etherisch lichaam, subtiel fysiek lichaam en dan zullen elk van deze 



de effecten ervaren. Dit is wat we gaan doen deze Open Healing Avond. 
 
De Engelen van Hoge Magie zullen worden gevraagd de Magische Standbeelden te 
creëren. Ze zijn uitermate geschikt om dit soort creaties uit te voeren en experts in het 
toepassen van de Universele Wetten. Ze zullen elke deelnemer ondersteunen in de 
Open Healing Avond bij het ontvangen van de volledige ervaring.  
 
 
 
Oefening 

 
 
Stap 1: Opzetten van de energie & Creatie van de Magische Standbeelden 

 
A) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om een Magische Cirkel op te zetten rond de 
aura van elke Deelnemer, rond ieders spirituele lichaam, mentale lichaam, astrale 
lichaam en etherisch lichaam.  
 
B) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om een kleine Magische Cirkel op te zetten (25 
cm in diameter) voor de Deelnemer’s aura en voor elk van de subtiele lichamen 
(spiritueel, mentaal, astraal, en etherisch, subtiel fysiek).  
 
C) Verzoek de Engelen van Hoge Magie  om binnenin deze cirkels een Magisch 
Standbeeld te creëren. Dit zijn het spirituele lichaam Magisch Standbeeld, mentale 
lichaam Magisch Standbeeld, astrale lichaam Magisch Standbeeld en etherisch lichaam 
Magisch Standbeeld en subtiel fysiek Magisch Standbeeld.  
   
 
Stap 2: Afstemmen op de Magische Standbeelden gerelateerd aan de 

lichamen.  
 

Verzoek de Engelen van Hoge Magie om een afstemming te bereiken met elk 
Magisch Standbeeld. Eerst een afstemming van het spirituele lichaam Magisch 
Standbeeld met de deelnemer zijn/haar Spirituele lichaam; dan een afstemming 
van het mentale  lichaam Magisch Standbeeld met de deelnemer zijn/haar 
mentale lichaam; een afstemming van het astrale  lichaam Magisch Standbeeld 
met de deelnemer zijn/haar astrale lichaam; een afstemming van het etherische 
lichaam Magisch Standbeeld met de deelnemer zijn/haar etherische lichaam; en 
als laatste een afstemming van het fysiek/subtiel fysieke lichaam Magisch 
Standbeeld met de deelnemer zijn/haar fysiek/subtiel fysieke lichaam.  

 
Stap 3: Verplaatsen van de Magische Standbeelden naar de Grot van Lourdes 
 
Verzoek de Engelen van Hoge Magie om elk van de Magische Standbeelden naar 



de Grot van Lourdes te transporteren. 
 
 
Stap 4: Afstemming op de Magische Standbeelden vanuit de Grot va n 

Lourdes. 
 
Verzoek de Engelen van Hoge Magie om een afstemming tot stand te brengen met 
elk Magisch Standbeeld vanuit de omgeving van de Grot van Lourdes in de 
volgende volgorde: 
Spiritueel lichaam Magisch Standbeeld naar het spirituele niveau van de Grot van 
Lourdes; 
Mentaal lichaam Magisch Standbeeld naar het mentale niveau van de Grot van 
Lourdes; 
Astraal lichaam Magisch Standbeeld naar het astrale niveau van de Grot van 
Lourdes; 
Etherisch lichaam Magisch Standbeeld naar het etherische niveau van de Grot 
van Lourdes; 
Subtiel fysiek/fysiek Magisch Standbeeld naar het subtiel fysieke/fysieke niveau 
van de Grot van Lourdes; 
 
 
Stap 5: Onderdompelen van de Magische Standbeelden in de Grot van 

Lourdes 
 
 
Verzoek de Engelen van Hoge Magie om langzaam elk van de Magische 
Standbeelden onder te dompelen in de grot van Lourdes, van de tenen naar het 
hoofd in de volgende volgorde: 
Spirituele lichaam Magisch Standbeeld; 
Mentaal lichaam Magisch Standbeeld; 
Astraal lichaam Magisch Standbeeld; 
Etherisch lichaam Magisch Standbeeld; 
Subtiel fysiek/fysiek lichaam Magisch Standbeeld. 
 
 
Stap 6: Connecting with the Black Madonna of the Grotto of Lourdes 
 
Verzoek de Engelen van Hoge Magie om te voorzien in een verbinding met de 
Zwarte Madonna van de Grot van Lourdes 
 
 
Stap 7: Uitvoeren van een overschaduw healing met de Zwarte Madonna van 

de Grot van Lourdes 
 
Verzoek de Engelen van Hoge Magie om elk van de Magische Standbeelden te 



overschaduwen, en daarmee van een healing te voorzien, door de Zwarte 
Madonna van de Grot van Lourdes in de volgende volgorde, terwijl je afstemt op 
de ervaring;: 
Spirituele lichaam Magisch Standbeeld; 
Mentaal lichaam Magisch Standbeeld; 
Astraal lichaam Magisch Standbeeld; 
Etherisch lichaam Magisch Standbeeld; 
Subtiel fysiek/fysiek lichaam Magisch Standbeeld. 
Na ongeveer 10 minuten van healing, bedank de Zwarte Madonna van de Grot 
van Lourdes voor de healing en verzoek de Engelen van Hoge Magie om de 
overschaduwing te beëindigen.  
 
 
Stap 8: Terughalen van de Magische Standbeelden uit de Grot van Lourdes 
 
Verzoek de Engelen van Hoge Magie om langzaam elk van de Magische 
Standbeelden uit de Grot van Lourdes te halen van het hoofd naar de tenen in de 
volgende volgorde: 
Spirituele lichaam Magisch Standbeeld; 
Mentaal lichaam Magisch Standbeeld; 
Astraal lichaam Magisch Standbeeld; 
Etherisch lichaam Magisch Standbeeld; 
Subtiel fysiek/fysiek lichaam Magisch Standbeeld. 
. 

 
Stap 9: Verbinden met de Vrouwe van Lourdes  
 
A) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om een evocatie driehoek te creëren voor 
elk van de Magische Standbeelden  
 
B) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om elk van deze magische evocatie 
driehoeken te vullen met de essentie van de Grot van Lourdes 
 
C) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om in elk van de driehoeken de Vrouwe 
van Lourdes aan te roepen 

 
 
Stap 10: Een Healing van het hartcentrum van de Vrouwe van Lourdes  

 
A) Verzoek de Engelen van Hoge Magie  om de Wet van Circulatie aan te roepen.  
 
B) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om een circulatie tussen het Hartcentrum 
van de vrouwe van Lourdes en het Hartcentrum van elke van de Magische 
Standbeelden te creëren. In de volgende volgorde: 
Spirituele lichaam Magisch Standbeeld; 



Mentaal lichaam Magisch Standbeeld; 
Astraal lichaam Magisch Standbeeld; 
Etherisch lichaam Magisch Standbeeld;  
Subtiel fysiek/fysiek lichaam Magisch Standbeeld. 
. 
 
C) Na ongeveer 10 minuten van healing, bedank de Vrouwe van Lourdes voor de 
healing en verzoek de Engelen van Hoge Magie om de circulatie te beëindigen.  
 
D) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de Vrouwe van Lourdes los te laten uit 
alle evocatie driehoeken.  
 
E) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de essentie van de Grot van Lourdes 
uit elke van de evocatie driehoeken los te laten. 
 
F) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om alle  van de gecreëerde evocatie 
driehoeken los te laten 
 
Stap 11: Verplaatsen van de Magische Standbeelden terug naar het centrum 

van de Open Healing. 
 
Verzoek de Engelen van Hoge Magie om elk van de Magische Standbeelden terug 
te plaatsen naar het centrum van de Open healing. 
 
 
Stap 12: Afsluiting 

 
A) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de set van Magische Standbeelden (Spirituele 
lichaam Magisch Standbeeld, Mentaal lichaam Magisch Standbeeld, Astraal lichaam 
Magisch Standbeeld, Etherisch lichaam Magisch Standbeeld, Subtiel fysiek/fysiek 
lichaam Magisch Standbeeld) op te lossen. 
  
B) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de kleine Magische Cirkels welke voor elke 
deelnemer zijn/haar aura geplaatst waren op te lossen (Spiritueel, mentaal, astraal, 
etherisch, subtiel fysiek/fysiek).  
 
C) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de Magische Cirkel rond het aura van elke 
deelnemer op te lossen en om de Magische Cirkels rond het Spirituele Lichaam, mentale 
lichaam, astrale lichaam, etherische lichaam, subtiel fysiek/fysieke lichaam op te lossen. 
 

 


