
Nieuwsbrief 

september 2021 

In augustus ben ik begonnen met een Online Magnified Healing eerste 
fase in het Engels te geven. Het was een prachtige verrijkende erva-
ring, vooral de Inwijding geven was bijzonder en natuurlijk weet ik dat 
Kwan Yin de daadwerkelijke inwijding geeft.  

Ook de cursist voelde het hele weekend de Energie omhoog gaan in 
zijn kamer. Ik mocht in Europa de allereerste workshop geven, terwijl in 
Brazilië datzelfde weekend ook de eerste online workshop aan nieuwe 
en herhaal studenten werd gegeven.  

Ik wacht geduldig tot het Nederlandstalige digitale lesboek klaar is en 
dan kondig ik de Nederlandstalige Magnified Healing eerste fase online 
workshop aan.( Volg aankondigen op Facebook en op het Magnified 
Healing Forum.   

Mijn vertaling is klaar en naar Gisele King gestuurd. Wat een nieuwe 
stap en wat een mogelijkheden vooral voor cursisten die niet (ver) kun-
nen reizen of nog niet kunnen reizen. In oktober geef ik de 2e work-
shop, zie Agenda.  

Ook staat er weer een online herhaal eerste fase en geavanceerde stu-
dies cursus gepland in oktober, deze is nu een voorwaarde geworden 
als je de Magnified Healing 3e fase Teachers Training wil volgen.  

 

Verheugend nieuws ook dat we weer een Celebration workshop & 
Ceremonie/ Viering mogen organiseren op 2 oktober, zie ook de 
Agenda. De laatste Viering was op 10 oktober vorig jaar.   

Kom je ook naar de Viering op 2 oktober en wil je een taak doen? 
Ik heb 9 facilitators/begeleiders nodig die een taak willen doen. 
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zaterdag 2 oktober 2020 
14.30 – 17.00 (14.15 uur aanwezig zijn) 

 Dorpshuis Ien & Mien 

Buorren13A, 9084BB Goutum, bij Leeuwarden 

 Ervaar de Goddelijke energieën en ervaar de beoefening van alle fasen van 
het Magnified Healing proces. Gebruikmakend van onze lichamen om een 

structuur te worden, een Tempel of Raster van Healing wordt gevormd dat op 
zijn plaats blijft en ook met ieder van ons meegaat en door de hele wereld 
wordt uitgestraald, moge deze energieën alle harten raken van iedereen.  

 

Voor iedereen die de Magnified Healing energie wil ervaren, zal er deze mid-
dag in ceremoniële zetting verschillende aspecten van dit healingssysteem 
aan bod komen. O.a.: ♥  Kwan Yin 

 waar en hoe behandelingen gegeven worden 

 Mogelijkheid om behandeling te ontvangen en om actief mee te doen: 

 Afstandsbehandeling, healing Moederaarde 

 Elkaar erkennen  

 Kwan Yin dans                

 

Gezamenlijk vindt de afsluiting plaats met klank. Voor de afstandshealing 
graag muziekinstrumenten meenemen zoals rainstick, belletjes etc. Ook kun-
nen er dingen worden mee genomen voor op het altaar ter bekrachtiging b.v. 
edelstenen, foto’s etc. 

  

De Magnified Healing Viering wordt georganiseerd door Dancing Cloud Steg-
gerda en Karin Green Willow Scheepstra.  

Zij worden daarbij ondersteund door een aantal andere Magnified Healing 
masters. Zij zijn te herkennen aan hun witte kleding. W 

it samen met lavendel zijn de kleuren die verbonden zijn met Kwan Yin en de 
Magnified Healing energie.   
 

Bijdrage voor de Viering: € 15,-      

Graag van te voren aanmelden bij: Dancing Cloud Steggerda   

info@dancingcloud.nl   www.dancingcloud.nl  

telefoon: 058-2880611 / 06-25258434  

Magnified Healing Viering®          

mailto:info@dancingcloud.nl
http://www.dancingcloud.nl
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 dat ik weer begonnen ben eind augustus met de Wolfclan Teachings intensi-

ve workshop geven en dat de workshop eind november al vol zit, wel is er 

nog plaats dit jaar op de workshop van 11+12 december. 

 Dat ik ben begonnen met het overdragen met mijn kennis als Pijpdrager en 

zo de teachings en van de Pijp/Chanupa door geef aan een groep en onder-

wijs hoe de je deze ceremonies geeft. 

 Dat ik sinds een jaar sterk verbonden ben met de groep van Grandmasters 

en Vertegenwoordigers en dat we veel van elkaar leren en elkaar steunen. 

 Dat de Grandmasters naar de Online Magnified Healing eerste fase work-

shop in de toekomst ook de Magnified Healing derde fase Online mogen 

gaan geven en dat dit na een periode ook door de Teachers van de Derde 

Fase zal mogen gedaan worden. Alleen de Celebration workshop & Ceremo-

nie en Teachers Training kunnen niet Online worden gegeven! 

 Dat we de laatste maanden weer veel Magnified Healing groepshealingen 

via de Facebookgroep en via het Magnified Healing Forum hebben mogen 

geven. Doe jij de volgende keer ook mee? 

 Dat Irene Jonkers actief is in het geven van Magnified Healing eerste fase 

workshops in Den Andel, (Groningen) en dat ze samen met Titia Claessen in 

Bergum (Friesland) ruim 20 jaar actief is met de Keys of Enoch dus ook met 

de Heilige Namen! Zo inspirerend. Green Willow en ik zijn een aantal jaren 

lid geweest in de groep in Bergum, ik denk bijna 20 jaar geleden. 

 Dat het nieuwe seizoen weer opstart voor de Magnified Healing oefenavon-

den, je bent welkom 

 Wil je meer weten over de online workshops en wie deze geven zie: 

https://magnifiedhealing.com/mhonline.php   

Wist je dat ... 



Linken 

www.dancingcloud.nl 

info@dancingcloud.nl  

058-2880611 

06-25258434 

 

Mocht je deze Magnified 

Healing Nieuwsbrief niet 

langer willen ontvangen, laat 

dit dan weten 

 

Magnified Healing forum: https://mh-in-nld.nl/  

Masterlijst: https://www.mh-nld.nl/ 

Gegevens wijzigen voor de Masterlijst: mh.forum.masterlijst@gmail.com  

Aanvragen groepshealing: mh.forum.masterlijst@gmail.com  

Facebook 

http://www.facebook.com/group.php?gid=37950343528&ref=mf 

http://www.facebook.com/groups/GroupHealingMagnifiedHealing/  

Andere forum waar je ook over MH kunt lezen en reageren:   

http://www.reikistromingen.be/forum/  

MeWe:  https://mewe.com/join/magnifiedhealing  

  2021 

11 en 12 september  Magnified Healing 3e fase Licht Healing beoefe-

naars workshop  

15 september  Magnified Healing oefenavond  

2 oktober  Magnified Healing Celebration workshop & Cere-

monie / Viering In Dorpshuis Ien& Mien in Gou-

tum bij Leeuwarden, je kunt je aanmelden voor 

de workshop tot 24 september en voor de Vie-

ring tot 1 oktober, ik heb 9 facilitators nodig die 

een taak in de Viering middags willen doen. 

16 en 17 oktober  Magnified Healing 1ste fase Herhaal Online via 

Zoom workshop+ Geavanceerde studies, op ga-

ve voor 10 oktober, vraag om registratieformu-

lier en protocol 

23 en 24 oktober  Magnified Healing 1ste Fase Online workshop 

Engels voor nieuwe studenten en herhaling. Je 

ontvangt na de workshop vanuit Amerika een 

digitaal lesboek, MP3 bestand en e-certificaat.  

6 en 7 november  MAGNIFIED HEALING 1STE FASE WORKSHOP  

13 en 14 november   Magnified Healing 3e fase Licht Healing beoefe-

naars workshop, aanmelden voor 1 november  

17 november  Magnified Healing oefenavond  

15 december  Magnified Healing Viering voor Magnified 

Healing beoefenaars start 19.30 uur 

   

https://mh-in-nld.nl
https://mh-in-nld.nl/smf/index.php?board=37.0
mailto:mh.forum.masterlijst@gmail.com?subject=Ik%20heb%20een%20vraag%20over%20de%20Maginified%20Healing%20Masterlijst
mailto:mh.forum.masterlijst@gmail.com?subject=Ik%20wil%20een%20groepshealing%20aanvragen
http://www.facebook.com/group.php?gid=37950343528&ref=mf
http://www.facebook.com/groups/GroupHealingMagnifiedHealing/D:/Mijn%20documenten/!!%20OFFICE%20%20bestanden
http://www.reikistromingen.be/forum/
https://mewe.com/join/magnifiedhealing
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De Magnified Healing Teachers Training/lerarenopleiding is een interactieve workshop. Het 

organisatorische proces neemt veel tijd in beslag. Wanneer je aan deze workshop mee wilt 

doen, meld je zo gauw mogelijk aan.  

De laatste sluitingsdatum voor de workshop van april 2022 is 2 januari 2022 .  

Na de aanmelding ontvang je een uitnodiging met informatie. 

 

Voorwaarde voor de deelname aan deze workshop:  

Magnified Healing Derde fase Licht Healing beoefenaar tenminste 6 maanden actief hier mee 

bezig, ook tenminste de Magnified Healing Eerste Fase workshop een keer onderwezen of ui-

terlijk voor 3 juni 2021 voor de workshop van oktober 2021 en gecertificeerd als een Tea-

cher/Director van de Celebration workshop en Ceremonie voor 3 oktober 2021. 

 

In deze training/opleiding ontvang je ook een inwijding en ben je bevoegd om de Derde Fase 

Licht Healing beoefenaars workshop door te geven. Je ontvangt een lesboek en certificaat. 

 

Cursusdata 2021: 

 

3 + 4 + 5 + 6 april 2022  

(inschrijven voor 2 januari 2022 ) 

 

Voorafgaande van deze Teachers Training is er mogelijk een Celebration workshop & Viering 

op zaterdag 2 oktober 2022 

Je ontvangt alle updates die ik van Gisele King in 2018 in Alicante Spanje heb ontvangen en 

online via zoom  van haar hebt ontvangen. 

 

Aanmelden:  

Dancing Cloud  info@dancingcloud.nl   

WhatsApp 06-25258434 

Teachers Training april 2022 

Online MH 1 Herhaling workshop 

*  Voor degenen die een Online MH 1 Herhaling workshop bij me volgen, momenteel heb ik een voor-

raad MH 1ste fase Nederlandse en Engelse vernieuwde Lesboeken en vernieuwde oefen CD die je 

bij mij kunt bestellen, een voorwaarde voor deze workshop is: de laatste editie met de Heilige Namen 

zo ook de vernieuwde oefen CD 

Het is sterk aan bevolen om de online herhaal workshop +nieuwe artikelen te doen voordat je de MH 

Licht Healing beoefenaars workshop gaat doen, wil je dit niet online doen, dan neem contact met me 

op om dit bij mij in de praktijk te doen, het is te veel informatie om dit in of bij een derde fase work-

mailto:info@dancingcloud.nl

