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Hier alweer een nieuwe Magnified Healing nieuwsbrief.  

Er is weer veel gebeurd. Ik mocht in juni naar Glastonbury, Engeland, om 
mee te doen met de Magnified Healing Celebration Ceremonie/Viering die 
georganiseerd werd door een Braziliaanse MH teacher.  

De Viering was in het Portugees en een Engelse MH beoefenaar en ik deden 
onze taken in het Engels. Het was een intieme bijeenkomst met totaal 11 
deelnemers. Omdat Glastonbury op een speciale leyline staat, was het speci-
aal om de MH energieën in deze leyline te activeren, die doorstroomt door 
Europa.  

Voor mij was het ook de eerste keer in 43 jaar dat ik weer in Engeland was. Ik 
heb er gewoond en gestudeerd van 1977-1997. Deze zomer heb ik 2 maan-
den de praktijk gesloten gehad voor rust, bezinning en dagjes naar het strand. 
De praktijk is weer open vanaf 3 september.  

Het is voor mij een bewogen jaar geweest tot nu toe, met het 
overgaan van Gisele King in februari, het overgaan van MH 
studenten Tamara, Sylvia en Anita. Troostend is dat zij allen in 
het Licht zijn en dat Kwan Yin bij hun overgang actief          
aanwezig was.  

 

In augustus mocht ik kleine kring mijn 75ste verjaardag vieren 
en ja ik blijf nog actief in mijn praktijk met workshops geven en 
healing sessies in de praktijk, op afstand en of via zoom. Wel 
blijf ik kijken wat wel en niet kan qua energie.  

 

Afgelopen zaterdag was ik op het festival Frij Fryslan in Rijs 
(Gaasterland). Heerlijk om te realiseren, dat ik er gewoon 
mocht zijn en genieten en niets te doen. Ik zie dat de jongere 
generatie nu het voor touw neemt en ze doen het ontzettend 
goed.  

 

Terugkijkend heb ik sinds 1982 in Nederland heel veel work-
shops gegeven, actief aan ceremoniën meegedaan, veel werk 
verzet, ik mag het van mezelf wat rustiger aan doen en af en 
toe aanschuiven.  
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Zoals jullie weten sturen we via 2 kanalen Magnified Healing afstandshealing naar mensen, 
dieren en situaties: 

 Via Facebook deze groep: 
https://www.facebook.com/groups/GroupHealingMagnifiedHealing  

 Via het Magnified Healing Forum, zie https://mh-in-nld.nl/smf/index.php  

Nu was er onlangs een kritieke oproep voor healing, ik heb toen direct een Magnified Healing 
3e fase Licht Healing gestuurd. Op dat moment voelde ik dat er eigenlijk wel meer healing naar 
deze persoon gestuurd wilde worden. Ik heb toen een oproep gedaan op de facebookgroep en 
ik heb een WhatsApp groep gestart die ik nooit hoop te gebruiken, een aantal MH beoefenaars 
doen mee en krijgen dan een bericht om op de Facebookgroep te kijken naar het verzoek om 
dan als ze kunnen gelijk healing te sturen. Bij dezen wil ik ook iedereen danken die healing 
naar de Aarde sturen, naar de verzoeken van healing op beide groepen! 

Magnified Healing 3e fase Licht Healing beoefenaars workshop   

Magnified Healing afstandshealing  

Voor de Magnified Healing Derde fase Teachers 

Mocht je de Derde Fase Licht Healing beoefenaars workshop doorgeven dan is het belangrijk 
om te weten dat het nu een drie daagse workshop is: 

 
Dag 1 geef je de MH1 herhaling workshop +geavanceerde studies door. 
Dag 2+3 Derde fase Licht Healing beoefenaars workshop, zie ook www.magnifiedhealing.com 
voor meer informatie en prijzen. 

 

Voor toekomstige studenten van de Magnified Healing 3e fase Licht Healing be-
oefenaars workshop: 

Het is nu een driedaagse workshop zie ook www.magnifiedhealing.com met uitzondering van 
als je al de Magnified Healing 1ste fase workshop heb herhaald en de geavanceerde studies 
hebt gedaan, dan blijft het een 2 daagse workshop 

 

Voor de Magnified Healing teachers: 

Graag lesmateriaal bestellen in Amerika voor 6 september voor de komende maanden. Valeria 
gaat een maand naar Brazilië, ze zal dan wel haar e-mails en WhatsApp berichten gewoon be-
antwoorden, zie ook www.magnifiedhealing.com  



Wist je dat ... 

 Dat ik onlangs op mijn spraakberichten een mooie invocatie /gebed van Gisele King 

heb gevonden en dat ik deze op het Magnified Healing Forum heb geplaatst en dat ik 

deze ook aan het begin van de Magnified healing oefenavonden zal gaan doen. Ik ge-

bruik hem nu ook voor mijzelf dagelijks voor healing en bescherming, voordat ik mijn 

dagelijkse Magnified Healing beoefening ga doen. 

 Dat de naam van de Magnified Healing openbare nu privé Facebook is veranderd op 

verzoek  zie: https://www.facebook.com/groups/37950343528  

 Dat als je een Celebration Ceremonie geeft in Nederland of Europa, geef het dan aan 

mij door dan kan ik het in de nieuwsbrief vermelden en een oproep om met jouw vie-

ring mee te doen of om te helpen en een taak te doen in jouw Celebration. Ik geef 1 

oktober een Magnified Healing en heb deelnemers nodig die te taak willen doen, neem 

je familie en vrienden mee. Monika Gorelik geeft er een op 22 oktober in Duitsland, je 

kunt haar bereiken via Facebook. 

 Dat José Eyzenga te Stiens, Magnified Healing beoefenaar ook heerlijke energetische 

ontspanningsmassages geeft, dat ik daar heel blij van wordt, gisteren er weer een mo-

gen ontvangen (zelfzorg) https://www.josehealing.nl/  

 Dast ik ook een paardencoach sessie heb mogen ontvangen van Cynthia Privee die 

heel fijn was en een echte aanrader is: http://www.helendepaarden.nl/  

 Dat de Magnified Healing oefenavonden weer starten, wil je mee doen meldt je dan 

aan. 

 Dank aan Heidi Terpstra voor de nieuwe banner! 

 Dat ik 3+4 september start met het geven van een Magnified Healing eerste fase 

workshop met 3 nieuwe cursisten en 1 herhaling! 

 Dat er dan weer een gebedsmandje op het altaar staat en je mag je intentie/ gebed 

doorsturen voor vrijdag 2 september 18 uur.  

 Dat ik mijn website nog moet bijwerken 

 Dat de volgende Wolfclan workshop 26+27 november wordt gegeven bij aanmelding 

van 3 cursisten. 

 Dat Griet Veenstra-Tjeerdsma ons uitgenodigd heeft op zondag 4 september vanaf 2 

uur samen te komen op de Poasen 17, 8409 CL Hemrik. voel je vrij om iets mee te ne-

men, hapje drankje of een muziek instrument. Je kunt je opgeven via telefoonnum-

mer. 0625220222 of gveenstratjeerdsma@hotmail.com 

https://www.facebook.com/groups/37950343528
mailto:gveenstratjeerdsma@hotmail.com
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Magnified Healing Viering® 
 

Zaterdag 1 oktober 2022 
14.30 – 17.00  

(14.15 uur aanwezig zijn)  

Dorpshuis Ien & Mien  

Buorren13A, 9084BB Goutum, bij Leeuwarden 

 

 Ervaar de Goddelijke energieën en ervaar de beoefening van alle  fasen van het Magnified Healing 
proces. Gebruikmakend van onze   lichamen om een structuur te worden, een Tempel of Raster van 
Healing wordt gevormd dat op zijn plaats blijft en ook met ieder van ons  meegaat en door de hele 

wereld wordt uitgestraald, moge deze energieën alle harten raken van iedereen.   

                       

Voor iedereen die de Magnified Healing energie wil ervaren, zal er deze middag in ceremoniële zet-
ting verschillende aspecten van dit healingssysteem aan bod komen.  

O.a.:   Kwan Yin 

           waar en hoe behandelingen gegeven worden 

           Mogelijkheid om behandeling te ontvangen en om actief mee te doen: 

           Afstandsbehandeling, healing Moederaarde 

           Elkaar erkennen  

           Kwan Yin dans                 

 

Gezamenlijk vindt de afsluiting plaats met klank. Voor de afstandshealing graag muziekin-
strumenten meenemen zoals rainstick, belletjes etc. Ook kunnen er dingen worden mee ge-
nomen voor op het altaar ter bekrachtiging b.v. edelstenen, foto’s etc. 

  

De Magnified Healing Viering wordt georganiseerd door Dancing Cloud Steggerda en Karin 
Green Willow Scheepstra. Zij worden daarbij ondersteund door een aantal andere Magni-
fied Healing masters/beoefenaars. Zij zijn te herkennen aan hun witte kleding. Wit samen 
met lavendel zijn de kleuren die verbonden zijn met Kwan Yin en de Magnified Healing ener-
gie.   

 

Bijdrage voor de Viering: € 15,00 graag contant en gepast betalen. 

 

Graag van te voren aanmelden bij: 

Dancing Cloud Steggerda 

info@dancingcloud.nl    

www.dancingcloud.nl  

telefoon: 058-2880611/ 06-25258434 

 

Oproep voor Magnified Healing beoefenaars die een taak willen doen tijdens de Viering, neem 
contact met me op. Ook kun je je nog aanmelden voor de Celebration workshop. 

mailto:info@dancingcloud.nl
http://www.dancingcloud.nl


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 

3 september   PRAKTIJK IS WEER OPEN 

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

Zoom + herhaling. 

Aanmelden voor 3 september  

21 september  Magnified Healing OEFENAVOND graag vooraf      

aanmelden 

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. 

7 en 8 oktober  Magnified Healing 1
e
 fase workshop 

15 en 16 oktober  Magnified Healing herhaling +geavanceerde Stu-

dies cursus online via Zoom Nederlandstalig 

29 en 30 oktober  Magnified Healing Review+Advanced Studies 

Class English Online via Zoom  

5 en 6 november  Magnified Healing 1ste fase workshop +herhaling 

aanmelden voor 3 november 

11,12 en 13           

November 

 Magnified Healing 3e fase Licht Healing beoefenaars 

workshop aanmelden voor 1 november, 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 ge-

daan dan wordt de Derde Fase workshop een 3 daag-

se workshop 

  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/
mailto:info@dancingcloud.nl
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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 april 2023 is 2 december 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 december 2022 voor de workshop van oktober 2022 en gecertificeerd als een Teacher/Director van 

de Celebration workshop en Ceremonie voor 2 april 2023. 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 april 2023 

(inschrijven voor 2 december 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: datum is nog niet bekend. 

Voorafgaande van deze Teachers Training is er mogelijk een Celebration workshop & Viering op      

zaterdag 1 april 2023 

 

Teachers Training april 2023 

* 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 work-

shop! 


