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Grandma Chandra
Sufi kind van deze tijd

Chandra is één van de vele, ook wel ‘Psychic
Children’ genoemd, die op Aarde zijn gekomen om ons bewust te maken van onze
‘Hartekracht’ en hoe belangrijk dat bewustzijn
is om te kunnen gaan samenleven in Vrede.

D
Communiceren
via telepathie


eze bijzondere jonge vrouw is 24 jaar geleden geboren uit de liefde van een
Afghaanse prins, die ook Sufi meester was
en een voortvarende Italiaanse uit New York, die
Afghanistan rondreisde op zoek naar antieke traditionele juwelen en kleding. Toen Cat Parenti 6
maanden zwanger was, werd haar geliefde vermoord door de Russen die Afghanistan binnen
waren gevallen. Chandra werd in Amerika geboren
met meerdere handicaps, veroorzaakt door een
ontbrekend chromosoom, het zogenaamde WolfHirschhorn syndroom. Van de nog geen driehonderd kinderen die in de VS zijn geboren met deze
handicap worden de meeste niet ouder dan vijf jaar
oud . Chandra is dankzij haar moeders zorg én beider koppigheid een van de vijf oudsten met haar
diagnose. Ze kan niet praten, is klein en tenger
gebleven en het leven in een lichaam is een uitdaging voor haar. Het leek er eerst op dat ze als baby
functioneerde, als een ‘plant’ en pas na enige tijd
kwam haar moeder Cat erachter dat er binnenin
haar dochter grote wijsheden verscholen lagen. Het
duurde drie jaar voor ze telepathisch was met
Chandra en ze communiceren nu voornamelijk als
ze elkaar aanraken, of als er iets echt mis is. Haar
gaven van helderziend, helderhorend en heldervoelend bleken al op jonge leeftijd aanwezig en
ondanks haar beperkingen volgde ze onderwijs
voor hoogbegaafden en studie ’s in fysica en wiskunde.

Planetaire missie
Chandra, Pietie en Ellen

Chief Golden Eagle van de Yankton Sioux herkende in Chandra een ‘original pipecarrier’ (bezitter
van wijsheid) en gaf haar op haar 16e de eretitel
‘Grandma’. Hij was onmiddellijk telepathisch met
haar en ze is meerdere malen zijn ‘spreekster’
geweest op zijn Star Knowledge Conferenties,
waarbij wijsheden over andere sterrensystemen
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worden gedeeld. Het is dan meestal haar moeder
Cat die haar ‘woord geeft’. Chandra kan - na het
jarenlang elke nacht beluisteren van hun geluidende taal van de walvissen en dolfijnen verstaan en
aan ons doorgeven. Ook kan ze de subtiele lichtlichamen van mensen aflezen, waardoor ze weet
waar in het lichaam en de geest onbalans bestaat en
hoe die opgeheven kan worden. Ze heeft inzicht in
en begrip van vele dimensionele werkelijkheden en
voelt het als haar missie om een ieder zoveel mogelijk te helpen openen voor de ‘planetaire missie’
waarmee we geboren worden. James Twyman,
bekend als ‘Vredestroubadour’ organiseerde
Conferenties, waar hij ‘Psychic Children’ de kans
gaf hun boodschap uit te dragen. Chandra is drie
maal als ‘spreekster’ door hem uitgenodigd. Met
haar zijn en worden veel kinderen geboren die een
meer dan gemiddeld bewustzijn hebben van energie en b.v. aura’s kunnen zien of grote wijsheden al
heel jong paraat hebben. Eigenlijk wachten deze
kinderen totdat wij zover zijn om hen te begrijpen.
Om zo een wereld te helpen co-creëren in een hogere liefdestrilling en met groter bewustzijn. Vele van
deze kinderen worden geboren in gehandicapte
lichamen, zodoende aangevend dat het hem daar
niet in zit!

Liefdesfrequentie
Ons bewustzijn wordt mede bepaald door een
levensenergie, waar alles in het Universum uit is
samengesteld. Alles wat leeft bezit, naast een fysiek
lichaam, een subtiel levenslichaam. Met behulp
van bijvoorbeeld bewegingen en klanken kunnen
we de trillingen verhogen, alsook bijvoorbeeld
door etherische oliën, die uitgaan van het elektromagnetische patroon van de plantvorm. Er bestaan
op vloeistof lijkende kristallen structuren in ons
lichaam, die reageren op trilling en die daardoor de
energetische werking van klanken en oliën kunnen
opnemen en verdelen in het lichaam. Dit netwerk
van kristallijnen energie is tevens de drager van
bewustzijn. Bijvoorbeeld het kunnen voelen van
liefde en kunnen uitdragen van liefde ( liefdesfrequentie) is afhankelijk van het ontwikkelingsniveau van dit subtiele netwerk. Door het blootgesteld worden aan een hoger trillingsniveau ontstaat
een krachtige werking die waarschijnlijk ligt aan
het feit, dat oude frequenties tot op cel- en DNA

niveau worden gezuiverd en ontvankelijk worden
gemaakt voor hogere verfijnde trillingen en frequenties vanuit de kosmos. Daardoor kunnen
geometrische elektromagnetische energievelden in
en rondom ons lichaam zich herstellen.

Spreken via Beelden
Na Chandra in 2003 op een Symposium van James
Twyman in Hawaï voor het eerst te hebben meegemaakt, volgden nog vele ontmoetingen, zowel bij
haar thuis in Phoenix als ook in Nederland en
Hawaii, waar ik Seminars voor haar heb georganiseerd. De programma’s en thema’s werden veelal
telepathisch gecommuniceerd en nadien ook met
anderen, die ook telepathisch met haar zijn, afgecheckt en uitgewerkt. Deze wijze van communiceren met behulp van beelden en op afstand worden
voor haar steeds belangrijker, want ze heeft aangegeven dat ze bezig is mensen, die met haar informatie resoneren en daar klaar voor zijn, zodanig te
activeren, dat zij niet meer hoeft te reizen om haar
werk te kunnen doen. Het vliegen en in andere klimaten verblijven zijn voor haar uitputtend en vaak
ronduit pijnlijk en ze kan haar informatie dan in de
toekomst door tijd en ruimte ‘toevoegen’- onder
uitdrukkelijke toestemming natuurlijk- aan de
unieke kwaliteiten van deze mensen, die ieder
werkzaam zijn in hun eigen werkvelden. Het besef
van het belang van deze bewustzijnsverhoging om
te kunnen leven in een wereld die uitgaat van verbinding in plaats van afscheiding kan voor deze
kinderen niet snel genoeg doorbreken. De frustratie van het moeten aanzien van de veelal als traag
ervaren ontwikkeling bij anderen werd mij steeds
duidelijker in mijn contacten met Chandra. De
Kinderen van deze Tijd worden vaak niet gezien
voor wie ze ten diepste zijn. En dat is bij Chandra
niet anders. In mijn persoonlijke ontmoetingen met
haar heb ik kunnen ervaren hoe dit haar soms verdrietig of opstandig kan maken. Naast het voelen
van het belang van het mondiaal ‘wakker’ moeten
worden komt daar nog het facet bij van haar niet
vrijelijk, verbaal, kunnen delen van alle inzichten
die ze heeft. In het contact met andere Kinderen
van deze Tijd zijn woorden vaak niet meer nodig,
communiceren is dan veel gemakkelijker via telepathie.

Activatie van opgeslagen kennis
Van Chandra begrijp ik dat er op dit moment een
ongekende grote kosmische inspanning wordt
geleverd, om niet alleen al deze kinderen zoveel
mogelijk met alle facetten van hun grote wijsheid te
verbinden, maar ook dat er nóg meer aandacht zou
moeten worden besteed aan de systemen, die de
voorwaarden scheppen, waardoor zij deze broodCat Parenti & Chandra
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bewust te worden. Chandra werkt vooral met de
non-verbale wereld om deze activatie’s te laten
plaatsvinden, zoals door middel van beelden en
symbolen of muziek, die ze telepathisch aan anderen doorgeeft .
Haar informatie bevat zoveel facetten, dat het
onmogelijk is voor één persoon om dit te kunnen
doorgeven. Chandra heeft een aantal mensen
gevraagd om bijvoorbeeld deze beelden op voor
ieder eigen wijze te ontvangen en vorm te geven.
En een ieder vertaalt zo een bepaalde “bandbreedte”van haar kennis. Zij doet o.a. dat door in dromen te verschijnen.
In de voor haar georganiseerde Seminars worden
dan ook presentaties gegeven van werk van verschillende kunstenaars, die elk hun unieke codes
hebben vormgegeven. Deze non-verbale signalen
werken diep door bij diegenen die er klaar voor
zijn deze in hun DNA opgeslagen informatie
bewust te worden.

nodige gaven volledig kunnen ontplooien. Dit
vraagt onder meer om bewustzijn van ouders,
opvoeders en bestuurders . En het besef dat deze
prachtige wezens mogelijkheden in zich dragen tot
vele vormen van nieuwe creaties op het gebied van
kunst, muziek en literatuur, die allen zullen bijdragen als prikkels voor mensen om deze systemen te
gaan ontwikkelen. Veel ouderen hebben als het
ware deze kennis in hun cellen of DNA opgeslagen,
maar behoeven een activatie om deze kennis weer

De ontvangst van Chandra’s beelden bevat voor
mij een uitdaging, omdat ik niet letterlijke begeleidende teksten hoor en sinds kort begrijp ik dat
deze beelden informatie bevatten- die zoals de
meeste geometrieën- door de gesproken taal een
deel van hun inhoud verliezen en tevens een deel
van hun helderheid, omdat onze taal zoveel ‘betekenis ruis’ is gaan oplopen. Ik zie vaak eerst maar
een gedeelte, maar weet en voel dat het al een
totaal plaatje is wat dan langzaam in de vorm mag
komen. Het voelt als het laten ‘indalen’ en daarna
geboren laten worden van al bestaande beelden uit
de onzichtbare werelden. Het eerste beeld dat ik
van Chandra ontving, liet multidimensionele
werelden zien met sleutels tussen de verschillende
‘lagen’. De volgende dag ontmoette ik een helderziende die me zei dat ik haar een beeld aanbood en
ze beschreef letterlijk hetzelfde als wat ik de dag
daarvoor van Chandra ontvangen had! Haar DNA
kon het blijkbaar lezen, maar ik was me er niet van
bewust geweest dat ik haar het complete beeld had
‘doorgeseind’. Chandra heeft Nederland als locatie
gekozen om als eerste land deze activeringen te
mogen ontvangen . Wij schijnen een goede voedingsbodem te bieden om deze informatie te verankeren.
Voor meer informatie: zie advertentie een na laatste pagina in dit nummer .

Vele vormen
van nieuwe
creaties op
gebied van
kunst, muziek
en literatuur


Ellen Noome
elno777@yahoo.com.

Of: www.grandmachandra.nl en de Amerikaanse
site: www.grandmachandra.com.

www.yoursoulmandala.com
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