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Open Healing Evening  Date:  -   9 September 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:  -     14 October 2014 
                             4 November 2014 
                             9 December 2014 

 
  
 

Open Healing Evening  Date:  -   25 September 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:  -    16 October 2014 
                          30 October 2014   
                          11 December 2014 

                       
 
 

Open Healing Evening  Date:  -   22 September 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:  -    13 October 2014 
                            3 November 2014 
                            8 December 2014 



   
Een Metafysische Healing via het gebruik van Hoge 

Magie en het Pad van de Ziel zijn Reis door de 
Planeten 

 
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 Metafysische Healing via het 
gebruik van Hoge Magie en het Pad van de Ziel zijn Reis door de 
Planeten; 
 
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 Metafysische Healing via het gebruik van Hoge 
Magie en het Pad van de Ziel zijn reis Door de 

Planeten  
 

Introductie 
 
In deze Open Healing Avond zullen we de ontvangers zijn van een healing welke zich 
richt op de transitie van onze vorige incarnatie in onze huidige incarnatie. We zullen 
deze healing uitvoeren op de manier welke Rudolf Steiner beschrijft als een reis van de 
Ziel tussen levens in, als een passage door de planeten. Dit is uitgegeven in het boek 
The Supersensible Man, dit zijn zeven lezingen gegeven door Rudolf Steiner in de Den 
Haag in 1923. Bernard Lievegoed is op deze ideeën van Rudolf Steiner verder ingegaan 
in zijn boek  Man on the Threshold (vertaald van het nederlandse Mens op de Drempel)   
 
De intentie van de healing vanavond is driezijdig: ten eerste om de shock en trauma 
los te laten welke we met ons meedragen vanuit het vorige leven; ten tweede, om de 
gedachten vormen, elementals en elementaries gecreëerd in het vorige leven op te 
lossen; ten derde, om de persoonlijkheid/karakter en het lichaam metafysisch te 
hervormen via de reis door de planeten. Door op deze manier te werken laten we niet 
alleen de shock en het trauma los, ook de gedachtenvormen, elementals en 
elementaries in de huidige tijd; hoewel we metafysisch en spiritueel deze loslaten 
voordat ze ooit in dit leven binnen zijn gekomen. Dit voorziet in het creëren van erg 
krachtige veranderingen.  

 
 
Discussie 
 
Gedurende de reis tussen levens door de planetaire sferen ondergaat de Ziel van de 
mens een vorm van oplossing, wanneer klaar, een heropbouw. Door gebruik te maken 
van de hulpmiddelen en krachten van Hoge Magie, de Engelen van Hoge Magie zullen 
we een healing starten gedurende deze periode van de reis.  
 
De planetaire sferen 
 
Elke planeet vertoont een specifieke kwaliteit van krachten. Na het overlijden, op de 
weg “omhoog” laat iemand bepaalde karaktereigenschappen welke we opgedaan 
hebben tijdens het laatste leven los. Gedurende het proces van incarnatie, verzameld 
de ziel karaktereigenschappen welke nodig zijn voor het komende menselijke leven, 
om zo de functie van karma vorm te geven. 
 
Tijdens het overlijden, start de ziel zijn reis in de aardse sfeer en vervolgens passeert 
deze de planetaire sferen in deze volgorde: de Maan, Mercurius, Venus, de Zon, Mars, 
Jupiter, Saturnus en uiteindelijk verder dan de planetaire sferen. Deze periode achter 
de planetaire sferen noemt Rudolf Steiner “the world midnight hour” (Het Wereld uur 



van middernacht) waar ikzelf het liever benoem als de reis door de “transcendentale 
Zon”. Wanneer de impuls tot reïncarnatie plaatsvind, reist de ziel hetzelfde traject 
terug in omgekeerde volgorde totdat deze zich weer in de aardse sfeer bevind.  
 
De planetaire sferen oefenen een constante invloed uit op de mens; tijdens het leven, 
in de overgang na het overlijden en gedurende het incarnatie proces. Gedurende 
iemand zijn geïncarneerde leven uitten deze planetaire kwaliteiten zich in het fysieke 
lichaam en via het astrale lichaam als iemand zijn karakter. De aard van de persoon 
kan worden bekeken als het samenvoegen van de verschillende planetaire kwaliteiten. 
Als toevoeging; functioneren de planeten als bouwers van de kwaliteiten in de 
incarnerende mens. Individuele zielen, hervormend gedurende het pad van incarnatie 
zullen niet alleen de verschillende kwaliteiten van de planeten tot zich nemen, ze 
nemen ook een bepaalde kwantiteit van deze sfeer tot zich wanneer ze door de 
verschillende sferen heen reizen. Afhankelijk van de kwantiteit van elke van deze 
sferen zal een persoon gekarakteriseerd worden door de dominante planetaire sfeer 
invloeden en de planetaire sfeer tekorten. Aanvullend worden verschillende organen 
gerelateerd aan de planetaire invloeden, vanuit een metafysisch perspectief zullen 
sommige organen een dominantere rol spelen tijdens het leven dan andere. 
 
Saturnus is de planeet van dood en wederopstanding. Gedurende incarnatie leid 
Saturnus tot een verdichting en kristallisatie van het geïncarneerde Spirit zaad. Tijdens 
het oplossen/verwijden word de aardse ervaring opgeofferd aan de Spirit in wording.   
 
Jupiter’s krachten tijdens de incarnatie zijn actief op het “heftige/zware” spirituele 
vormen, werkt deze af met uiterlijke schoonheid. Deze krachten manifesteren zich 
tijdens “ensouled movement” gepassioneerde handeling/beweging, waarin iemand 
zichtbaar word in het sociaal leven, wat zich kan uiten in kunst zoals schilderijen of 
als drama. Tijdens het oplossende aspect van de reis word datgene wat zich verhoud 
tot schoonheid weggehaald bij de ziel.  
 
Mars incarnerende krachten gaan gepaard met krachtige beweging in ruimte, wat zich 
manifesteert en zichtbaar maakt als groei. Mars krachten laten zich zien in creaties 
welke gebaseerd zijn op weerstand tegen beweging, zoals het geluid van praten.  
 
Zon incarnerend vertegenwoordig een verzamelen van en centreren naar een punt. 
Terwijl Zon in de verwijdende vorm staat voor het uitdijen tot oneindigheid. Dit 
uitdijende en samentrekkende proces word uitgevoerd door/via spiralen.  
 
Venus incarnerende krachten hebben betrekking tot het creëren van een omgeving, het 
maken van een ruimte waarin iets zich kan ontwikkelen. Het is een liefdevolle houding. 
Venus krachten uitten zich in de kwaliteit van het luisteren. 
 
Mercurius incarnerende krachten laten beweging en aanpassingsvermogen zien. 
Mercurius krachten uitten zich in de vorm welke ontstaat uit 



convergerende/samenkomde stromen. Een helende kracht ontstaat in het vermogen 
van Mercurius om ontmoetingen in sociale domein te creëren.  
  
Maan incarnerend is de drager van erfelijkheid. Het brengt een expansieve groei en 
vind zijn beperking in de huid. Mensen met sterke maan krachten hebben een 
prachtige huid en zijn seksueel aantrekkelijk. De krachten van de maan verhouden 
zich tot het weerspiegelende aspect van de maan, welke de zon weerkaatst.  
 
Personen worden gekarakteriseerd door zowel de sterktes als de zwakheden van een 
specifieke planetaire substantie. Bijvoorbeeld een Saturnus type zoekt naar waarheid, 
welke problemen kunnen ondervinden in het hebben van aandacht in de zaken van 
elke dag. Maan types van het incarnerende type zullen alleen geïnteresseerd zijn in 
alles wat zich buiten hen bevind, zoals een obsessie van de oppervlakkige kwaliteit van 
roem, met de leegte vanbinnen, en de veiligheid van terugkerende routines; terwijl een 
maan type van de uitdijende richting een “weet alles” is en alle feiten kan onthouden, 
welke geen originele gedachte van zichzelf heeft. Een puur maan type kan verdwalen in 
een fantasie wereld zonder betekenis, daarentegen kan een Saturnus type vast komen 
te zitten in de zoektocht naar betekenis. Maan en Saturnus kwaliteiten verweven 
samen om een balans en harmonie te creëren.  Zo ook zijn Jupiter en Mercurius een 
paar, net zoals Mars en Venus dit zijn.   
  
Een metafysische healing door de sferen van dood tot wedergeboorte voorziet in een 
herbalanceren van de planetaire kwaliteiten en kwantiteiten door blootstelling aan 
deze planetaire krachten en substantie. Dit kan leiden tot het balanceren van de 
kwaliteiten van het fysieke lichaam en de karakters van de persoonlijkheid.  
 
Magische Standbeelden 

 
Het rijk van Spirituele Magie (Hoge Magie) voorziet in vele krachten, wetten en 
hulpmiddelen waarmee iemand in staat gesteld word om verschillende vormen van 
spirituele ervaringen te ontvangen en verschillende soorten van spirituele healingen 
kan uitvoeren. De Wet van Symbolen is een wet welke veelvuldig ingezet word wanneer 
een ervaring vanaf een afstand gewenst is, of deze afstand nu in fysieke termen of 
innerlijke sferen is. De Wet van Symbolen stelt: Op een bepaald verhoogd niveau van 
bewustzijn; zijn Symbool en Realiteit Een. Wanneer iemand in staat is een innerlijk 
niveau te symboliseren, worden het symbool en de gesymboliseerde realiteit een. 
Symbolen kunnen vele vormen hebben- een ring, een plaatje, een zegel, een 
gedachtevorm, een standbeeld. Dit Symbool kan bestaan in fysieke vorm of het kan 
worden gecreëerd en verblijven in de innerlijke niveaus.  
 
Het Magisch Standbeeld is een erg krachtige en effectieve uiting van de Wet van 
Symbolen. Wanneer een Magisch Standbeeld gecreëerd word voor een persoon, dan zal 
elke kracht, macht, energie of krachtveld wat word toegepast op het Magische 
Standbeeld automatisch en direct gestuurd worden naar en ervaren door de persoon 
welke gesymboliseerd word door het Magische Standbeeld. De creatie van een  Magisch 



Standbeeld kan zowel voor het gehele individu alswel een bepaald aspect gemaakt 
worden. Daardoor kan een Magisch Standbeeld gecreëerd worden welke symbool staat 
voor de ziel welke reist vanaf de dood in een leven tot de incarnatie in het 
daaropvolgende leven. De Engelen van Hoge Magie zullen worden ingezet om de 
creatie en het plaatsen van het Magisch Standbeeld te verzorgen.  
 
 
 
De Helende Krachten 

 
De Engelen van Hoge Magie en de healing hulpmiddelen zullen de helende krachten 
van deze Open Healing Avond zijn. De specifieke hulpmiddelen welke ingezet zullen 
worden zijn: De Magische Cirkel, de Magische Lamp, Magische wierook, de Magische 
Staf, het Magisch Zwaard, the Magische Ketel en de Magische Beker.  
 
De Engelen van Hoge Magie zullen het Magisch Standbeeld via de Magische 
Hulpmiddelen verplaatsen door de planetaire sferen. Zij zullen ook de toepassing van 
de Magische Hulpmiddelen verzorgen.  
 
De Magische Hulpmiddelen zullen als volgt werken: 
 
Twee Magische Cirkels – een innerlijke om de ruimte van het Magisch Standbeeld te 
bepalen en een buiten om de metafysische ruimte te bepalen. De Magische 
Hulpmiddelen zullen verblijven in de ruimte tussen de twee Magische Cirkels.  
 
Magische Lamp – deze zal zijn licht laten schijnen op de shock en trauma energieën, 
plaatjes, gedachtenvormen, elementals en elementaries. De Magische Lamp zal 
automatisch van kleur verwisselen door het gehele kleurenspectrum.  
 
Magische Wierook – deze zal terwijl het brand bepaalde shock en traumatische 
energieën, plaatjes, gedachtenvormen, elementals en elementaries “aan het licht 
brengen” en sommige van deze oplossen.  
 
Magische Ketel – Lost shock en trauma energieën plaatjes, gedachtenvormen, 
elementals en elementaries op.  
 
Magische Staf – Verplaatst van het Magisch Standbeeld naar de Magische Ketel de 
shock en trauma energieën, plaatjes, gedachtenvormen, elementals en elementaries. 
 
Magisch Zwaard – Snijd alles wat de Magische Staf tegenhoud zijn functie uit te voeren.  
 
Magische Beker – Voorziet in Healing Elixer waar het nodig is, in, op of rond het 
Magisch Standbeeld. 
   



Een Magisch Wet – De Magische Wet van Microkosmos/Macrokosmos zal worden 
aangeroepen nadat de gehele Healing Reis voltooid is zodat de healing welke 
uitgevoerd word op de periode tussen de dood in het vorige leven en deze huidige 
incarnatie, zal gedaan worden voor alle perioden van voorgaande levens en opvolgende 
incarnaties gebeurd.   
 
 
 

_____________________ 
Note: Het onderwerp van Magische Engelen, Magische Standbeelden en Magische 
Hulpmiddelen word gegeven in een Spiritual-Arts Academy Class:  HIGH MAGIC -  THE 
PRACTICE OF THE HIGHER LAWS  
Oefening  
 
Stap 1: Initiele Verbindingen 
 
We zullen de Engelen van Hoge Magie verzoeken om elke deelnemer te verbinden met 
een complete set van Magische Hulpmiddelen. Ontspan, sluit je ogen en ga in een 10 
minuten durende meditatie.  
 
 
Stap 2: Creatie en het plaatsen van Magische Standbeelden 

 
Een Magisch Standbeeld zal worden gecreëerd en geplaatst in het Causale Niveau.  
 
A) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om een Magische Cirkel op te zetten in het 
Causale Niveau.  
 
B) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om een Magisch Standbeeld binnen de Cirkel in 
het Causale Niveau te creëren. Dit Magisch Standbeeld zal een compositie voorstellen 
van de persoon als een Ziel en als een geheel Wezen. 
 
C) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om een tweede Magische Cirkel op te zetten in 
het Causale Niveau rondom en concentrisch aan de eerste Magische Cirkel.  
 
Ontspan, sluit je ogen en ga in een 10 minuten durende meditatie terwijl het werk word 
uitgevoerd.  
 
 
Stap 3: Aanroepen van de Magische Hulpmiddelen 
 
A) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om je te verbinden met een Magische set 

Hulpmiddelen 
 
B) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de magische Hulpmiddelen te plaatsen 



binnen de ruimte van de twee Magische Cirkels. 
 
 
Stap 4: Starten en Uitvoeren van de Healing van de Magische Standbeelden 

 
Ai) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om het Magisch Standbeeld naar de sfeer van 
de maan binnen het Causale Niveau te verplaatsen op het punt in ruimte/tijd van de 
dood in het vorige leven.   
 
Aii) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de Magische Hulpmiddelen te bekrachtigen  
zodat deze het Magisch Standbeeld kunnen reinigen en helen binnen de sfeer van de 
maan van alle shock en trauma welke hier aan verbonden zijn, net als alle 
gedachtenvormen, elementals en elementaries. Verzoek vervolgens de Magische 
Hulpmiddelen om deze functie uit te voeren. Ontspan, sluit je ogen en verblijf in 
meditatie terwijl het werk word uitgevoerd 

 
Bi) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om  het Magisch Standbeeld naar de sfeer van 
Mercurius binnen het Causale Niveau te brengen.   
 
Bii) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de Magische Hulpmiddelen te bekrachtigen  
zodat deze het Magisch Standbeeld kunnen reinigen en helen binnen de sfeer van 
Mercurius  van alle shock en trauma welke hier aan verbonden zijn, net als alle 
gedachtenvormen, elementals en elementaries. Verzoek vervolgens de Magische 
Hulpmiddelen om deze functie uit te voeren. Ontspan, sluit je ogen en verblijf in 
meditatie terwijl het werk word uitgevoerd 

 
Ci) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om  het Magisch Standbeeld naar de sfeer van 
Venus binnen het Causale Niveau te brengen. 
 
Cii) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de Magische Hulpmiddelen te bekrachtigen  
zodat deze het Magisch Standbeeld kunnen reinigen en helen binnen de sfeer van Venus 
van alle shock en trauma welke hier aan verbonden zijn, net als alle gedachtenvormen, 
elementals en elementaries. Verzoek vervolgens de Magische Hulpmiddelen om deze 
functie uit te voeren. Ontspan, sluit je ogen en verblijf in meditatie terwijl het werk 
word uitgevoerd 
 
Di) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om  het Magisch Standbeeld naar de sfeer van 
de Zon binnen het Causale Niveau te brengen.   
 
Dii) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de Magische Hulpmiddelen te bekrachtigen  
zodat deze het Magisch Standbeeld kunnen reinigen en helen binnen de sfeer van de 
zon van alle shock en trauma welke hier aan verbonden zijn, net als alle 
gedachtenvormen, elementals en elementaries. Verzoek vervolgens de Magische 
Hulpmiddelen om deze functie uit te voeren. Ontspan, sluit je ogen en verblijf in 
meditatie terwijl het werk word uitgevoerd 



. 
Ei) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om  het Magisch Standbeeld naar de sfeer van 
Mars binnen het Causale Niveau te brengen. 
 
Eii) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de Magische Hulpmiddelen te bekrachtigen  
zodat deze het Magisch Standbeeld kunnen reinigen en helen binnen de sfeer van Mars  
van alle shock en trauma welke hier aan verbonden zijn, net als alle gedachtenvormen, 
elementals en elementaries. Verzoek vervolgens de Magische Hulpmiddelen om deze 
functie uit te voeren. Ontspan, sluit je ogen en verblijf in meditatie terwijl het werk 
word uitgevoerd 
 
Fi) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om  het Magisch Standbeeld naar de sfeer van 
Jupiter binnen het Causale Niveau te brengen.  
 
Fii) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de Magische Hulpmiddelen te bekrachtigen  
zodat deze het Magisch Standbeeld kunnen reinigen en helen binnen de sfeer van 
Jupiter van alle shock en trauma welke hier aan verbonden zijn, net als alle 
gedachtenvormen, elementals en elementaries. Verzoek vervolgens de Magische 
Hulpmiddelen om deze functie uit te voeren. Ontspan, sluit je ogen en verblijf in 
meditatie terwijl het werk word uitgevoerd 
 
Gi) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om  het Magisch Standbeeld naar de sfeer van 
Saturnnus binnen het Causale Niveau te brengen.   
 
Gii) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de Magische Hulpmiddelen te bekrachtigen  
zodat deze het Magisch Standbeeld kunnen reinigen en helen binnen de sfeer van 
Saturnus van alle shock en trauma welke hier aan verbonden zijn, net als alle 
gedachtenvormen, elementals en elementaries. Verzoek vervolgens de Magische 
Hulpmiddelen om deze functie uit te voeren. Ontspan, sluit je ogen en verblijf in 
meditatie terwijl het werk word uitgevoerd 
 
Hi) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om  het Magisch Standbeeld naar de sfeer van 
de Trancendentale Zon te brengen.   
 
Hii) Stem je af, komt tot rust, ontspan, sluit je ogen, adem licht/rustig en verblijf in 
meditatie voor 10-15 minuten. 
 
Ii) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om  het Magisch Standbeeld naar de sfeer van 
Saturnus binnen het Causale Niveau te brengen.   
 
Iii) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de Magische Hulpmiddelen te bekrachtigen  
zodat deze het Magisch Standbeeld kunnen reinigen en helen binnen de sfeer van 
Saturnus van alle shock en trauma welke hier aan verbonden zijn, net als alle 
gedachtenvormen, elementals en elementaries. Verzoek vervolgens de Magische 
Hulpmiddelen om deze functie uit te voeren. Ontspan, sluit je ogen en verblijf in 



meditatie terwijl het werk word uitgevoerd 
. 
Ji) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om  het Magisch Standbeeld naar de sfeer van 
Jupiter binnen het Causale Niveau te brengen.   
 
Jii) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de Magische Hulpmiddelen te bekrachtigen  
zodat deze het Magisch Standbeeld kunnen reinigen en helen binnen de sfeer van 
Jupiter van alle shock en trauma welke hier aan verbonden zijn, net als alle 
gedachtenvormen, elementals en elementaries. Verzoek vervolgens de Magische 
Hulpmiddelen om deze functie uit te voeren. Ontspan, sluit je ogen en verblijf in 
meditatie terwijl het werk word uitgevoerd 
 
Ki) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om  het Magisch Standbeeld naar de sfeer van 
Mars binnen het Causale Niveau te brengen.   
 
Kii) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de Magische Hulpmiddelen te bekrachtigen  
zodat deze het Magisch Standbeeld kunnen reinigen en helen binnen de sfeer van Mars 
van alle shock en trauma welke hier aan verbonden zijn, net als alle gedachtenvormen, 
elementals en elementaries. Verzoek vervolgens de Magische Hulpmiddelen om deze 
functie uit te voeren. Ontspan, sluit je ogen en verblijf in meditatie terwijl het werk 
word uitgevoerd 
 
Li) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om  het Magisch Standbeeld naar de sfeer van 
de Zon binnen het Causale Niveau te brengen. 
Lii) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de Magische Hulpmiddelen te bekrachtigen  
zodat deze het Magisch Standbeeld kunnen reinigen en helen binnen de sfeer van de 
zon van alle shock en trauma welke hier aan verbonden zijn, net als alle 
gedachtenvormen, elementals en elementaries. Verzoek vervolgens de Magische 
Hulpmiddelen om deze functie uit te voeren. Ontspan, sluit je ogen en verblijf in 
meditatie terwijl het werk word uitgevoerd 
 
Mi) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om  het Magisch Standbeeld naar de sfeer van 
Venus binnen het Causale Niveau te brengen..   
 
Mii) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de Magische Hulpmiddelen te bekrachtigen  
zodat deze het Magisch Standbeeld kunnen reinigen en helen binnen de sfeer van Venus 
van alle shock en trauma welke hier aan verbonden zijn, net als alle gedachtenvormen, 
elementals en elementaries. Verzoek vervolgens de Magische Hulpmiddelen om deze 
functie uit te voeren. Ontspan, sluit je ogen en verblijf in meditatie terwijl het werk 
word uitgevoerd 
 
Ni) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om  het Magisch Standbeeld naar de sfeer van 
Mercurius binnen het Causale Niveau te brengen.   
 
Nii) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de Magische Hulpmiddelen te bekrachtigen  



zodat deze het Magisch Standbeeld kunnen reinigen en helen binnen de sfeer van 
Mercurius van alle shock en trauma welke hier aan verbonden zijn, net als alle 
gedachtenvormen, elementals en elementaries. Verzoek vervolgens de Magische 
Hulpmiddelen om deze functie uit te voeren. Ontspan, sluit je ogen en verblijf in 
meditatie terwijl het werk word uitgevoerd 
 
Oi) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om  het Magisch Standbeeld naar de sfeer van 
de Maan binnen het Causale Niveau te brengen 
. 
Oii) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de Magische Hulpmiddelen te bekrachtigen  
zodat deze het Magisch Standbeeld kunnen reinigen en helen binnen de sfeer van de 
maan van alle shock en trauma welke hier aan verbonden zijn, net als alle 
gedachtenvormen, elementals en elementaries. Verzoek vervolgens de Magische 
Hulpmiddelen om deze functie uit te voeren. Ontspan, sluit je ogen en verblijf in 
meditatie terwijl het werk word uitgevoerd 
. 
Pi) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om  het Magisch Standbeeld naar de sfeer van 
de Aarde binnen het Causale Niveau te brengen op het punt in ruimte/tijd van de 
incarnatie in dit huidige leven.  
 
Pii) Stem je af, komt tot rust, ontspan, sluit je ogen, adem licht/rustig en verblijf in 
meditatie voor 10-15 minuten. 
 
 
Stap 5: Activeren van de Wet van Microkosmis/Macrokosmos 

 
Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de Magische Wet van 
Microkosmos/Macrokosmos aan te roepen zodat de healing welke is uitgevoerd op de 
periode tussen de dood in het laatste vorig leven en deze huidige incarnatie ook zal 
worden toegepast op alle perioden waarin het leven eindigde en er een nieuwe 
incarnatie gestart werd.  
 
 
Stap 6: Afsluiting 

 
A) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de Magische Hulpmiddelen terug te brengen 

naar hun oorspronkelijk lokatie. 
 

B) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de buitenste Magische Cirkel op te lossen. 
 

C) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om het Magisch Standbeeld op te lossen. 
 
D) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de laatste Magische Cirkel op te lossen. 

 
 


