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Lieve jij 

 

Zo dankbaar dat Magnified Healing 
op 4 mei 2001 op mijn pad kwam 
en dankbaar dat mijn praktijk       
22 jaar bestond op 5 mei dit jaar. 
Dit vier ik en doe hierbij een aan-
bieding die geldig is tot 1 juli 2022 

.  

Mijn praktijk bestaat 22 jaar en om 
dit te vieren kun je in de praktijk terecht tot 1 juli voor een 
Magnified Healing behandeling (1ste en 3e fase Licht 
Healing )of een Shamballa/NPMDT behandeling. Daarnaast 
kun je bij me terecht voor een Magnified Healing 3e fase 
Licht Healing afstandsbehandeling voor 22 euro. Neem con-
tact op voor een afspraak via info@dancingcloud.nl 

Een van de eerste cliënten die graag aan deze actie mee-
deed, was na een paar dagen nog enthousiast, ze, 79 jaar, 
had namelijk altijd koude handen en voeten en na de behan-
deling niet meer. Intussen al een aantal mensen voor deze 
actie een healing mogen geven. Wees snel, de actie duurt 
nog tot 1 juli. 
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Verder in dit nummer: 

Kwan Yin  feestdagen in 2022 

 

Ascencie dag 17 juli 2022 

Renunciation dag 14 oktober 2022 
(de dag dat zij een non werd) 
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In juni worden er Magni-
fied Healing workshops 
gegeven in Glastonbury, 
Engeland. 

En op 19 juni een  Magni-
fied Healing Celebration 
Ceremonie.  

Deze worden georgani-
seerd vanuit Brazilië en 
worden vertaald in het 
Engels.  

Ik ga naar de Celebration 
Ceremonie. 

Magnified Healing workshops in Glastonbury, Engeland  
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Een wonderlijke ervaring  

tijdens de Magnified Healing Celebration workshop en Viering 9 april 

 

We hadden een heel bijzondere ervaring, mijn vriendin Karin, Green Willow die 

me assisteert bij bijna elke Celebration workshop en Ceremonie. Ze stond in de 

lunch pauze bij het Altaar waar vanuit mijn draadloze mini speaker de Magnified 

Healing muziek zou spelen, plotseling hoorde ze Gisèle's stem de Heilige Namen 

zeggen en Karin riep me.  

Dit was een spraakbericht van Gisèle en het allereerste bericht dat ik ooit van 

Gisele ontving via WhatsApp, waarbij Gisèle me de Heilige Namen gaf en ik 

moest het na haar herhalen en mijn allereerste spraakbericht sturen, dit was 13 

mei 2017.  

Waarom dit bericht ineens werd afgespeeld, blijft een mysterie. Voor mij ook een 

bevestiging dat Gisèle genoten heeft van de dag bij ons in Celebration en ons al-

tijd zal bijstaan. 
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 Ik 3 artikelen heb geplaatst die horen bij het Magnified Healing 3e fase lesboek op het Magni-

fied Healing Forum zie: https://mh-in-nld.nl/smf/index.php?board=8.0  

 Dat Raymond Lys weer actief Magnified Healing workshops geeft in België 

 Dat mijn praktijk dicht is van 4 juli tot 27 augustus, dat ik wel nog een New Paradigm MDT  

Basic Teacher workshop geef op 8,9 en 10 juli. 

 Dat ik in augustus weer start op 27+28 august met een Wolfclan Teachings intensive work-

shop. 

 Dat er geen Magnified Healing oefenavonden zijn in juli en augustus, dat deze weer is in sep-

tember 

 Dat er een nieuwe fa pagina gemaakt is door Magnified Healing Inc op Facebook met inspire-

rende teksten en plaatjes: https://www.facebook.com/Magnified-Healing-Inc-

100241602657933/  

 Dat volgens de Chinese maankalender Kwan Yin Ascenciedag 19 juni is en volgens de zonne-

kalender 17 juli, dus kun je het 2x vieren☺ 

 Dat je de foto’s van de Magnified Healing Celebration Ceremonie/ Viering van 9 april hier kan 

vinden: https://mh-in-nld.nl/smf/index.php?topic=750.0 , niet op het internet plaatsen ! 

 Dat vanaf 2023 de Magnified Healing 3e fase workshop ook online gevolgd kan worden, meer 

informatie volgt nog. Tot die tijd geef ik ook nog steeds de Magnified Healing 3e fase Licht 

Healing beoefenaar workshop persoonlijk en kun je deze workshop ook komen herhalen. 

 Mocht je een Magnified Healing workshop willen plaatsen op 

https://www.facebook.com/groups/37950343528  dan eerst een account aanmaken op 

www.magnifiedhealing.com, je certificaten daar oploaden, en dan daar eerst je workshop 

plaatsen, is dat goedgekeurd, dan mag je het ook op genoemde facebookgroep plaatsen. 

 Je kunt je MH workshops ook op het Magnified Healing forum plaatsen en sta je al op de 

Masterlijst? 

 Als je Magnified Healing Celebration Ceremoniën /Vieringen gaat geven, stuur mij op tijd de 

data door zodat ik een oproep kan doen in de Magnified Healing nieuwsbrieven zodat we je 

kunnen helpen met begeleiders die een taak in de Tempel willen doen. Je kunt al een taak 

doen als je de eerste fase workshop hebt gedaan. 

 Oude Magnified Healing Nieuwsbrieven kun je terugvinden :  

         https://mh-in-nld.nl/smf/index.php?board=43.0  

Wist je dat ... 

https://mh-in-nld.nl/smf/index.php?board=8.0
https://mh-in-nld.nl/smf/index.php?topic=750.0
https://www.facebook.com/groups/37950343528
https://mh-in-nld.nl/smf/index.php?board=43.0


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/  

MeWe:  https://mewe.com/join/magnifiedhealing  

  2022 

15 juni  Magnified Healing oefenavond.  

2 en 3 juli  Magnified Healing 1ste fase workshop +herhaling 

Aanmelden kan tot 30 juni! 

  PRAKTIJK DICHT VAN  

4 JULI  TOT 27 AUGUSTUS 

3 en 4 september  Magnified Healing 1ste fase workshop 

10 en 11 september   Magnified Healing 3e fase Licht Healing beoefenaars 

workshop aanmelden tot 29 augustus. 

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-and-

classes/  

Heb je deze laatste NIET gedaan dan wordt de Derde 

Fase workshop een 3 daagse workshop 

17 en 18 september   Magnified Healing 1ste fase Online workshop Live via 

Zoom + herhaling. 

Aanmelden voor 3 september  

24 en 25 september   Magnified Healing 1st Phase Online workshop 

+review English register before 10 September 

1 oktober   Magnified Healing Celebration workshop & Ceremo-

nie / Viering. (Dutch and English) aanmelden voor 29 

september. 

  Voor extra online of offline cursussen neem contact 

met me op via info@dancingcloud.nl  

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/
https://mewe.com/join/magnifiedhealing
https://magnifiedhealing.com/our-workshops-and-classes/
https://magnifiedhealing.com/our-workshops-and-classes/
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De Magnified Healing Teachers Training/lerarenopleiding is een interactieve workshop. Het organisato-

rische 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 Celebrati-

on workshop en Ceremonie voor 1 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 

 

Teachers Training oktober 2022 

* 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 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! 


