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In deze laatste periode ben ik weer geïnspireerd geraakt tijdens het kijken naar een
aantal Webinars die georganiseerd waren door verschillende Keys of Enoch groepen,
uit Duitsland, Amerika en Engeland. Heerlijk om op deze manier weer de Sleutels van
Enoch te bestuderen en uitleg te krijgen en de Heilige Namen samen te zeggen/ zingen, met Pasen en Pinksteren deden ook de Hurtaks mee vanuit Amerika.
Op de volgende pagina staat een artikel dat een paar dagen geleden gepost is op de
Facebookgroep.

Online cursus
Tot nu toe heb ik 3 online cursussen
gegeven via Zoom, 1 Engelstalig, en 2
Nederlandstalig.
Het waren inspirerende cursussen,
deelnemers uit Nederland en België.
De update van de laatste vernieuwingen in het lesboek, de beoefening van
Magnified Healing, uitleg van de Heilige Namen en de juiste uitspraak, het
kijken naar een video van de juiste
bewegingen en het bestuderen van de
nieuwe artikelen:
Extra Notities van de Vijf Hogere Lichamen, Vijf Hogere Lichamen en Vijf Ambten,
Geometrie (van de eerste fase beoefening) met afbeeldingen van wat er werkelijk
gebeurt. De volgende cursus wordt 20 juni gegeven.
Laat me weten of je belangstelling hebt en of dat je je wilt aanmelden, dan stuur ik je
het protocol en registratieformulier.
Voor degenen die de online cursus hebben gevolgd is er een gedeelte gemaakt op
het Magnified Healing Forum, waar je kunt delen, vragen stellen etc. https://mh-innld.nl/smf/index.php?board=50.0
Op de vernieuwde Masterlijst staat nu ook wie deze cursus mogen doorgeven:
https://mh-in-nld.nl/smf/index.php?topic=78.0 . zie online
Je mag deze cursus pas doorgeven als je het officiële e-certificaat vanuit Amerika via email hebt ontvangen.
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We all face the great challenges of a very dangerous virus, which include the social constraints
imposed on our lives by the “Lockdown” policy of
various countries around the world. We have coined
a term for this unique year that challenges us as,
‘The Year that Never Was.” However, this is a time
for re-examining our future and focusing on how we
can best use our energies, whether we are in Quietude or back at work, during this time.
This has been the largest Quietude ever recorded,
and certainly the only one for the last 5000+ years
of human existence. Once we re-emerge, we can
carry on with our lives according to the “old ways” or
we can seek alternative methods of using the energy dynamics building up within us, to experience a real New
Normal of a “higher consciousness beingness.” Our lives can now begin to take a higher path of positive vibrations, using the gifts of the paraphysical, such as remote viewing and remote healing, as we come to see how we
are being prepared for the real story of inner rebirth and regenesis that comes by understanding our missions in
Life.
The word ‘Corona’ in Latin means “Crown,” but we are not talking about the head of old authority such as from the
Roman Empire or the virus, instead we are speaking about the “Crown of the Living Light.” In the language of the
prophets, this was a revered experience at the highest point of the Tree of Life, or the Anointing of the Kether
(Heb. ‘Crown) that is the Power of Light placed upon the head of the believer, fused with the energy of a godly life
in service to humanity and to the Living God. We see this illustrated beautifully in the 23rd Psalm of David as the
“Divine Power” we need, which is placed as a ‘Corona’ upon our head, so we can successfully pass through “the
Valley of the Shadow” and enter the vision of harmony and cosmic Oneness. The “Corona” on the seventh chakra/
seal of our body can become like a Pentecostal flame or vibrating “blue pearl” that entrains positive thinking over a
daily pattern of energy flow.
So, the New Normal is to be linked to our activation of the Kether Crown of NEW BEING which is a Light consciousness beyond earthly preoccupations, and a realization that we are all to be “beacons of Light” to bring hope
to people of all backgrounds. We can be sensitized and become aware of each other in our vibratory relationships
through what The Keys of Enoch® call “the Christed Overself.” This is our higher state of consciousness that links
us with the Divine, so we can bring forth greater Peace and Harmony (Latin Pax et Concordia) into the world,
wherever we are.
Let us proclaim a New Being that is necessary for a positive future in fellowship and gatherings, using higher teachings to make bridges between people, feeling real Compassion, while never forgetting the personal outreach we
must make in taking the higher path for the greater understanding of Life and our connection with the Divine. Now
we know, we need to use our freedom carefully, and work for the common good. Those who choose to be chosen
are being called to make the additional effort to work through other people’s emotional ups and downs by introducing a synergy (the triple power) of body-mind and spirit working together!
Let us proclaim the power in our lives of:
Shekinah Ain Soph Or
The Divine Presence of the Limitless Light
Yes, the Corona of Light will triumph over the Corona of Death.
Be positive and Love God and the divine spark within Humanity at all times!
We wish you the best in service to God and in your fellowship of Light!
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Wist je dat ...


Je zelf je healingverzoeken op het forum en
op Facebook kan en mag plaatsen. Stuur
mij dus geen verzoeken voor healing, maar
plaats ze zelf op deze lijsten, ik zal dan ook
healing sturen.



Je wel een afspraak maken met me voor
een Magnified Healing behandeling in de
praktijk en op afstand, vraag me wat daarvoor de tarieven zijn.



Ik op 29 en 30 augustus weer een Wolfclan intensive workshop geef aan een kleine groep, minimaal 2 personen.



8 augustus Kwan Yin Ascencie dag is



Het fijn is dat er healing wordt gestuurd
naar alle verzoeken via het Magnified Healing Forum https://mh-innld.nl/smf/index.php?board=20.0 en via
https://www.facebook.com/groups/GroupHealingMagnifiedHealing/



Dat ik eind mei een hele mooie Teachers Training heb gegeven aan Garra Blue Dragonfly, ze
gaat nu ook de derde fase en de online lessen doorgeven in Nederland en in Australië, Hongarije en Oostenrijk.



Dit jaar nu alles anders is, zal de praktijk ook korter dicht zijn van 25 juli tot 29 augustus, je kunt
dan alleen contact met me opnemen voor aanmelding van een workshop.

Masterlijst 2020
Lioba heeft de Masterlijst voor Nederland en België bijgewerkt, vernieuwd, zodat nu
ook vermeld staat wie de online MH cursus mag doorgeven.
https://mh-in-nld.nl/smf/index.php?topic=78.0
Geef je actief Magnified Healing workshops, vermeldt dan ook de Masterlijst op je
website.
Wil je op de Masterlijst, deze gekoppeld aan het Magnified Healing Forum, wordt
dan eerst lid van het Magnified Healing Forum, https://mh-in-nld.nl/smf/index.php,
daarna kun je je aanmelden voor de
Masterlijst. Magnified Healing Forum en
Masterlijst
(mh.forum.masterlijst@gmail.com)

AGENDA 2020

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

17 juni

Magnified Healing oefenavond

20 juni

Online MH 1e fase herhaling en geavanceerde
studies cursus via Zoom, Nederlandstalig**

27 en 28 juni

Magnified Healing 1ste fase workshop, kleine
groep*

4 en 5 juli

Magnified Healing 3e fase Licht Healing beoefenaars workshop, VOL

11 en 12 juli

Magnified Healing 3e fase Licht Healing beoefenaars workshop, aanmelden voor 30 juni,
maximaal 3 personen.

15 juli

Magnified Healing oefenavond bij voldoende
belangstelling

5 en 6 september

Magnified Healing 1ste fase workshop*

12 en 13 september

Magnified Healing 3e fase Licht Healing beoefenaars workshop
aanmelden voor 1 september 2020

16 september

Magnified Healing oefenavond

3 oktober

Magnified Healing Celebration workshop en
Viering in Goutum

4,5,6 en 7 oktober

Magnified Healing 3e fase Teacher training
voorafgaand aan deze workshop kun je op 3
oktober 2020 de Magnified Healing Celebration
workshop en Viering volgen wat nu een voorwaarde is om de Teacher Training te mogen
doen.

Let op!!

* het kan zijn dat de Magnified Healing eerste fase workshop in september moet worden uitgesteld,
i.v.m. de Lockdown kan er vanuit Amerika nog geen lesmateriaal worden verzonden. Mijn laatste MH1
lesmateriaal is in juli op. Er zijn nog voldoende Derde Fase Lesboeken en ook voor de Celebration
workshop.

** Op dit moment kan ik geen Engelstalige MH1ste fase Online Herhaling workshop geven, omdat ik
nog geen vernieuwd MH1 lesmateriaal binnen heb, een voorwaarde voor deze workshop is: de laatste
editie met de Heilige Namen zo ook de vernieuwde practice CD

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/

