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20 jaar Magnified Healing
Onlangs op 4 mei heb ik vanwege de pandemie in stilte en
dankbaarheid gevierd dat ik 20 jaar geleden begonnen ben
met Magnified Healing.
Dankbaar voor het contact met Gisele King, Valeria en vele
anderen die nu mijn vrienden en vriendinnen zijn geworden.

Dankbaar voor de vele inzichten en wonderen die er hebben
mogen gebeuren, dank voor de familie die is ontstaan.

Pagina 2

Nieuwsbrief

Juni 2021

Magnified Healing® 1ste fase online live workshop
Onlangs kreeg ik goed nieuws van Gisele King en Valeria en mocht ik
mee doen met een Zoommeeting voor Grandmaster Teachers en Vertegenwoordigers in voorbereiding op het geven van Magnified Healing®
1ste fase online live workshop/cursussen aan nieuwe studenten, vooral
die niet kunnen reizen naar een teacher als gevolg van de huidige maatregelen.
Voor nu mogen alleen de Grandmasters en de Vertegenwoordigers die de
Zoommeeting hebben gevolgd en het protocol hebben ondertekend tot
nader orde deze workshop Online Live geven. Dit betekent dat ik voorlopig eerst de Engelse workshop ga geven, en zodra ik alle informatie voor
Nederlandse en Belgische studenten heb vertaald, ga ik deze ook in het
Nederlands aanbieden.
De cursisten die deze online workshop hebben gevolgd mogen dus deze
voorlopig alleen geven in een persoonlijk / life workshop. Ze ontvangen
een digitaal lesboek, oefen MP3 voor de beoefening van Magnified
Healing en een e-certificaat.
Dit pakket ontvangen ze een dag na de workshop van Valeria, U.S.A. Het is een volledige 2 daagse
workshop +inwijding 18 uur zonder pauzes. Tijdens de workshop is mijn digitale lesboek zichtbaar. Het
digitale lesboek is in vele talen vertaald.

Voorwaarden om de Magnified Healing 1e fase workshop online te doen:
1.

Een kennis en begrip van basis metafysische begrippen zoals karma, spirituele centra (chakra’s),
hiërarchie, drievoudige vlam, Violette Vuur, Ascencie. Het internet en spirituele boeken zijn uitstekende bronnen om over deze concepten te leren. Andere healing of vibrationele modaliteiten zoals Reiki, Light Touch, etc. zijn geen voorwaarden voor het leren van de Magnified Healing lessen.

2.

Het is een 2-2 ½ achtereen volgende dagen workshop(minimaal 18 uur exclusief lunch en koffie
pauzes). Magnified Healing® evolueert continue en er is veel informatie, uitleg en aanwijzingen te
geven aan de studenten. De huidige vergoeding is het equivalent van US $200US + materiaal
kosten. Het pakket voor iedere student is het lesboek, certificaat en de oefen MP3 ( Nederlandse
prijs reken ik nog uit)

3.

Belangrijk is dat je goed Zoom kan ontvangen op je computer, etc. en dat je de hele workshop
zichtbaar bent.

4.

Je begint je 11 daagse beoefening zodra je van Valeria je lespakket hebt ontvangen, daarna ben
je bekrachtig om de workshop door te geven, echter nog niet online tot nader bericht.

5.

Magnified Healing cursisten die lang geleden de workshop hebben gedaan, kunnen deze workshop ook volgen, ze krijgen echter niet de Geavanceerde Studies. Deze kunnen ze apart doen.

Zoals je ziet is dit een fantastische manier dat de Grandmasters en Vertegenwoordigers en Gisele King
de Magnified Healing overal op de wereld kunnen verspreiden. Zo dankbaar voor het werk dat Gisele
en Valeria verzetten. Voor data dat ik de workshops ga geven, houdt mijn facebookpagina, Magnified
Healing Forum, www.dancingcloud.nl, https://magnifiedhealing.com/mhevent.php in de gaten, en of laat
me weten of je interesse hebt.
Geavanceerde studies: de artikelen over de Vijf Hogere Lichamen, de Geometrie van de eerste fase,
plaatjes van de Heilige Geometrie van de eerste fase, deze is nu verplicht als voorbereiding voor de
Magnified Healing 3e fase Licht Healing beoefenaars workshop. Deze wordt gegeven online en bij mij in
de praktijk.(+ natuurlijk in de Magnified Healing herhaling eerste fase +geavanceerde workshop die ik
online via Zoom geef). 8 juni geef ik deze in de praktijk aan 2 cursisten.
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Oproep om alle verzoeken om healingverzoeken mee te nemen
Healingverzoeken die geplaatst zijn op Facebook en Magnified Healing Forum
We hebben onlangs 2 groepshealingen gestuurd naar 2 vrouwen, waaraan velen hebben
meegedaan, er hebben zelfs transplantaties
mogen plaatsvinden.
Ontzettend bedankt iedereen, jullie zijn
Engelen, echte Lichtwezens! En dank aan
Lioba die het altijd snel in werking kan zetten
en uitnodigingen stuurt.
Ook heb ik met 2 andere Licht Healers een
aantal malen naar iemand Derde Fase Licht
Healingen gestuurd via Zoom, wat een fantastisch middel is om gelijk te zien met elkaar wat nodig is en wat er is gebeurd, ontvanger in kwestie was niet aanwezig in Zoom, mocht lekker liggend ontvangen.
Dus zie er zijn allerlei mogelijkheden!

Testimonia / Getuigenis
Die geplaatst is op MagnifiedHealing.com
"Several months ago we received a healing request in our Magnified Healing group
healing group for a young woman, 27 years old, with metastatic cervical cancer.
We started sending her distant healing. Every three weeks she gave us an update;
she is always positive and feels the Energy.
The doctors couldn’t treat her anymore. Her mother came to bring her to me and I
gave her a Magnified Healing 1st Phase and Third Phase Light Healing. Soon afterwards she decided to take the Magnified Healing 1st Phase workshop. This time
her father drove her both days. She is so happy with Magnified Healing and getting
many insights. A couple of weeks ago, a large group of Magnified Healing 1st Phase and Third Phase Light Healing Healers sent a group distant healing and did a
transplant of her pelvis.
This morning she wrote that is able to walk again a little in the woods. She is so
grateful for Magnified Healing and Kwan Yin". 2021 (D.C The Netherlands)
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Wist je dat ...


ik op 28 en 29 augustus een Wolfclan Teaching intensive workshop geef bij
tenminste 2 aanmeldingen.



ik onlangs een Chanupa/Vredespijp ceremonie heb mogen doen tijdens een
huwelijk.



ik ook een New Paradigm MDT Basic Master workshop geef op 31 juli en
1 augustus.



je altijd beschermd bent door Kwan Yin en jouw Kleed van Licht!



als je gevaccineerd wordt je voor, tijdens en na de Violette Vlam en de
Kodoish kunt inzetten.



als je wilt ook een Magnified Healing 3e fase Licht Healing afstandsbehandeling kan ontvangen, deze kost op dit moment slechts 35 euro.

2021

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

16 juni

Magnified Healing oefenavond.

26 en 27 juni

Magnified Healing 3e fase Licht Healing beoefenaars workshop, aanmelden voor 14 juni 2021

juli

Waarschijnlijk een 3e faseTeachers Training in
het Engels in juli, afhankelijk of cursist vanuit
Ierland kan reizen

10 en 11 juli

Magnified Healing 1e fase workshop

17 juli

Magnified Healing oefenmiddag
van 14:00 - 17:00 uur

augustus

PRAKTIJK GESLOTEN VAN
2 AUGUSTUS TOT 28 AUGUSTUS

2 oktober

Magnified Healing Celebration workshop & Ceremonie / Viering zodra dit weer mogelijk is.

4 en 5 september

Magnified Healing 1e fase workshop

11 en 12 september

Magnified Healing 3e fase Licht Healing beoefenaars workshop

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 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-

Teachers Training oktober 2021
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 uiterlijk voor 3 juni 2021 voor de workshop van oktober 2021 en gecertificeerd als een Teacher/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)
Voorafgaande van deze Teachers Training is er mogelijk een Celebration workshop & Viering
op zaterdag 2 oktober 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

