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Lieve/Beste Magnified Healing beoefenaar, 

hier is weer een nieuw Lente nieuwsbrief.  

In december hebben we weer een mooie 

Magnified Healing Celebration Ceremonie 

gehad voor Magnified Healing beoefenaars.  

De energie was weer heel fijn om met el-

kaar te delen, je kunt hier de foto’s bekij-

ken: https://mh-in-

nld.nl/smf/index.php?topic=452.0 . 
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Praktijk bestaat 20 jaar 

Dit jaar 2020 bestaat mijn praktijk Dancing Cloud , praktijk voor Healing 

en opleidingen 20 jaar.  

Ik ben al begonnen met dit te vieren in dankbaarheid.  

In de afgelopen weken heb ik een actie op Facebook gedaan met een oproep voor 

een gratis Magnified Healing eerste + Derde Fase Licht Healing in de praktijk.  

Op het moment dat ik 2 lootjes mocht trekken heb ik Kwan Yin gevraagd om mijn 

hand te leiden. De 2 juiste personen mochten op een zaterdagmiddag de healing 

komen ontvangen.  

Het waren allebei prachtige healingen voor de juiste mensen.  

Dit is een recensie van Gretha: “Ik mocht een healing ontvangen van Dancing Cloud. 

Wat een fijne liefdevolle ervaring. Heel bijzonder, gaf mij rust en energie! 

Fijne gesprekjes met mooie woorden, heel koesterend.  

Zo blij! Dankjewel lieve Cloud voor deze ervaring.” 

Zo dankbaar dat ik steeds wordt geleid en dat de Energie me ondersteund.  

Daarna werd ik geleid om een gratis Magnified Healing 3e fase groepsafstands Licht 

Healing te organiseren en ik deed een oproep op Facebook en het Magnified Healing 

Forum, Lioba heeft iedereen die lid is van het forum een bericht gestuurd zodat ook 

alle leden mee konden doen en ontvangen.  

De Energie bouwde steeds meer op en ik mocht aan 70 personen +1 hond +1 kat 

een Magnified Healing  Derde Fase Licht Healing afstandshealing sturen op vrijdag-

avond 21 februari, ook nu weer kreeg ik meer dan 20 uitgebreide reacties wat een 

ieder mocht ervaren. Heel bijzonder.  

Echt dit brengt Magnified Healing naar nog een hoger en kosmisch niveau. IK Ben 

diep dankbaar! Ik zal dit jaar vast nog een keer dit mogen doen. 

https://mh-in-nld.nl/smf/index.php?topic=452.0
https://mh-in-nld.nl/smf/index.php?topic=452.0
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Magnified Healing Viering®    

Zaterdag  4 april  2020 

14.30 – 17.00 (14.15 uur aanwezig zijn) Dorpshuis Ien & Mien  

Buorren 13A, 9084 BB 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 middag 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 muziekin-
strumenten meenemen zoals rainstick, belletjes etc. Ook kunnen er dingen worden mee ge-
nomen voor op het altaar ter bekrachtiging b.v. edelstenen, foto’s etc.  

 

De Magnified Healing Viering wordt georganiseerd door Dancing Cloud Steggerda en Karin 
Green Willow Scheepstra. Zij worden daarbij ondersteund door een aantal andere Magnified 
Healing masters. Zij zijn te herkennen aan hun witte kleding.  

Wit 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  

mailto:info@dancingcloud.nl
http://www.dancingcloud.nl/
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Verjaardag van Kwan Yin: 12 maart 2020 

Ascension dag: 08 augustus 2020 

Verlichting dag: 04 november 2020 

 

Deze datums zijn gebaseerd op het Chinese maanjaar en ze 

veranderen elk jaar. 

Feestdagen van Kwan Yin in 2020 

Wist je dat ... 

 Lioba Driessen Dubois op 10 mei een Celebration / Viering in Oosterwolde, Friesland, geeft. 

Meldt je bij haar aan en ook als je een taak wilt doen. praktijklabadoet@gmail.com  

 Blijf a.u.b. meedoen met Magnified Healing sturen naar alle verzoeken en tenminste elke 3 weken 

een update plaatsen op de Magnified Healing Facebookgroep: 

https://www.facebook.com/groups/GroupHealingMagnifiedHealing/ en het forum https://mh-in-

nld.nl/smf/index.php?board=20.0  

 Stuur me geen verzoeken voor healing, maar plaats ze zelf op deze lijsten, ik zal dan ook healing 

sturen. Je kunt wel een afspraak maken met me voor een Magnified Healing behandeling in de 

praktijk en op afstand, vraag me wat daarvoor de tarieven zijn. 

 Dat ik 23 mei naar Kroatië ga en daar ga meedoen met de Magnified Healing Celebration Ceremo-

nie en herhaling van de Derde Fase Teachers Training die door Gisele King en Ana Kubla wordt ge-

organiseerd. 

 Dat ik intussen 6 Engelse artikelen die ik van Gisele King heb ontvangen, heb vertaald en binnen-

kort zal ik update voor de eerste fase beoefenaars inplannen, mocht je belangstelling hebben, laat 

dit dan weten. Irene kijkt een ervan nog na.  

 Dat ik dit jaar een Teachers Training in april en in 

oktober geef! 

 Dat ik 2 februari op de Flower Power Markt in 

Drachten heb gestaan, en fijne gesprekken heb 

gehad met bezoekers, dat het gezellig druk was! 

 Dat je je nog kunt aanmelden voor een taak voor 

de Viering van 4 april! 

 Ben je tevreden over mij, mijn praktijk wil je dan 

een recensie/aanbeveling schrijven op: 

https://www.facebook.com/pg/Dancing-Cloud-

251365174880843/reviews/  

mailto:praktijklabadoet@gmail.com?subject=Viering%2010%20mei%202020


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 

AGENDA 2020 

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

 

Masterlijst: http://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/  

7+8 maart   Magnified Healing 1ste fase workshop, wil je 

de workshop herhalen, dan graag op tijd aan-

melden, zodat ik een vernieuwd lesboek + oe-

fen-CD voor je kan bestellen 

14+15 maart   Magnified Healing 3e fase Licht Healing be-

oefenaars workshop 

18 maart   Magnified Healing oefenavond 

  4 April Magnified Healing Celebration work-

shop en Viering in Goutum 

5,6,7 en 8 april 

2020  

 Magnified Healing 3e fase Teacher training 

en herhaling. 

Voorafgaand aan deze workshop kun je op 3 

oktober 2020 de Magnified Healing Celebration 

workshop en Viering volgen.  

Wat een voorwaarde is om de Teacher Trai-

ning te mogen doen.  

2+3 mei   Magnified Healing 1ste fase workshop, wil je 

de workshop herhalen, dan graag op tijd aan-

melden, zodat ik een vernieuwd lesboek + oefen

-CD voor je kan bestellen. 

4,5,6 en 7 oktober 

2020  

 Magnified Healing 3e fase Teacher training 

en herhaling. 

Voorafgaand aan deze workshop kun je op 3 

oktober 2020 de Magnified Healing Celebration 

workshop en Viering volgen.  

Wat een voorwaarde is om de Teacher Trai-

ning te mogen doen.  

Inschrijven voor 4 juni 2020 

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/

