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Het is duidelijk Lente en Zonnig!
Veel gebeurt er op dit moment, we
worden geraakt door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, ook hier wordt oproepen voor om
healing te sturen voor het hoogste goed en vooral ook de
Heilige Namen in te zetten.
Blijf in je centrum, in balans, verbonden altijd met je IK Ben
Aanwezigheid en verbonden met Kwan Yin.
Wij zijn degenen waarop we hebben gewacht. Blijf verbonden in Liefde en Licht.

Kwan Yin feestdagen in 2022

Verjaardag 21 maart 2022
Ascencie dag 17 juli 2022
Renunciation dag 14 oktober 2022
(de dag dat zij een non werd)
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Gisèle King’s Overgang naar het Licht
Iedereen heel hartelijk dank voor jullie
e-mails, brieven, kaarten, appjes, bezoekjes na het overgaan van mijn teacher en vriendin Gisèle Gabrielle King
op 7 februari jl.
Haar Overgang naar het Licht kwam
niet onverwacht, ze heeft ons al een
jaar voorbereid en toch is het intens
verdrietig.
Ze was er altijd voor mij en vele anderen. Tot het laatst toe heeft ze correcties aangebracht in Nederlandse vertalingen van het digitale werkboek.
Was ze er om vragen te beantwoorden en ons de Grandmasters en Vertegenwoordigers in de app groep te informeren en te inspireren.
Een paar dagen voor haar Overgang
heeft ze ons nog een hele mooie inspirerende ingesproken bericht gestuurd. Ze vraagt ons vooral door te
gaan met de Magnified Healing workshops door te blijven geven in deze tijd en de Heilige Namen te gebruiken en te onderwijzen.
Ze neemt ons allen mee in haar Hart en zal ons blijven bijstaan. Op het
moment dat sommigen de aankondiging van haar Overgang die ik rond
heb gestuurd, lazen gebeurden er al mooie dingen met beoefenaars,
een ervaarde zelfs 1 een Inwijding.
Zij heeft er voor gezorgd dat we online ook door kunnen gaan met lesgeven en Magnified Healing waar ook ter wereld kunnen verspreiden.
Een aantal van ons heeft Licht van Overgang Ceremonies voor haar
gedaan in persoon en digitaal (via de MH Facebookgroup)
De taken van Gisele King worden overgenomen door Valeria Pereira,
wij de Magnified Healing Grandmasters steunen haar.
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Magnified Healing lesmateriaal bestellen in Amerika

Voor de Magnified Healing teachers/ beoefenaars die lesmateriaal in Amerika bestellen, er is iets veranderd, pakket wordt verstuurd, dan krijg je bericht dat je inklaringskosten moet betalen, die betaal je en dan wordt het naar je gestuurd.
Het proces duurt nu langer, vorig jaar duurde het een maand, voorheen 8 tot 10
dagen, dus houdt daar rekening mee als je iets bestelt. Reken nu 40 dagen om
iets te bestellen.

Magnified Healing Viering®
Zaterdag 9 april 2022

14.30 – 17.00
(14.15 uur aanwezig zijn)
Dorpshuis Ien & Mien
Buorren13A, 9084BB Goutum, bij Leeuwarden
Oproep voor Magnified Healing beoefenaars die een taak willen doen tijdens de Viering,
neem contact met me op. Ook kun je je nog aanmelden voor de Celebration workshop.
Zie pagina 7 voor de gehele uitnodiging
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Wist je dat ...


Nog 1 keer: bel of app mij niet in het weekend of na 17.00 uur, ik heb
echt mijn rust en Heilige Ruimte nodig.



Dat ik een virtuele training met Valeria heb gedaan en er weer een digitaal
certificaat bij heb.



Dat ik deze maand nog een NPMDT Basic Master workshop geef.



Dat de volgende Wolfclan teaching intensive workshop eind augustus
weer wordt gegeven



Dat op dit moment alle protocollen voor digitale workshops in het Engels
zijn. Is dat een probleem?



Dat ik vorige maand cursisten in België heb opgeleid, ingewijd en de herhaling workshop heb gegeven, in het Nederlands en Engels.



Wil je zelf ook online Magnified Healing workshops gaan geven en kijk
dan hier wat de voorwaarden zijn: https://magnifiedhealing.com/ourworkshops-and-classes/

2022
16 maart

Magnified Healing oefenavond.

9 april

Magnified Healing Celebration workshop & Ceremonie / Viering

7 en 8 mei

Magnified Healing 1e fase workshop

14 en 15 mei

Magnified Healing 3e fase Licht Healing beoefenaars workshop voorwaarde voor deze workshop is
nu dat je de MH 1ste fase + Geavanceerde Studies
cursus online of in persoon hebt gedaan zie
https://magnifiedhealing.com/our-workshops-andclasses/

18 mei

Magnified Healing oefenavond.

www.dancingcloud.nl
info@dancingcloud.nl
058-2880611
06-25258434
Mocht je deze Magnified
Healing Nieuwsbrief niet
langer willen ontvangen, laat
dit dan weten

Voor extra online of offline cursussen neem
contact met me op via info@dancingcloud.nl

Linken
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
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* Online MH 1 Herhaling workshop
Voor degenen die een Online MH 1 Herhaling workshop bij me volgen, momenteel heb ik een voorraad 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 nu verplicht 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 workshop te
geven. Ik geef wel al deze informatie in een Teachers Training workshop!

Teachers Training oktober 2022
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 2022 is 2 juni 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 uiterlijk voor 2 juni
2022 voor de workshop van oktober 2022 en gecertificeerd als een Teacher/Director van de Celebration workshop en Ceremonie voor 2 oktober 2022.
MH beoefenaars/teachers moeten de 1st Fase Herhaling en Geavanceerde Studies Cursus hebben
gedaan (online of persoonlijk).
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 2022
2, 3, 4, en 5 oktober 2022
(inschrijven voor 2 juni 2022)
Je ontvangt alle updates die ik van Gisele King in 2018 in Alicante Spanje heb ontvangen en online via
Zoom in april van haar hebt ontvangen.

Aanmelden:
Grandmaster Teacher Dancing Cloud Steggerda
info@dancingcloud.nl
WhatsApp 06-25258434

Volgende Teachers Training: april 2023
Voorafgaande van deze Teachers Training is er mogelijk een Celebration workshop & Viering op zaterdag 1 oktober 2022

Magnified Healing Viering®
Zaterdag 9 april 2022

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 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 muziekinstrumenten meenemen zoals rainstick, belletjes etc. Ook kunnen
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 Steggerda en Karin Green Willow Scheepstra. Zij worden daarbij ondersteund door
een aantal andere Magnified Healing masters/beoefenaars. 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 contant en gepast betalen.
Graag van te voren aanmelden bij:

Dancing Cloud Steggerda
info@dancingcloud.nl
www.dancingcloud.nl

telefoon: 058-2880611/ 06-25258434
Oproep voor Magnified Healing beoefenaars die een taak willen doen tijdens de Viering,
neem contact met me op. Ook kun je je nog aanmelden voor de Celebration workshop.

