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Lieve jij 

 

Hier weer een Lente Magnified 
Healing Nieuwsbrief.  

 

Kort geleden stonden we nog op 
het ijs en nu is het Lente, de 
sneeuwklokjes en krokussen bloei-
en en ook de narcissen doen hun 
best met groeien. De natuur gaat 
gewoon door.  

 

 

Nog steeds hebben we met Corona maatregelen te   
maken. Gelukkig heb ik 1 op 1 Magnified Healing    
workshops kunnen geven en Magnified Healing online 
herhaling workshops en afstandsbehandelingen. 

De oefenavonden zijn even gestopt vanwege de avond-
klok, mogelijk komt daar weer verandering in.  

Vanaf 3 maart mogen ook vele collega’s weer contact 
behandelingen geven. In deze tijd is het belangrijk om 
de Heilige Ruimte voor het Ascencieproces voor ons en 
Moederaarde vast te houden om gefocust te blijven om 
ons Lichtlichaam, onze Merkaba dagelijks op te bouwen.  

Laat je niet verleiden door de Sociale Media om je naar 
beneden te laten trekken. Merk op wanneer dit gebeurt, 
wanneer je energie verandert.  

Blijf in je Liefde, je Licht en je Zachtheid, daarvoor heb-
ben we onze dagelijkse Magnified Healing beoefening 
gekregen via Kwan Yin. Dit is een groot geschenk, ge-
bruik het dagelijks. 
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Ik wil een mooie ervaring delen.  

Een tijdje geleden kreeg ik een verzoek om hulp van een 
collega healer. Ze huurt per 1 februari een deel van een 
boerderij, ze werd weggeblazen door aardstralen die in de 
boerderij zijn en kon ze zelf niet healen, neutraliseren en 
vroeg mij om hulp. Ik begon de situatie in mijn dagelijkse 
afstandshealing mee te nemen.  

Jaren geleden zat ik in een MH Teachers en 3e Fase Licht 
Healers internationale emailgroep, daar was een Duitse 
MH Licht Healer die vertelde dat hij aardstralen healde 
met de Brede Laserstraal ( Derde Fase Licht Healing tech-
niek).  

Ik heb eerst alle Spirits en Pan en de Deva’s in en rond de 
boerderij om hulp gevraagd om mij te assisteren en toen de rest van de hulptroe-
pen die ik altijd vraag om te helpen.  

Toen ik met de Brede Laserstraal begon te werken voelde ik dat het inderdaad 
heftige stralen waren, na drie keer scannen en healen was het goed. In de mail-
wisseling met de huurster gaf ze aan dat het veel beter aanvoelde en dat het zo 
goed was.  

Mooi hè dat dit zo op afstand kan en mag. Ik ben dankbaar! 

ZUIVERING 

Kwan Yin  feestdagen in 2021 

Verjaardag 31 maart 2021 

 

Ascencie dag 28 juli 

 

Renunciation dag 24 oktober 2021  
(de dag dat zij een non werd) 
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Wat ga je doen om deze healing te ondersteunen?     

Dit is een vraag die ik vaak stel na   

afloop van het geven van een healing.  

Veel mensen vragen een healing aan 

of vragen hulp via het gebedsmandje.  

Om deze healing zo optimaal zelf te 

ondersteunen is het belangrijk dus dat 

je je afvraagt wat je zelf kunt doen om 

deze healing te ondersteunen. 

Vaak vraagt dit zelfonderzoek naar wat nu werkelijk nodig is, verandering van 

leefwijze, van hoe je omgaat met je emoties, met je gedachten, hoe kun je je 

stress verminderen, Magnified Healing beoefenaars kunnen de healing ook      

ondersteunen door hun dagelijkse activatie te doen en een druppel essentiële 

olie op het derde oog te plaatsen.  

Het doen van de dagelijkse activatie brengt gelijk al een zeer sterke aarding , 

centrering en brengt balans, dat is dus al een deel van de oplossing. Verder kun 

je je healing ondersteunen door positieve affirmaties, door Heilige Namen te    

zingen of te zeggen. Dit alles werkt ook heel helend. Het is belangrijk om zelf aan 

de gang te gaan nadat je een (afstands)healing hebt ontvangen of je die nu    

persoonlijk krijgt of via de healinglijst om te kijken wat je zelf kunt doen om de 

healing te ondersteunen. 

Dancing Cloud 
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 Vanaf 1 januari 2021 als Magnified Healing lesmateriaal bestelt, het   

Magnified Healing eerste fase certificaat geen lintje meer heeft, de oude 

blijven geldig. 

 Dat het belangrijk is dat je de Updates, de nieuwe artikelen: Geometrie en 

2 artikelen over de Vijf Hogere Lichamen voor je Derde Fase Licht 

Healing beoefenaars workshop dient te doen, dat is heel belangrijk. 

 Dat je deze update al 2 maanden na je Magnified Healing eerste fase 

mag doen. 

 Dat ik niet weet of de Celebration workshop + ceremonie in april wel kan 

doorgaan, dat ik die wel ga inplannen zodra het kan. 

 Dat de Teachers Training, zie agenda, is verschoven naar oktober 2021 

 Dat de MH online herhaling + geavanceerde studies cursus nu een 

2daagse workshop is van minimaal 14 uur, (in het Engels of Nederlands) 

 Dat naast het Magnified Healing Forum en de Magnified Healing Face-

bookgroepen we ook op MeWe zijn: 

https://mewe.com/join/magnifiedhealing 

 1000x dank voor allen die Magnified Healing sturen naar de verzoeken 

om healing op de facebookgroep en op het Magnified Healing Forum 

 Dat als je de Magnified Healing workshop wil doorgeven dat je op de 

Masterlijst kunt vermeld worden, wordt dan eerst lid van het Magnified 

Healing Forum. 

Wist je dat ... 

https://mewe.com/join/magnifiedhealing


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 

6 en 7 maart   Magnified Healing 3e fase Licht Healing beoefe-

naars workshop, aanmelden voor 2 maart 2021 

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

naars workshop, aanmelden voor 29 december 

2020 Max. 3 cursisten  

17 maart  Magnified Healing oefenavond. Afhankelijk van de 

avondklok 

27 en 28 maart  Online MH 1e fase herhaling en geavanceerde stu-

dies cursus via Zoom, NL* 

17 en 18 april  Online MH First Phase Review and Advanced stu-

dies class via Zoom, English 

1 en 2 mei  Magnified Healing 1
e
 fase workshop 

8 en 9 mei  Magnified Healing 3e fase Licht Healing beoefe-

naars workshop, aanmelden voor 29 december 

2020 Max. 3 cursisten  

   

   

   

   

   

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 oktober 2021 is 3 juni 2021.  

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 en 6 oktober 2021  

(inschrijven voor 3 juni 2021) 

 

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 oktober 2021 

* 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

