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Lieve mensen,
Voor je ligt de volgende nieuwsbrief van en over Grandma Chandra en de nieuwe
tijd..
Deze nieuwsbrief gaat over 22-11-12,Vermoeidheid,Hogere energieën versus lagere
energieën, 3e en 5e dimensie, Kinderen,12-12-12, Lemurië, Multidimensionale delen
21-12-12 en 22-12-12.
De laatste weken voor 21-12 gaat alles in een stroomversnelling en worden we
uitgenodigd om nog oude patronen los te laten, inzichten te krijgen en zo meer
zodat we allen, op onze eigen wijze, straks de volgende stap in de ascentie kunnen
maken.
Op 22-11 hadden we een prachtige bijeenkomst naar aanleiding van de
bijeenkomsten met Grandma in oktober waar veel vragen uit tevoorschijn kwamen.
Dit konden we met elkaar delen en we hebben weer mooi werk mogen doen met z’n
allen ter voorbereiding op 22-12. Het was ook een feestje en we hebben er met z’n
allen van genoten. Zoals al in de vorige nieuwsbrief vermeld, is dat zeker de
bedoeling op 22-12 waarover later in de nieuwsbrief meer.

Bijeenkomst op 22-11

De Gouden Boom in Varik
Zoals de meeste mensen inmiddels weten, hebben Grandma Chandra en Erika
Swinkels hebben telepathisch contact met elkaar. Hierdoor hebben ze samen het
boek de Gouden Poort geschreven en geeft Grandma ook info door over deze tijd
waar Erika dan het verhaal kan maken. Dus hebben ze samen onderstaande
informatie geschreven naar aanleiding van ervaringen en inzichten die zij graag
willen delen.

Vermoeidheid, hoge en lage energieën
De afgelopen week had ik veel last van vermoeidheid. Ik heb dat ook van mensen
om mij heen gehoord. Waar heeft deze vermoeidheid mee te maken?
Het is een normaal verschijnsel in deze tijd. Het is onderdeel van het
integratieproces in je fysieke lichaam van deze nieuwe energieën.
Tijdens dit proces wordt het verschil heel duidelijk voelbaar tussen de lichte hoge
trilling van de nieuwe Gouden Tijd van de 5e dimensie en de zwaardere energie van
de oude wereld van de 3e dimensie. Je staat als het ware met het ene been in de
nieuwe tijd en met het andere been in de oude tijd. Dit kan heel verwarrend zijn of
zelfs voor een gevoel van chaos zorgen.
Het maakt ook dat je het ene moment heel energiek kunt zijn en het andere
moment heel vermoeid. Of het ene moment ben je heel vrolijk en het andere
moment ben je depressief. Vaak zal dit samenhangen met waar je op gericht bent.
Je zult steeds duidelijker voelen welke gedachten en activiteiten van jou, resoneren
met de hoge frequenties en welke resoneren met lagere frequenties.
Laat de activiteiten en gedachten los die je gevangen houden in de 3e dimensie en
richt je aandacht op dié gedachten en activiteiten die het grote geheel dienen.
Je verlangt naar de nieuwe Gouden Tijd van eenheid en verbondenheid, maar omdat
je ook nog met de werkelijkheid te maken hebt van de oude wereld en de
activiteiten die daarmee samenhangen, voelen deze activiteiten extra zwaar.
Dit kun je veranderen door deze activiteiten en gedachten te plaatsen in het
Gouden Energie en te verbinden met de 5e dimensie van eenheid en verbondenheid.
Dit kun je doen met je intentie en door te visualiseren. De activiteiten blijven wellicht
hetzelfde maar je gevoel erover zal veranderen omdat je het beter kunt zien en

accepteren als onderdeel van het geheel. De zwaarte die daarbij voelbaar is, hoort
bij de 3e dimensie, dit kun je loslaten en transformeren naar de lichtheid van de 5e
dimensie..
Als lichtwerkers verrichten jullie allemaal veel energetisch werk in de huidige tijd
door de downloads van energieën met een zeer hoge frequentie zoals op 22-11,
28-11, 12-12 en 21-12. Deze energieën integreren jullie in je fysieke lichaam en dat
stralen jullie ook uit. Daardoor worden lagere, donkere energieën aangetrokken.
Anderen voelen zich aangetrokken door deze hoge energieën en willen mee
resoneren met jou. Velen zullen onbewust mee transformeren naar de 5e dimensie
omdat ze verbonden zijn met jou en dat is jullie grote werk en dienstbaarheid aan
het grote geheel. Grote kringen van mensen om jullie heen bewegen met jullie mee
naar de 5e dimensie. Het gevaar bestaat echter dat jouw energie omlaag getrokken
wordt waardoor je in de zwaarte van een ander terecht komt. Ga bij jezelf na of de
zwaarte bij jou hoort of bij een ander. Geef het terug aan de ander en plaats die
ander in het Gouden Energie en laat het los.
Door je dagelijks op meerdere momenten even af te stemmen op de Gouden
Energie blijf je in de hogere frequenties en behoud je je energie.
Je blijft afgestemd op de 5e dimensie van eenheid en verbondenheid en je zult de
nieuwe Gouden Tijd steeds meer werkelijk gaan ervaren.

Kinderen van deze tijd

Veel kinderen hebben het moeilijk in deze tijd. Voor hen is de zwaarte en de last
van de 3e dimensie nog moeilijker. Zij zijn nog verbonden met de fijngevoelige
energieën uit de hogere dimensies waar zij vandaan komen. Vanwege hun
hooggevoeligheid is het voor hen lastig om geheel te integreren in de 3e dimensie
met alle dualiteit en machtsstrijd die nu zo sterk opspeelt en voelbaar is voor
iedereen. Dat resoneert niet met de hoge frequenties waar zij zelf vandaan komen
en waar ze zich zo prettig bij voelen. Vanwege hun hoog-gevoeligheid en hoge
frequenties pikken ze ook veel op uit hun omgeving en trekken ze lagere energieën
aan. Voor kinderen is het echter moeilijk om onderscheid te maken tussen wat van

hen is en wat van anderen, ze zijn geneigd om vrijwel alles op zichzelf te betrekken.
Daardoor wordt hun energie omlaag getrokken en komen ze in de zwaarte van
anderen terecht. Dit maakt hen bang, verward, het roept weerstand op en het kan
zelfs leiden tot fysieke klachten. Ze kunnen daardoor behoefte hebben aan extra
veiligheid en geborgenheid in hun directe omgeving. Mediteren samen met je
kinderen, waarbij het in eerste instantie gaat om goede gronding en vervolgens het
hart gevuld wordt met Gouden Energie, kan behulpzaam zijn om weer contact te
maken met de hogere frequenties. Als ouder/opvoeder kun je ook vanuit je hart
verbinding maken met het hart van het kind en de Gouden Energie naar het kind
laten stromen.
Veel kinderen kunnen vervolgens zelf aangeven wat goed voor hen is.
Vooral voor de kinderen van deze tijd zal het leven hier op aarde gemakkelijker
worden als we als mensheid transformeren naar de 5e dimensie. Dan kunnen zij
beter integreren op aarde en weer heel worden.
In een harmonische wereld van eenheid en verbondenheid met een hoge energie
zullen de kinderen zich veilig voelen en is er ruimte voor al hun eigen vermogens
en kwaliteiten.
Die kunnen zij vervolgens in gaan zetten om de wereld van eenheid en
verbondenheid, van het paradijs op aarde vorm te geven.

12-12 tot 22-12

Wat kunnen we vertellen over de periode 12-12-2012 tot en met 22-12-2012?
Uit 12-12-2012 kun je de meestergetallen halen 11 en 22 en als je alle getallen
weer bij elkaar optelt komt er weer 11 uit.
11 is het meestergetal van transformatie en verbinding met Al Dat Is, was en zal
zijn.

22 is het meestergetal van opbouwen, van de verwerkelijking van de God-zelf in
alles.
Op deze dag komt er een grote input van hoog frequente energie die de
transformatie van lagere energieën een enorme stimulans geeft. Dit ondersteunt de
verwerkelijking van de 5e dimensie hier op aarde.
Om dit proces te versterken is het belangrijk om deze dag jezelf af te stemmen op
de Gouden Poort in je hart en de nieuwe Gouden Energieën te laten stromen.
Door dit te delen met anderen wordt de energetische download nog krachtiger.
Wereldwijd zullen velen hun hart openen voor deze nieuwe energieën en de nieuwe
Gouden Tijd.
In de periode tot en met 22-12-2012 wordt er een zeer krachtig veld opgebouwd
waardoor de mensheid als geheel kan transformeren naar de 5e dimensie van
eenheid en verbondenheid.
Door je te verbinden met deze hoge energieën zullen de ongeziene delen zich nog
meer aandienen zoals de multidimensionale delen van jezelf, de buitenaardsen, de
hybride kinderen enz. Velen van ons als lichtwerkers hebben deze delen losgelaten
ten tijde van Lemurië.
In Lemurië waren we als mens nog heel en leefden we in eenheid en verbondenheid
met alles, mannelijk en vrouwelijk in één persoon (androgyn) en er was een
duidelijke verbinding tussen de lagere en hogere dimensies. Ten tijde van de val van
Lemurië hebben we onze multidimensionale delen afgestaan aan buitenaardsen in
hogere dimensies terwijl we zelf dieper integreerden in de aardse materie van de
lagere dimensies. We hebben toen de afspraak gemaakt om onze multidimensionale
delen weer terug te krijgen zodra we ons weer kunnen verbinden met de hogere
dimensies.
Nu is het moment daar, we transformeren naar de 5e dimensie waarin we opnieuw
leven vanuit eenheid en verbondenheid, maar nu verrijkt met de ervaring van de
geweldige diversiteit in het leven. Ontvang de multidimensionale delen met open
armen om ze weer te integreren in jezelf zodat je als mens weer opnieuw heel kunt
worden. Omdat de sluiers nu zo dun zijn, hebben we vaak al contact met ze tijdens
onze slaap en tijdens meditaties. Sommigen kunnen ze ook bewust waarnemen. Het
kan zijn dat deze multidimensionale delen angst oproepen vanwege de
onbekendheid.
Besef echter dat het gaat om delen van jezelf waar je weer de beschikking over
krijgt. Door ze te plaatsen in de Gouden Energie kun je die delen toelaten die
dienend zijn aan het hoogste goed voor jezelf en voor allen.
We zijn echter nog veelal onbewust van de betekenis en het nut van deze
multidimensionale delen, simpelweg omdat we ons geen voorstelling kunnen maken
van de vele mogelijkheden en kwaliteiten die we tot onze beschikking hebben.
We hebben geen idee van onze werkelijke grootsheid. Door deze multidimensionale
delen te integreren in jezelf zal het bewustzijn enorm verruimd worden en
ongekende vermogens zullen zich aandienen.
Met liefde en licht vanuit ons hart,
Grandma Chandra en Erika Swinkels

21-12-12
Grandma says,
"We Are FREE To Be All That We Are NOW.
Free to Do the Work and "Live" the incredible experience that is the New Earth Now.
I AM HERE NOW.
YOU ARE HERE NOW. WE ARE HERE NOW."
Dit is de wijze om de laatste dag van de Maya kalender te vieren op 20 december
en de geboorte van de Nieuwe Aarde op 21 december.
22-12-12
De werking van de energieën zal natuurlijk nog lang doorgaan ook in 2013. Maar
22-12 kan als markering gezien worden van de geboorte/viering van de nieuwe
Gouden Tijd.
Het is ook de geboorte van het eenheidsbewustzijn ofwel het Christusbewustzijn in
ons hart.
Graag nodigen we jullie uit om met kinderen en (jong) volwassenen samen de
geboorte van de nieuwe Gouden Tijd te vieren tijdens een Gouden Lichtviering op
22-12-12.
Tijdens deze viering zullen rituelen met water en licht, de Gouden Energie en het
met elkaar bekrachtigen en delen, centraal staan.
Het is ook een viering van het heel worden van onszelf door het integreren van de
multidimensionale delen in onszelf.
Door dit samen te vieren maken we de wereld van eenheid en verbondenheid samen
werkelijkheid.
Wij zijn allen één, het Paradijs op Aarde!
Op dit moment hebben we nog geen locatie waar terecht kunnen op 22-12. Dit
heeft ook te maken met het aantal mensen dat wil komen.
Je kunt je alvast opgeven via de website: http://www.kidsoflight.nl/cursussen/

Je bent van harte welkom.
Jos, Erika, Hans en Pietie

