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Open Healing Evening  Date:  -   9 December 2014 

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:  -      20 January 2015 
                            ??    2015 
                            ??    2015 

 
  
 

Open Healing Evening  Date:  -   11 December 2014   

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:  -      29 January 2015 
                            ??    2015 
                            ??    2015 

                       
 
 

Open Healing Evening  Date:  -   8 December 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 January 2015 
                            ??    2015 
                            ??    2015 



   
Healing via de Kaarten “Symbolen van de Helende 

Engelen” 
 

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 via de Kaarten “Symbolen 
van de Helende Engelen”; 
 
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 via de Kaarten “Symbolen van de Helende 
Engelen” 

 
 

Introductie 
 
In deze Open Healing Avond zullen een aantal healings uitvoeren waarin we gebruik 
van de Helende Engelen en Aartsengelen. Er zijn vele manieren waarop dit kan worden 
uitgevoerd. We zullen deze avond kaarten gebruiken als “de sleutel” voor de healing. 
We zullen deze kaarten samen met de Hoge Magie en de Engelen van Hoge Magie laten 
werken. Na het opzetten van de healing space, is het inzetten van de Engelen een 
proces dat uit 3 stappen bestaat. We beginnen met de verbindingen met de Krachten 
op te zetten, welke de healing uitvoeren, in dit geval de Engelen. Vervolgens 
identificeren we waar we de healing op uit willen voeren. Als laatste verzoeken we een 
activering van de healing. De uitvoering van de healing van vanavond zal in rust en 
spelenderwijs gebeuren.  
 
Discussie 
 
Voor diegene welke in staat zijn om healing via de krachten van de Engelen uit te 
voeren, bestaan er veel mogelijkheden om dit te doen. Het gebruik van kaarten is een 
moderne manier, hoewel wanneer iemand deze als symbolen beschouwd is het weer 
een erg oude methode.  
In de new-age markt van tegenwoordig, zijn er enorm veel verschillende soorten 
kaarten beschikbaar. Sommige hiervan zijn erg eenvoudig, terwijl anderen erg 
uitgebreid zijn in de voorstellingen en symboliek. Het is persoonlijk met wat voor 
deck/set je het liefst werkt, dit kan afhankelijk zijn van je afstemming of persoonlijke 
voorkeur. De aard van de healing kan afhankelijk zijn van zowel de persoon die de 
healing uitvoert aalsvel de bekrachtiging van het deck. Deze bekrachtiging kan gelden 
voor een klasse van decks of voor een enkele.  
 
In deze Open Healing Avond zullen we de specifieke kaarten van het deck dat is 
meegenomen door de persoon bekrachtigen. De kaarten zullen bekrachtigd worden 
specifiek voor deze persoon en met de intentie van healing of spirituele ontwikkeling.  
 
In deze Open Healing Avond zullen we flexibel zijn met betrekking tot waar we onze 
aandacht op richten. Enkele onderwerpen kunnen zijn: 
Healing van datgene wat onze spirituele ontwikkeling blokkeert; 
Het aanroepen van de kwaliteit welke je naar je volgende stap brengt; 
Healing van je diepste eenzaamheid; 
Het openen van je pad op de weg van welvaart; 
Het verwijderen van de blokkades welke je tegenhouden af te stemmen op het hoger 
bewustzijn; 
Helpen loslaten van de angst (gevoel van ontzetting/verwarring) dat jezelf of anderen 



slechte dingen aantrekt of overkomen; 
Healen van het  mind-lichaam-emotie van negatieve houding en bewustzijn 
 
 
Magische Wetten 

 
Het rijk van Spirituele Magie (Hoge Magie) voorziet in vele krachten, wetten en 
hulpmiddelen welke ingezet kunnen worden om verschillende vormen van spirituele 
ervaring op te doen en het uitvoeren van spirituele healings. Twee Wetten welke zullen 
worden ingezet zijn de Wet van Symbolen en de Wet van Bewustzijn. De Wet van 
Symbolen stelt: dat op een bepaald verhoogd niveau van bewustzijn; Symbool en 
Realiteit een zijn. Daardoor word zowel de kaart als het symbool op de kaart de 
realiteit van de krachten van de Engel of Aartsengel welke op de kaart staat. De kaart 
zelf word niet de Engel, meer de manifesteren kracht van de Engel. De Wet van 
Bewustzijn manifesteert op ons verzoek aan de Engelen van Hoge Magie om een 
“verlevendiging” uit te voeren op de Kaart.  

 
 

Oefening  
 
Stap 1: Opzetten van de Verbindingen 
 
We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om een Magische Cirkel te creëren rond elke 
deelnemer, daarbij een Magische Cirkel binnen in de eerste Magische Cirkel. De Helende 
Engelen Kaart zal worden geplaatst in deze cirkel. Hierdoor zullen de bekrachtigingen 
op de kaart handelen als een “Invocatie”.  
 
 
Stap 2: Selecteren van een onderwerp voor groei of healing  

 
Dit kan zowel van de eerder genoemde lijst zijn of een ander onderwerp.  
 
 
Stap 3: Ontvangen van een Helende Engelen Kaart 
 
Plaats de kaart binnen de Magische cirkel, met de tekening naar boven of beneden. 
Door de kaart met de tekening naar beneden te richten, beleef je de ervaring zonder 
vooroordeel of verwachting doordat je de engel niet ziet. Door de kaart met de tekening 
naar boven te richten is het mogelijk je beter af te stemmen op de specifieke Engel of 
Aartsengel. 

. 
 
Stap 4: Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de Wet van Symbolen en de Wet 
van Bewustzijn aan te roepen voor de kaart en om deze vervolgens “te 
Verlevendigen”.  



 
Stap 5: Verzoek de Engelen van Hoge Magie of de Aartsengel afgebeeld op de kaart 
voor healing of spirituele groei zoals in Stap 2. Stem je af en beleef de ervaring. 
 
Stap 6: Verzoek de Engelen van Hoge Magie om af te sluiten en de kaart te 
“ontlevendigen”. Indien gewenst kun je een ander probleem of kaart gebruiken om 
de oefening te herhalen. 
 
 

  
 


