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Loslaten 

 

In 2015 gaf Kwan Yin via Adriana Bootsma via automatisch schrift dat ik meer 
mocht loslaten. Het was een mooie boodschap! Ik kon deze boodschap op 
dat moment nog niet helemaal binnenlaten.  

En nu komt het thema opnieuw naar voren. Zoals de boodschap toen al zei: 
“Laat los, laat het wat meer vieren en met de stroom mee.  

Er is zoveel werk verzet het is nu tijd om over te geven, over te dragen en los 
te laten. Er blijft nog voldoende over dus stil zitten is er niet bij, maar de druk, 
de verplichting mag er af.” Een klein stukje uit de boodschap.  

 

Ik ga loslaten…..  

 

De Celebration workshop ga ik nog maar 1x per jaar geven, ik 
heb genoeg Teachers opgeleid die dit ook kunnen geven.  

Verder ga ik de New Paradigm MDT Basic workshops volgend 
jaar afbouwen en cursisten doorsturen naar cursisten die ik 
opgeleid hebt om dit door te geven. De 13D workshops geef ik 
voorlopig nog wel, ik geef er een begin februari. 

De laatste jaren heb ik het druk gehad met vertaalwerk, met 
online en in persoon workshops te geven. Magnified Healing 
workshops blijf ik wel geven. Ook de Wolfclan workshop blijf ik 
vooralsnog geven, iets minder frequent en of doorverwijzen 
naar andere Wolfclan teachers.  

Je bent nog steeds welkom voor een consult/healing in de 
praktijk, of via Zoom of een afstandshealing. Ik geef in decem-
ber geen workshops dit jaar, wel een Celebration Ceremonie 
bij mij thuis op 21 december. 

Wat ik nodig heb om het gemakkelijker te maken: 

 Een lijst van 3e fase beoefenaars die graag willen oefe-
nen tijdens een 3e fase workshop op de zondagmiddag in een 
groep van 4, dus als ik 1 cursist heb die de workshop doet, 
heb ik nog 2 beoefenaars nodig. Geef je op als je dit wel wil. 

 Een lijst van Magnified Healing beoefenaars die wel een 

taak willen doen tijdens een Celebration Ceremonie/ Viering. 
Als ik een lijst van namen heb is het minder stressvol om ie-
mand te vinden.  
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Verder in dit nummer: 



Ik ben Kwan Yin, ik ben hier bij je via deze woorden.                                                                                                             
Ik breng je de energieën van liefde, vastberadenheid, compassie, kracht om in deze tijd het 
licht en de liefde te blijven zien en voelen.                                                                                                                                        
Weet dat ik en velen er altijd voor jou en jullie zijn.                                                                                                                 
Blijf in verbinding…..                                                                                                                                                                                                        
blijf in verbinding met Magnified Healing Healers….                                                                                                                           
Met groepen… met Vieringen….                                                                                                                           
Blijf in verbinding, zoek elkaar op en steun elkaar, kleine en grotere groepen.                                              
Je zult mijn Energie voelen mijn bemoediging, mijn kracht, mijn liefde, mijn compassie.                                      
Blijf in deze tijd Lichtpuntjes zien en voelen.                                                                                                                                                   
Jij bent degene waarop we hebben gewacht.                                                                                                                                           
Je gaat dit mooie Lichtwerk doen en je blijft dit Lichtwerk doen.                                                                                                                   
Je zult een Lichtpilaar zijn voor velen.                                                                                                                                  
Voel je gesterkt dat er steeds meer mensen ontwaken.                                                                                                
Voel je liefde, voel jouw licht, jouw kracht, jouw verbondenheid met Moederaarde met de grote 
centrale zon de Bron en al wat is. Die is er altijd.                                                                                                                                                                                                         
Voel mijn Liefde, Voel mijn Licht en Ik Kwan Yin ben er altijd voor jou en jou en jou.                                       
Ik omhels je NU.  

Nieuwe Vertegenwoordiger in Europa  

Channeling Kwan Yin 27 november 2022 

Aankondiging: 

We hebben een nieuwe Vertegenwoordiger in Euro-
pa voor Magnified Healing, dus ook voor Nederland 
en België, dat is Ana Kubla, ze was al Vertegen-
woordiger voor Kroatië en voor de Duits sprekende 
landen, Ana is tevens Grand Master Teacher. Ik heb 
haar in Nederland ontmoet in 2009, in Alicante in 
2014 + 2018 en is een fijne vrouw. Voor allen die de 
Magnified Healing workshops doorgeven en lesma-
teriaal willen bestellen, dat kan nu bij haar. Alleen di-

gitaal lesmateriaal bestel je nog in Amerika.  

Dat scheelt levertijd en geen invoer/douane meer!  

 

Zie ook: https://magnifiedhealing.com/our-new-representative-for-europe/     

Haar e-mailadressen zijn: :akubla@yahoo.com  en  ana@trueself.hr 

 



Wist je dat ... 

 Er een naamsverandering van een MH facebook groep heeft plaatsgevonden, nu: Be 

the Light zelfde link als voorheen: https://www.facebook.com/groups/37950343528  

 dat alle nieuwe workshopdatums voor 2023 weer op mijn website staan zie 

www.dancingcloud.nl  

 dat de volgende Wolfclan teaching  intensive workshop wordt gegeven op 25+26 fe-

bruari en dat deze doorgaat bij tenminste 2 cursisten 

 dat ik op 3+4+5+6 februari een New Paradigm MDT 13 D Master workshop geef, aan-

melden voor 3 januari 

 dat ik ook weer een Magnified Healing workshop op locatie heb gegeven. 

 Dat ik de Licht van Overgang Ceremonie ook via Zoom met je kunt doen voor een 

dierbare overledene 

 Dat de intentie voor de Celelebration Ceremonie is: Het Licht in ons Zelf en elkaar ont-

steken! 

 Dat het belangrijk is in deze tijd om altijd Lichtpuntjes te blijven zien: dat Rika en haar 

man een voorraad voedsel kwam brengen, zo dankbaar!  

 Dat ik weer een niertransplantantatie mocht doen bij een nieuwe cliënt, dank aan 

Kwan Yin! 

 Dat ik geld kreeg van vriendinnen vanwege de hoge gasrekening, echt super mooie 

Lichtpuntjes 

 Dat Pieter  regelmatig klussen gratis komt doen en gisteren een lekkere speculaas-

staaf meenam. Dus tel je zegeningen 1 voor 1! 

 Dat ik geen apps en emails en berichten via Messenger beantwoord na 17.00 uur en 

ook niet in de weekenden. 

 Dat ik je fijne Kerstdagen wens en 2023 een jaar met verdieping, Liefde , Licht en 

Kracht en Celebration! 



 

Magnified Healing Viering® Ceremonie  

voor Magnified Healing Masters/ Beoefenaars   

 

woensdagavond 21 december  

We beginnen om 19.30 

Deur is open vanaf 19.00 uur 

 

 

 

Dit keer is de Viering bij mij thuis  

Heggewinde 87, 8935 PR Leeuwarden 
Voor informatie en opgave  

info@dancingcloud.nl  

06-25258434/058-2880611  

 

  

                       

Het is onderhand een traditie geworden om samen met Magnified Healing 
Masters / Beoefenaars een Magnified Healing Celebration Viering Ceremonie 
te doen op een avond ongeveer een week voor de Kerst. We hebben 9 masters 
nodig die een taak voor de Tempel op zich willen nemen. Zijn er geen 9, dan 
doen we dubbele taken Dus laat dit zo gauw mogelijk weten.  

Maximaal 15 personen i.v.m. de ruimte van mijn woonplek. 

 
Er komen masters uit heel Nederland, neem ook jouw master cursisten mee.  
Je hoeft niet de Celebration workshop te hebben gevolgd om mee te kunnen 
doen. 

 
Neem je Kwan Yin beeld, kristallen, foto’s enzovoorts mee voor op het altaar. 
Voor de Masters die een taak hebben, graag witte kleding dragen tijdens de 
Viering. 

 
Bijdrage 10 euro 

 

 



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 

21 december   Magnified Healing Viering voor MH beoefenaars/teachers, 

dit keer bij mij thuis 

  2023 

7 en 8  januari  Magnified Healing 1ste fase workshop+ herhaling 

(13),14 en 15 januari   Magnified Healing 3e fase Licht Healing beoefenaars 

workshop + herhaling aanmelden voor 1 januari 2023 

18 januari   Magnified Healing oefenavond start 19.30 graag aanmel-

den. We gaan ook een Zielengroep meditatie en reading 

doen. 

21 en 22 januari   Magnified Healing 1st Phase workshop with Birgitte Lige-

on in Ashford , Kent, UK 

11 en 12 februari  Magnified Healing 1ste fase Online workshop Live via 

Zoom + herhaling Engels, aanmelden voor 28 januari  

15 februari   Magnified Healing oefenavond start 19.30 

18 en 19 februari   Magnified Healing 1ste fase Online workshop + herhaling 

Nederlands, aanmelden voor 4 februari 

4 en 5 maart   Magnified Healing 1ste fase workshop+ herhaling 

(10), 11 en12 maart   Magnified Healing 3e fase beoefenaars workshop + her-

haling aanmelden voor 26 februari 

15 maart   Magnified Healing oefenavond start 19.30 uur 

18 en 19 maart   Magnified Healing Review +Advanced Studies Class 

English Online via Zoom 

25 en 26 maart   Magnified Healing herhaling +geavanceerde Studies cur-

sus online via Zoom Nederlandstalig 

1 april   Magnified Healing Celebration workshop & Ceremonie / 

Viering. (Dutch and English) aanmelden voor 25 maart. 

  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


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 2023 

 

2, 3, 4, en 5 april 2023 

(inschrijven voor 2 januari 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! 


