Nieuwsbrief februari 2011

Lieve mensen,
De 1e maand van het nieuwe jaar is al weer voorbij. Dit is de 1e nieuwsbrief van dit jaar
over en van Grandma Chandra van dit jaar. We zijn zachtjes aan weer begonnen met de
voorbereidingen voor het komend bezoek van Grandma aan Europa. Ze heeft ons
aangegeven dit jaar in Nederland, België, Engeland en misschien nog in Ierland
bijeenkomsten te willen houden.
Vanaf dit jaar wordt de organisatie en werkzaamheden rondom Grandma in een stichting
ondergebracht.
De website www.grandmachandra.nl krijgt een nieuw jasje.
Elaine en John van Nuding, degenen die het bezoek van Grandma aan Engeland, samen
met de Coregroup coördineren, komen eind maart naar Nederland en verzorgen hier een
workshop.
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Bezoek aan Hawaii
Gouden Lemuria Activatie in Hawaii door Grandma Chandra en Judith Moore
Van 3-7 maart 2011 zal Grandma Chandra samen met Judith Moore in Kona op Big
Island in Hawaii presentatie’s geven die verbonden zijn met het verder openen van de
‘Gouden Lemuria’ Archieven.
Het verleden, heden en de toekomst zullen elkaar in onze harten ontmoeten in
verbinding met afstammelingen uit de lineage van de oorspronkelijke kahuna’s
(leraren/priesters) uit de begintijd van MU.
In de baarmoeder van de vulkaangodin Pele bevindt zich een bron van de oeroude
levensenergie die de Hawaiianen ‘Manna’ noemen.
Deze bron kan zich verder openen door een verbinding van de walvisssen en ook de
kahuna’s die zijn opgeroepen om zich - na vele jaren van separatie- weer met elkaar
te verbinden.
Voor meer info: www.lauriereyon.com
Van de Chandra Coregroep zijn Zoe en Ellen in Hawaii om het
evenement energetisch te ondersteunen.
Ellen kun je voor meer info mailen op elno777@yahoo.com

Bezoek aan Europa
Grandma Chandra wil dit jaar meerdere landen in Europa bezoeken.
Er is inmiddels een globale planning gemaakt voor dit jaar.
Joanne en Pietie zijn afgelopen maand een paar dagen naar Engeland geweest.
Hier hebben ze met John en Elaine von Nuding, degenen die het Engelse bezoek voor
het grootste deel zullen coördineren, gesprekken gevoerd ter voorbereiding voor het
bezoek aan Europa. Elaine en John krijgen rechtstreeks van Chandra informatie door.
Het voorlopige schema ziet er als volgt uit:
Het grootste deel van de maand september zal Grandma in Nederland zijn.
Van 30 sept tot ca. 5 oktober volgt Brugge in België.
De maand oktober zal zij in Engeland en evt een paar dagen in Ierland zijn.
Vorig jaar had Grandma gezegd op 11-11-11 in Nederland te willen zijn.
Inmiddels is dit gewijzigd. Het is belangrijk om dan in Amerika terug te zijn voor een
bijeenkomst die ze samen met Golden Eagle wil doen.

Zie voor info over het Engelse bezoek: www.ascension-circle.co.uk
Info over het bezoek aan Nederland en België zal, zodra dit bekend is op de
website vermeld worden.
En natuurlijk houden we je op de hoogte d.m.v. deze nieuwsbrief.

Stichting ‘Kids of Light’
Vanaf 4 februari zijn de werkzaamheden en organisatie rond Grandma Chandra in
een stichting ondergebracht. De Coregroup, zoals deze afgelopen jaren heeft gewerkt,
blijft gewoon bestaan met als taak om het bezoek en de bijeenkomsten van Grandma
Chandra te organiseren en energetisch te dragen.
De stichting krijgt de formele eindverantwoordelijkheid en ondersteunt meer op
afstand.
De stichting heet Stichting ‘Kids of Light’.
Dit is een stichting met een ANBI status, dat wil zeggen dat donaties aan de stichting
aftrekbaar zijn voor de belasting.
We zullen blij zijn met donaties (op de nieuwe website komt meer informatie over de
mogelijkheden om een donatie te doen). Hierdoor hoeven we de prijzen van bv. de
bijeenkomsten, niet al te veel te verhogen.

Website
Binnenkort komt de gerestylede website www.grandmachandra.nl online.
De layout van deze nieuwsbrief is voor een groot deel hetzelfde als van de nieuwe
website.
Hij wordt professioneler, daardoor makkelijker te lezen en je kunt sneller bij de juiste
informatie komen.
In de website wordt een reserveringssysteem gebouwd waardoor het makkelijker
wordt om een bijeenkomst te boeken en een factuur te ontvangen.
Op de website komt een knop waardoor je direct komt bij de webshop voor de oliën en
op een later tijdstip voor de mandala’s. Met dank aan Lauren en Ardjan Vermuë die
ons hiermee geholpen hebben.
Ook komt er een overkoepelende website waar straks alle informatie is te vinden
over de stichting ‘Kids of Light’.

www.the-ascension-school.com www.the-ascension-school.com

Workshop John en Elaine

Via Grandma Chandra hebben we Elaine en John von Nuding leren kennen. Het zijn
begaafde mensen die directe kosmische informatie downloaden om ons te helpen op
het pad van Ascencie, zelfmeesterschap en integratie van onze multidimensionale
zelven. Daarnaast werken zij met klankhealing mbv kristallen- en Tibetaanse
klankschalen, meerdere Chinese gongs en stem. Elaine is een voormalig
operazangeres.
Sinds 2007 zijn Elaine & John in energetische contact met Grandma in Soul Family
Eenheidsbewustzijn. Grandma Chandra is een leidende kracht in hun werk met de
nieuwe kinderen en in onze Co-Creatie van de bouw van de Nieuwe Aarde.
Voor meer info over John en Elaine:
The Ascension School: http://www.the-ascension-school.com
Klik op de link voor de Engelse nieuwsbrief van Grandma Chandra
http://www.ascension-circle.co.uk/Newsletter/Chandra_Newsletter1.html
klik op de voor meer informatie over de Ascension Circle
http://www.ascension-circle.co.uk/category.php?category_id=

Op zondag 27 maart zullen zij een één daagse workshop geven in de
in de Silokerk in Utrecht.
De tijd is: 14.30 tot ca. 19.30.
Hierna bestaat er nog de gelegenheid om na te praten met elkaar.
De bijdrage voor deze dag is: € 111 excl. BTW .
Opgave via: pietie@grandmachandra.nl

Judith Moore

Vanaf half maart is Judith Moore weer in Nederland voor een aantal bijeenkomsten.
Zie voor mee info: www.judithmoore.nl
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