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Hier zijn weer de laatste nieuwtjes en updates.
Je bent welkom om alweer een nieuwe Magnified Healing nieuwsbrief te lezen met je hart.

Sinds maart dit jaar heb ik de Magnified Healing
eerste fase workshops mogen geven met het
vernieuwde eerste fase lesboek en met de
vernieuwde Nederlandstalige oefen CD en dat
doe ik met veel plezier.
Ook is er weer een stroom van aanmeldingen op
gang gekomen voor de Magnified Healing
workshops.
Voor de eerste fase Magnified Healing workshop eind juni heb ik al 8 aanmeldingen, waarvan 1
uit Zuid Korea, 1 uit Griekenland 1 uit Zwitserland en de rest uit heel Nederland.
In januari en in mei heb ik ook derde fase workshops mogen geven en in april was er weer een
Celebration Ceremonie - Viering. Zoals gebruikelijk deel ik dan vaak witte rozen uit die tijdens
de Viering op het altaar in de Energie hebben gestaan. Van Sonja kreeg ik na 4 weken een foto,
deze zag er nog prachtig uit, ook bij Ineke had de roos heel lang gestaan!

De Heilige Namen
Het belang van het gebruik van de Heilige Namen in de beoefening en Healing van
Magnified Healing:
1. Het creëert een energie veld van healing en bescherming en creëert poorten naar hogere
dimensies en door de hogere vibraties staat het toe dat Opgestegen Meesters, Engelen en
andere Hogere Wezens kunnen helpen in het healing proces.
2. Het geeft bescherming tegen negatieve krachten. De Heilige Namen worden hardop of
mentaal gezegd tijdens je dagelijkse Magnified Healing beoefening en mentaal tijdens een
eerste fase Magnified Healing behandeling van iemand anders en aan het eind van de derde
fase “Licht Healing” gebruikt en gefluisterd, terwijl je visualiseert dat de persoon die wordt
geheald, wordt omgeven door het mooiste helder gouden licht. Het verhoogt het effect van
de Magnified Healing behandeling.
3. Het verzegelt de auralagen. Het verhoogt het Ascensie proces. Er wordt meer Licht door het
gebruik van de Heilige Namen gebracht in het fysieke lichaam, in de auralagen en in de
Hogere Lichamen van de persoon. Het verbindt de persoon tot God de Allerhoogste.
4. Het helpt voor vooruitgang, groei, healing van de ziel. Het is een belangrijk onderdeel van de
healing.
Door het gebruik van de nieuwe Nederlandstalige oefen-CD leer je de juiste uitspraak van deze
Heilige Namen, Dancing Cloud
Chant de Heilige Namen.
Waarom? “
Door de volheid van de Goddelijke Namen te gebruiken die het Lichtkleed creëren, worden we
niet alleen beschermd, maar onze geest opent zich om het Hogere Goddelijke Licht te
ontvangen(de grotere Zon), verheft ons bewustzijn buiten het lokale elektromagnetisch veld en
beschermt ons van negatieve gedachtenvormen die onze planeet omringen.” citaat uit het
uitstekende artikel door Barbara Epstein en Trish Robertson in de Winter 2012 editie van
“Future History”.

Bericht van Valeria op Facebook
Dear Practitioners and Teachers of Magnified Healing from
THE NETHERLANDS:
Please send me an email to sales@magnifiedhealing.com so
that I can share with you information, news and guidelines
regarding free MP3 file, lavender essential oil, new kits, how to get total price, etc.
Dancing Cloud, as always, was very kind and translated the document to Dutch so that I can
share it with you.
Please write to: sales@magnifiedhealing.com informing me in what country you live, with a
photo of one of your certificates.
Sorry, but due to time constraints, Gisèle and I do not answer questions sent via Facebook.
Gisèle does not use Facebook at all.
Thank you and Blessings of Light, Valeria
Vertaling:
Beste Beoefenaars en Teachers van Magnified Healing in NEDERLAND:
Stuur me een email naar sales@magnifiedhealing.com zodat ik met jou informatie kan delen,
nieuws en richtlijnen over gratis MP3 bestand, essentiële lavendel olie, nieuwe sets, hoe een
totale prijs te berekenen, etc.
Dancing Cloud, zoals altijd erg aardig en vertaalde het document in het Nederlands zodat ik het
met je kan delen. Schrijf naar:sales@magnifiedhealing.com en informeer me in welk land je
woont, met een foto van een van je certificaten.
Sorry, maar vanwege tijdsgebrek beantwoorden Gisèle en ik geen vragen die gestuurd zijn via
Facebook. Gisèle gebruikt Facebook helemaal niet..
Dank U en Zegeningen van Licht, Valeria

Intussen heb ik, deze artikelen vertaald in het Nederlands en kan Valeria deze ook naar jou in
het Nederlands toesturen.
De artikelen staan ook op het forum Valeria heeft me gevraagd om deze niet op Facebook te
plaatsen. Heb je vragen hierover, laat het me weten.
https://mh-in-nld.nl/smf/index.php?topic=400.0
https://mh-in-nld.nl/smf/index.php?topic=287.0

Wist u dat:...
Dat we op 21 juli Kwan Yin Verlichting dag vieren.
Dat de praktijk dicht is in juli en augustus en er dan geen workshops en oefenavonden
worden gegeven.
Dat je wel kunt aanmelden voor Magnified Healing workshops die in september en later
worden gegeven. Ook staat er een New Paradigm MDT workshop in de planning , datum
nog niet bekend.
Dat er nog plaatsen vrij zijn voor de Wolfclan Teachings Intensive workshop van 31 augustus
+ 1 september
Dat ik op de Magnified Healing oefenavond van 19 juni ook Het Licht van Overgang
Ceremonie ga doen voor geliefden die zijn overgegaan en dat je je nog kunt opgeven voor
deze oefenavond die om 19.30 uur begint.

Dat Gisèle King volgend voorjaar 2020 in Kroatië workshops komt geven. Houdt deze pagina
in de gaten https://magnifiedhealing.com/mhevent.php Het is mijn intentie om dan naar de
Celebration Ceremonie te gaan en de Teachers Training te herhalen. Kelly gaat ook naar de
Celebration. In de volgende nieuwsbrief meld ik meer informatie hierover.
Dat ik na 17.00 uur geen telefoon meer opneem.
Dat Femke een mooie afbeelding van Kwan Yin in een
kringloopwinkel hier in de stad vond en kocht, net een paar
dagen na haar eerste fase workshop!
Graag healing blijven sturen naar alle verzoeken op het
Magnified Healing Forum en op de Facebookgroep. Dank
U!

Agenda 2019
19 juni Magnified Healing oefenavond
29+30 juni Magnified Healing 1ste fase workshop met vernieuwd lesboek en vernieuwd oefen
CD Workshop is VOL!
Juli + augustus praktijk dicht
31 augustus+1 september Wolfclan teachings intensive workshop: er is nog plaats.
7 + 8 september Magnified Healing 1ste fase workshop met vernieuwd lesboek en vernieuwd
oefen CD, wil je de workshop herhalen, dan graag op tijd aanmelden, zodat ik een vernieuwd
lesboek + oefen-CD voor je kan bestellen.
14+15 september Magnified Healing 3e fase Licht Healing beoefenaars workshop,
aanmelden voor 3 september 2019
18 september Magnified Healing oefenavond
12 October Magnified Healing Celebration workshop 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 12 oktober 2019 of 4 april 2020 de Magnified Healing
Celebration workshop en Viering volgen wat nu een voorwaarde is om de Teacher Training
te mogen doen. Inschrijven voor 15 oktober 2019 (Datum Teachers Training onder
voorbehoud)

Facebook

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u info@dancingcloud.nl toe aan
uw adresboek.

