Lieve mensen,
Het is al weer een tijd geleden dat jullie iets van ons gehoord hebben.
De tijd gaat snel en dingen veranderen snel.
Zo kunnen we dit jaar niet meer in het Veerhuis in Varik terecht.
Het was een fijne plek om te zijn, ook met bijeenkomsten toen Grandma al
weer naar huis was. We zijn dankbaar dat we daar vorig jaar hebben mogen
zijn. En we gaan op zoek naar een nieuwe locatie.
Erika en Jos hebben besloten niet bij Grandma te zijn. Ze zijn druk met
andere evenementen/bezigheden.
Ik had gehoopt de nieuwsbrief deze keer via de nieuw module in de website
te kunnen versturen. Helaas is er nog wat aan te sleutelen, dus toch maar
een keer op de ‘oude’ manier.
Het is fijn dat Grandma en Cat wel weer naar Europa komen dit jaar.
We zijn druk bezig om e.e.a. te organiseren en te regelen.
Grandma en Cat beginnen hun bezoek in Engeland waar diverse events zullen
zijn.
Er zijn events in Dorset: event in Dorset en in Glastonbury: event in Glastonbury,.

Grandma wil graag naar Glastonbury terug om werk te voltooien wat in 2011
niet afgemaakt kon worden.
Op 21 september is Grandma in België, in the Great White Whale center bij
Nadine en Walter: event in Great White Whale center

In Nederland zullen er waarschijnlijk 2 of 3 kleinere bijeenkomsten komen.
Net als vorig jaar. Data, in ieder geval in de laatste week van september, en
locatie zijn nog niet bekend. Dit heeft te maken met vakantietijd.
Cold laser therapie
Zoals velen van jullie , die ook de Amerikaanse nieuwsbrief ontvangen, weten
is dat Chandra behandeld wordt met de Cold Laser therapie.
Ze heeft hier veel baat bij.
Cat wil graag een presentatie houden om e.e.a. hier over te vertellen.
Waarschijnlijk wordt dat 19 september. Houdt website en fb in de gaten voor
definitieve datum en locatie.
Eventueel is het mogelijk om dan op te geven voor een behandeling, Cat wil
graag met kinderen werken. Als men zich opgeeft betekent dit 4
opeenvolgende dagen therapie. Maar dat zal Cat dan allemaal uitleggen.
Hieronder volgt een uitleg van de therapie:

Het gebruik van koude lasers is al een tijdje bekend. Koude lasers stralen geen
warmte uit. De bijzondere laser die ik gebruik op Gr. Chandra werd geprogrammeerd
met een licht en geluid frequentie om reflexen in het lichaam te activeren.
Alle reflexen (u kunt zeggen vaardigheden of activiteiten van het menselijk lichaam)
beginnen in de baarmoeder binnen 3-6 maanden en worden in het lichaam
geïntegreerd in het eerste of tweede levensjaar. Voorbeeld van reflexen: de
mogelijkheid om een pen of potlood te pakken en schrijven, lopen, praten, lopen,
computer, een telefoon gebruiken, zien, horen en bijna elke andere activiteit die je
kunt bedenken.
Als de moeder onder enige vorm van stress is; lichamelijk, financieel, emotioneel,
mentaal, rookt, drinkt, drugs gebruikt van welke aard dan ook, of er is aanleg voor
bepaalde ziektebeelden of voorwaarden bijvoorbeeld chromosoom problemen, wordt
de foetus aangetast en reflexen zullen niet goed ontwikkelen of worden geïntegreerd
in het lichaam. Dit is niet aan de moeders schuld op enigerlei wijze, het is gewoon
feit.
Koude laser behandelingen zijn niet-invasief. In meer dan 12.000 gevallen waren er
geen bijwerkingen. De koude laser kan plaatsvinden op het lichaam op bepaalde
punten worden of het laserlicht wordt gewoon gericht op deze punten. Dit is het
geval met G’ma (en ik weet zeker dat voor veel mensen met een handicap geldt),
Omdat zij problemen heeft met aanraken. Onderaan het verslag van de vorderingen
van Chandra vanaf begin mei.
Dit zijn enkele van de ‘aandoeningen’ die behandeld kunnen worden met de koude
laser therapie: ADD, ADHD, autisme, dyslexie, Alzheimer, artritis, hersenverlamming,
spasticiteit, hypo-tonic spieren, spreken, zien, horen, gebruik van de handen zowel
grove en fijne motoriek, het gebruik van benen, slachtoffers van een beroerte en
bijna elke andere aandoening die je kunt bedenken. Dit zijn aandoeningen NIET
ziekten. Ziekten zijn acuut deze zijn chronische aandoeningen.
We kijken er naar uit om met jullie te mogen samenwerken. Love and blessings
Cat and G’ma

"Grandma Chandra's Progress"
Onderstaand een stukje uit het dagboek dat Cat bijhoudt nav de therapie met
Grandma.
Startdatum: 5 mei 2013
1) De twee dingen waar Chandra de meeste hekel aan heeft, is haar borstelen,
knippen, wassen, spoelen, drogen en tanden poetsen. Na slechts 2
behandelingen met de koud-laser, zei ze, 'Mam, zou je alstublieft de pony van
mn haar willen knippen?' dit deed ik, maar was stomverbaasd! Ze deinsde niet
eens terug toen ik het deed.
2) Na een volgende behandeling draaide G’ma 2 deurknoppen van 2 gesloten
deuren in het huis, opende de deur en kwam met haar rollator naar buiten!
Ze heeft nooit aan knoppen kunnen draaien van deuren etc. het is
verbazingwekkend.
3) G'Ma laat me alles doen op haar rug zijkanten, hoofd, benen, maar is zeer
beschermend naar de voorkant van haar lichaam en stribbelt tegen als ik de
laser op een punt aan de voorkant houd.
Normaal gesproken zit ze met haar handen in haar schoot. Niet gebald maar met
de vingers "gevouwen".
Na deze behandeling had ze haar handen in haar schoot met de vingers geopend.
Dit is zeer belangrijk.
Ze zei dat de behandeling heel raar voelde, maar was bereid om de behandeling
opnieuw te hebben vandaag met meer tijd voor geopende handen en vingers.
4)

5)

6)

7)
8)
9)

G'Ma zit meestal gewoon op wc of het nu open, gesloten is of haar zitje wel
of niet op de wc-bril zit, of ze haar kleren aan of uit heeft.
Nu wacht ze tot ik haar zitje op de toilet heb gezet en haar kleding
uitgedaan/losgemaakt heb!
vandaag in het zwembad, voor het eerst dit seizoen, het was 112 graden LOL - zweefde ze in haar ring zoals gebruikelijk MAAR vervolgens heeft ze
zich voortbewogen naar de kant van het zwembad (weet niet hoe) en zette
haar handen op het dek en peddelde met haar handen naast elkaar tot ze
de kant bereikt had, ongeveer 10 meter langs de zijkant van het zwembad!!
Elke deur en meubel met houten poten is beschadigd ongeveer 3 centimeter
boven de vloer omdat G’ma ze steeds raakt met de rollator. Ik merk dat ze
de poten veel minder raakt.
In het zwembad strekte Chandra haar benen een paar keer, meestal houdt ze
de knieën bij haar borst.
G’ma is zo vooruit gegaan dat ze nu niet meer met een ring in het
zwembad hoeft, maar met bandjes om haar armen
G'Ma eet nu pizza zoals u en ik zouden doen. Normaal gesproken zou ik de
pizza in kleine stukjes moeten snijden en het in haar bowl leggen, zodat ze
het met een lepel er uit kan scheppen om te eten. Als ik een stuk voor haar
mond houd, kan ze het nu afbijten.

10)

11)

12)

13)

14)

Chandra at een hele verse artisjok blad voor blad, trok met haar tanden te
het vlees uit het blad. Normaal gesproken wilde ze niets te maken met
artisjokken!
Ik heb haar een kinder zwembord met handvatten gegeven. Gisteren in het
zwembad na veel weerstand hield ze het bord zelfstandig vast gedurende 10
seconden en strekte haar benen verticaal uit in plaats van de knieën tot aan
de borst te houden!
OP een andere dag was G’ma in het zwembad met alleen de armbandjes, Ze
bewoog zelfstandig rond in het zwembad gedurende 30 minuten.
Gisteravond heeft ze haar eerste sandwich gegeten in kwarten, ze pakte het
op, stopte het direct in haar mond, nam een hap en legde de sandwich terug
op het bord.
G'Ma zei haar eerste woorden: HAW! HAW! Ongeveer 6-7 keer nadat ze in
staat was om horizontaal haar benen te strekken in het zwembad, terwijl ik
haar solar plexus ondersteunde. Ze was zo blij met zichzelf dat ze gilde,
lachte en zei HAW! HAW! Dit duurde gedurende ca. 45 minuten!

Tot slot, houd de website in de gaten en eventueel facebook voor updates
Over data en locaties
Blessings and Love,
Grandma en Cat
Pietie en Hans

De Gouden boom in Varik

