Nieuwsbrief Zomer 2014, bezoek Grandma Chandra

Hallo,
In deze nieuwsbrief vertellen we je graag over het bezoek van Grandma Chandra en de boodschap
die ze hiervoor heeft, haar vorderingen met de QRI (Quantum Reflex Integration) en de cursus die
inmiddels door Bonnie Brandes gegeven is in Nederland, afgelopen mei.
In deze nieuwsbrief:
•
•
•
•
•
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Boodschap Grandma
Grandma zegt:
Ik wil heel graag naar Europa/Nederland komen in oktober.
Zoals ik Pietie al eerder vertelde zijn er heel veel veranderingen in de energieën dit jaar, vooral deze
zomer en ik moet wachten en geduld hebben voordat ik kan komen om in de fysieke vorm, mijn werk
te doen, samen met jullie allemaal.
De manier waarop ik steeds heb gewerkt, mag gaan veranderen. Ik heb op dit moment meer mensen
toe gelaten in mijn leven (energetisch). Ik wil graag diegenen om me heen die uiteindelijk in staat
zijn, in de liefde te blijven, in het éénheids bewustzijn en niet in het eigen ego van dualiteit met deze
boodschappen die ik de wereld wil vertellen.
Dit jaar heb ik tot heden veel werk gedaan. Ik hing vast in de energie van de Hatoren. Sinds eind juli
ben ik in staat dit los te laten (met hulp) en nu ben ik vrij.
Spirituele groei die hierdoor weer kan ontstaan, vraagt veel Kern Kracht en Zelfvertrouwen van mij
en van de mensen op dit moment.
Ik moest geduld hebben tot jullie klaar waren om dit te gaan begrijpen.
Het is belangrijk dat de mensen die nu om mij heen zijn zich kunnen aanpassen aan dit trillingsniveau
en dit ook met hetzelfde gemak kunnen vasthouden, zoals ik het vanaf nu makkelijk kan vasthouden.
Het bevat een prachtige gele energie die van een hoog trillingsniveau is. Hierin is een ster die ons
terug zal brengen naar de bron.
En sinds eind juli ben ik in staat, de mensen die ik nodig heb, mee te nemen op dit niveau en zij zijn in
staat op daar te blijven. Heb geduld, weet dat deze shift in energieën lichamelijke klachten kan
veroorzaken omdat er energetisch een boel gebeurt.
De komende tijd zal er meer informatie gegeven worden, want energetisch gebeurt

door deze boodschap precies dat, wat de gecombineerde wens is van onze hogere zelf en
de Creator/Bron.
Deze hoge trilling stroomt vanaf nu, door de lichaam, geest en ziel van de mensen, die
de keuze hebben gemaakt dit Pad te volgen.
Jullie zijn niet alleen.
Mijn samenwerking met meester Lord Maitreya, de Seraphim, Cherubim Moeder Maria,
Christus Sananda en Aardsengel Metatron geeft mij de kracht en de zuivere Energie om jullie
te steunen bij dit proces.
Allereerst gaan we een nieuw grid maken boven Europa, dit zal op 15 Augustus zijn
tussen 4 en 6 pm Europese tijd.
Deze dag is Maria Hemelvaart gedenkdag. Haar energie zal sterk aanwezig zijn die dag.
Dit grid bevat hele hoge energie, de draden van het grid zijn zeer transparant en de
kleur is de kleur van de edelsteen Opaal.
We kunnen dit gezamenlijk door tijd en ruimte doen. Stem je af op mij!
De olie die hier bij hoort is de de Geliefde Maria olie, Soul Healing #15.
Mocht je die willen bestellen, Pietie heeft het in de webshop gezet.
Volg jullie pad met vertrouwen. Ik ben ontroerd en dankbaar voor
zoveel onvoorwaardelijke liefde en ondersteuning op deze belangrijke missie.
Grandma Chandra
(deze boodschap is doorgegeven aan Marion en Pietie)

Bezoek
Het is de bedoeling dat Grandma Chandra in de 1e weken van Oktober weer in
Nederland, België en misschien Duitsland is. Daarna gaan G"ma en Cat
waarschijnlijk weer naar Dubai. zoals altijd zit er altijd nog de kans op wijzigen.
Houd de website in de gaten en natuurlijk sturen we ook weer een nieuwsbrief
als er meer informatie is.

QRI
Zoals een aantal van jullie ook al in de Gazette, die Cat rondstuurt hebben kunnen lezen, gaat G'ma
goed vooruit. Ze kan steeds zelfstandiger zwemmen en ook lopen. Ze is heel goed aan het oefenen
om steeds meer zonder hulp te kunnen lopen. Ook als ze ergens tegenaan loopt, zoekt ze een
oplossing om toch te komen waar ze heen wil, ipv om te draaien of bv te gaan zitten.
G'ma wil heel graag dat QRI wereldwijd bekend gaat worden en mensen er mee gaan werken zodat
veel kinderen en volwassenen weer blijer en makkelijker kunnen leven.
Daarom waren we ook heel blij dat Bonnie Brandes, de ontwikkelaar van de QRI, naar Nederland
wilde komen om de cursus te geven. Men kan ook de laser en het programma bestellen bij haar.
Maar met de cursus leer je altijd weer andere dingen. Pietie en Dominique hebben dit georganiseerd.
En zij beiden hebben met Bonnie afgesproken dat zij QRI in Europa mogen gaan neer zetten. En daar
zijn we blij mee. Zowel ouders, verzorgenden, belangstellenden en therapeuten kunnen de cursus
volgen.
We horen al heel veel goede resultaten van diverse mensen die de cursus hebben gevolgd.

http://www.la-serenite.nl/nl/zomer-aanbiedingen/En natuurlijk de goede resultaten van G'ma.
Waarschijnlijk komt Bonnie volgend voorjaar terug voor cursussen. We houden je op de hoogte.

Aanbiedingen
Beloved Mary olie , SH#15

€ 17,71

New Earth Set oliën, set van de 7 New Earth oliën in een mooi doosje.
Glastonbury
Golden Lemuria
Diamond Whale
Crystal Vibration

€45,45

New Earth
Golden Dragon
Wondrous World

