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Het is een bijzondere tijd en het is 

goed om je energie, frequentie 

hoog te houden met alles wat er op 

dit moment gebeurt.  

Je kunt dit vooral doen door je da-

gelijkse Magnified Healing beoefe-

ning te doen, je te verbinden met 

de Bron en Moeder Aarde/Lady Gaia, het Licht en de Liefde 

te verankeren en ook de Heilige Namen die we nu in onze 

beoefening hebben te gebruiken.  

Weet dat je ondersteund wordt door een enorm netwerk Gid-

sen,  helpers, Engelen, Grootmoeders, Grootvaders, Kracht-

dieren en door in Onvoorwaardelijke Liefde te zijn en daar-

door verbonden met het Christusbewustzijn raster. Kwan Yin 

en de Meesters en Engelen zijn nu dichtbij je.  

Op 21 december is er een belangrijke uitlijning tussen Jupiter 

en Mars, het begin van het Watermantijdperk, we zongen er 

in de jaren zestig al over in ”Hair”. Een belangrijk verande-

ring, deze maand mediteer ik meer dan anders met een 

Facebook groep om dit proces te ondersteunen, om een 

prachtig veld te creëren.  

Weet dat je mee kunt doen door bewust je MH beoe-

fening/activatie te doen, je afstandshealing en Healing voor 

de Aarde.  

 

Ik wens jullie een inspirerende maand, fijne Midwinter 
feest en mooie kerstdagen, ALL-EEN of samen  

en een gelukkig 2021 
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INNERLIJK GLIMLACHEN 
  
Binnen Magnified Healing kennen we het begrip om ons te verbinden met de innerlijke 
glimlach, hier een mooi artikel: 
 
Innerlijk glimlachen is een van de belangrijkste taoïstische transformatietechnieken. Door 
innerlijk te glimlachen wekken we in onszelf de kracht der liefde en laten het gouden,    
genezende licht stralen. Deze kracht, die we normaal gesproken alleen naar buiten richten, 
laten we nu naar binnen stromen. We lachen onszelf toe met onze overtuigendste en inne-
mendste glimlach. Innerlijk glimlachen is een uitermate effectief instrument om een   
liefdevolle relatie met onszelf op te bouwen, de zelf genezende krachten van het lichaam 
te stimuleren en zieke energieën te transformeren. Het heelt oude wonden en is een     
effectieve remedie voor psychosomatische klachten. Met de kracht van het ware innerlijk 
glimlachen kunnen we elke cel van ons lichaam reinigen en sterker maken en emoties in 
evenwicht brengen, zodat er transformatie kan plaatsvinden en we onze innerlijke kracht 
vergroten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INNERLIJK GLIMLACHEN 
 

Innerlijk glimlachen kunnen we in elke houding doen. 
 
 Sluit de ogen. Denk terug aan een situatie waarin u moest glimlachen en zorgeloos 

heerlijk voelde. Neem er alle tijd voor. Neem niet het beeld van een ander persoon 
want onze gevoelens voor anderen zijn te gemengd, terwijl we hier naar een onbelast, 
weldadig gevoel zoeken. Het gevoel bijvoorbeeld dat in ons gewekt wordt bij de aan-
blik van een baby of dier of door een persoonlijke natuurbelevenis of een uitbundig 
vrolijke situatie. 

 Concentreer nu het weldadige gevoel dat u zich herinnert direct in uw midden en laat 
dit midden helemaal vol stromen met het gevoel. 

 
Uit: De Tao van de vrouw     Maitreyi D. Piontek 
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Magnified Healing® groepsafstandshealing 

Het is al 15 jaar een traditie om samen met      

Magnified Healing Beoefenaars een Magnified 

Healing Celebration Viering Ceremonie te doen op 

een avond even voor de Kerst, dit jaar zou de vie-

ring in Oosterwolde Frl. plaats vinden. Helaas kan 

deze door alle corona maatregelen niet doorgaan.  

Lioba en ik hebben een mooi alternatief bedacht: een groepsafstandshealing, 

waar alle MH beoefenaars aan mee kunnen doen. Dus ook degene die niet op de 

oefenavond kan komen. 

 

Op woensdag 16 december houden we groepsafstandshealing  

deze start om 20.00 

 

Die avond is er tevens een oefenavond bij mij thuis (deze start om 19.30).  

Maximaal 6 personen.  

 

Tijdens deze oefenavond doen wij met z’n allen mee aan de groepsafstands-

healing. 

 

 Start van de groepsafstandshealing is om 20.00 uur en sturen we  

 20 minuten healing naar mens en dier, inclusief de healingsverzoeken op de 

MH Facebookgroep en het MH Forum. 

 20.20 uur, we sturen nu 5 minuten Healing naar de Aarde. 

 20.25 uur ronden we af met het zeggen of zingen van de Heilige Namen     

(5 minuten).  

 

Alle Magnified Healing Masters kunnen meedoen, Magnified Healing eerste fase 

en Derde Fase Licht Healers.  

Doe je mee?  

 

Laat weten of je mee doet, dan zet ik je naam ook op de lijst van ontvangers, zo-

dat je niet alleen geeft maar ook ontvangt. 

 

Laten we met ons allen op deze manier die avond met elkaar verbinden. 



Pagina 4  Nieuwsbr ief  Volume 37  

 Wij op 10 oktober toch ondanks de Corona maatregelen een hele mooie 

Celebration Workshop (Garra Blue Dragonfly gefeliciteerd, woont in de 

omgeving van Amsterdam) met bij de Viering 12 dappere deelnemers. Het 

was kosmisch geregeld, kort daarna waren de regels aangescherpt. Het 

was zo belangrijk, vooral omdat er in de rest van de wereld geen Vierin-

gen konden worden gehouden. 

 Dat de Online cursus nu in 2 dagen wordt gegeven, kun je niet op de data 

in de agenda, neem gerust contact met me op. 

 Dat we regelmatig mooie, dankbare berichten krijgen van ontvangers van 

Magnified Healing die op de lijsten staan. 

 Ben je nog niet lid van het Magnified Healing Forum, dan doe dat wel, er 

staat een schat aan informatie op dit forum om je verder te verdiepen: 

https://mh-in-nld.nl/smf/index.php  

 Ik jouw Celebration Ceremonie/Vieringen, plaats in de Nieuwsbrief, zodat 

MH beoefenaars je kunt helpen met een taak. 

 Dat ik 27+28 februari weer een Wolfclan Teachings intensive workshop 

geef in een kleine groep, zie: https://www.dancingcloud.nl/wolfclan_0.html  

 Dat ik ook in september en november cursisten heb mogen opleiden en 

inwijden in de eerste fase workshop in de praktijk. 

 Dat ik onlangs een mooie Magnified Healing 3e fase Licht Healing af-

standshealing heb gestuurd naar 11 personen in een besloten groep op 

Facebook, en dat het een bijzondere ervaring was met mooie reacties. 

 Dat Kwan Yin dichtbij is en je haar altijd om hulp mag vragen. 

 Dat het belangrijk is om de Heilige Ruimte vast te houden voor alles en 

iedereen! 

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/  

  2020 

16 december   Magnified Healing Viering voor Magnified 

Healing beoefenaars in Oosterwolde gaat niet 

door, maar wordt op een andere manier ingevuld 

19 en 20 december  Online MH 1e fase herhaling en geavanceerde stu-

dies cursus via Zoom, NL* 

   

2021 

2 en 3 januari  Magnified Healing 1ste fase workshop. Maximaal 

3 cursisten.  

9 en 10 januari  Magnified Healing 3e fase Licht Healing beoefe-

naars workshop, aanmelden voor 29 december 

2020 Max. 3 cursisten  

20 januari  Magnified Healing oefenavond.  

6 en 7 februari  Online MH 1e fase herhaling en geavanceerde stu-

dies cursus via Zoom, NL* 

17 februari  Magnified Healing oefenavond. 

20 en 21 februari  Online MH First Phase Review and Advanced stu-

dies class via Zoom, English 

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

naars workshop, aanmelden voor 2 maart 2021 

10 april   Magnified Healing Celebraton & Viering work-

shop Celebration & Viering  

   

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/
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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 2021 is 11 december 2020. 

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 11 december 2020 voor de workshop van 

april 2021 en gecertificeerd als een Teacher/Director van de Celebration work-

shop en Ceremonie voor 11 april 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: 

11, 12, 13 en14 april 2021  

(inschrijven voor 11 december 2020) 

 

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:  

Dancing Cloud  info@dancingcloud.nl   

WhatsApp 06-25258434 

Teachers Training april 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

