Lieve mensen,

Het is al lang geleden dat er een nieuwsbrief is uitgekomen. Dit is eigenlijk de 1e
van 2012.
De tijd gaat snel zoals we allemaal merken en meemaken.
Toch hebben wij in de tussentijd niet stilgezeten.
Er zijn allerlei bewegingen geweest, intenties om dingen te organiseren die toen weer
wijzigden, door andere mensen zijn opgepakt of niet doorgingen.
Ook of Grandma wel of niet zou komen, dit omdat ze het druk hebben in Amerika
zoals later in de nieuwsbrief verteld zal worden.
Maar vorige week heeft Grandma Chandra aangegeven dat ze toch heel graag naar
Nederland wil komen omdat door alle snelle wijzigingen van de energieën en
frequenties, we nu klaar zijn voor een volgende stap op weg naar onze Ascentie
We zijn nu klaar om met de Gouden energie te gaan werkenwaardoor we de 5e
dimensie van eenheid en verbondenheid in het hier en nu beter zullen gaan ervaren.
Het paradijs op Aarde!!
En daar zijn we blij mee, al betekent het dat we in stroomversnelling alles is de
vorm mogen gaan zetten en organiseren in de hoop dat er weer mensen naar haar
toe zullen komen.
Zie later in de nieuwsbrief meer info.

Veel leesplezier

Grandma Chandra

Met Grandma Chandra gaat alles goed. Ze heeft dit jaar vele evenementen waardoor
dit jaar behoorlijk druk voor haar verloopt met veel reizen.
Ze is dit jaar al in Hawaii geweest, Mount Shasta, Sedona en andere plekken. om
haar werk te kunnen doen. Tijdens de herfst equinox zal ze samen met Golden Light
Eagle op een event zijn en daarna komt ze naar Nederland.
Grandma Chandra heeft voor dit jaar 2 grote wensen die naar alle waarschijnlijkheid
ook in vervulling zullen gaan.
Het eerste is een centrum wat zich over de hele wereld zal gaan verspreiden. Ze
heeft daar met ons al vaak over gesproken in de afgelopen jaren.
In Amerika is dit centrum afgelopen voorjaar opgericht. De Tri-Lotus Healing en
Education Center Inc. zal helpen door het ondersteunen en financieren van het TriLotus Healing en Education Center. www.trilotuseducationcenter.com
Dit centrum voor Healing en onderwijs zal een multi-functionerende instelling zijn
waar alle speciale/typisch/begaafde kinderen ondersteuning en een wereldwijd
bewustzijn in het vinden van hun innerlijke wijsheid zullen kunnen gaan ontvangen.
Ouders en verzorgers worden opgenomen in dit proces van onderwijs en Healing,
waar informatie en steun van de gemeenschap zal worden verleend aan meer inzicht
in hun behoeften van hun kinderen. Het doel van dit centrum is om uiteindelijk het
ontwikkelen van een nieuwe en verbeterde schoolsysteem waarin een rustige
omgeving heerst en alle kinderen worden ondersteund in het vinden van hun
innerlijke wijsheid.
Als 2e wens heeft Grandma Chandra al jaren aangegeven dat ze wat langer met
kinderen/jonge mensen wil werken.
Dit was ook oorspronkelijk de bedoeling van haar bezoek in het najaar.
Inmiddels is dit door andere mensen opgepakt en is de energie daarvoor klaar en
kan ze op afstand met de mensen werken.
Vervolgens vertelde Grandma ons dat wij een volgende stap kunnen gaan maken
door het openen van de Gouden Poort in onszelf en verbinding te maken met de
Kosmische Gouden Energie in het Gouden Hart.

Evenementen in Nederland
Grandma geeft aan dat het nu de tijd is om met het Gouden Energie, de Gouden
Poort en het Gouden Hart te mogen werken.
Er zijn op dit moment al veel dragers van de Gouden Energie alleen is het vaak nog
niet geactiveerd.
Zij zullen zich aangetrokken voelen om naar de bijeenkomsten te komen.
Bij Erika en Pietie is de Gouden Energie al geactiveerd waardoor ze het, samen met
Grandma Chandra, kunnen doorgeven en activeren,
Erika en Grandma hebben daar een boek over geschreven wat (hopen we) uit zal
komen in dezelfde tijd dat Grandma in Nederland is.

De 1e bijeenkomsten zullen met kinderen (en evt ouders) en jong volwassenen zijn.
Zij kunnen het Gouden licht makkelijker integreren en zo een bedding maken voor
de bijeenkomsten met volwassenen en het ook doorgeven.
Tijdens de bijeenkomsten gaan we o.a. werken met klank, de nieuwe oliën, de
Golden Lights, de Golden Light spray en de remedies, de Rainbow Lights.
Ook creativiteit, meditatie en rituelen zullen onderdeel zijn zodat de stroom van de
Gouden energie de eenheid en verbinding bekrachtigen.
Water zal een essentiële rol spelen, het zal nog duidelijk worden hoe.
En zoals altijd zal er op het laatste nog van alles wijzigen omdat Grandma dan ziet
dat dat beter is in dat moment.
De 1e bijeenkomsten zullen kleine bijeenkomsten zijn, zowel voor kinderen/jong
volwassenen als volwassenen van gemiddeld 15-20 mensen.
Grandma heeft aangegeven dat dit belangrijk is. De frequentie is zo hoog , dat dit
niet meteen in grote groepen kan.
Zover we het nu weten zullen er 2 of 3 bijeenkomsten voor kinderen/jong
volwassenen zijn en 2 of 3 voor volwassenen. (natuurlijk met ouders)
Tot slot zal er een grote bijeenkomst zijn. Tijdens deze bijeenkomst zullen we de
Gouden Poort in onszelf openen, om de Gouden energie te laten stromen door onze
Gouden harten en vieren we dat we weer een grote stap in onze Ascentie hebben
gemaakt.
Deze bijeenkomst kun je ook bijwonen al ben je niet bij de eerdere bijeenkomsten
aanwezig geweest.
De kleine bijeenkomsten zullen in Het Veerhuis, In Varik plaatsvinden
Grandma vraagt je af te stemmen op je hart en dan te voelen of je bij 1 van deze
bijeenkomsten aanwezig wilt zijn.
Als je dit voelt en er graag bij wilt zijn, kun je hier klikken om je aan te melden.

Je bent van harte welkom.
Boek.
Zoals al eerder genoemd in de nieuwsbrief hebben Grandma Chandra en Erika
Swinkels samen een boek geschreven.

Het boek is getiteld ‘de Gouden Poort’ en het gaat over het openen van de
gouden poort in jezelf om je te verbinden met de Kosmische Gouden Energie.
Deze energie heeft een zeer hoog trillingsfrequentie.
Dit is een belangrijke stap om samen de nieuwe Gouden tijd van eenheid en
verbondenheid te creëren..
Erika en Grandma hebben besloten om het in eigen beheer uit te geven en daar zijn
we nu druk mee bezig.

Oliën
Er komen ook nieuwe oliën, de Golden Lights.
Het zijn er 5, de namen East, North, West, South en Heart.
Grandma wil graag dat het in een set verkocht wordt, in ieder geval tijdens de
bijeenkomsten.
Ze worden verpakt in een mooi gouden doosje met een hart.
Ook zal er een spray komen, de Golden Light spray.
De prijzen voor zowel boek, set als spray zijn, op dit moment, nog niet bekend.
Wil je je aanmelden voor 1 van de bijeenkomsten, klik dan hier: Klik

Een Harte groet van Grandma Chandra, Erika en Pietie

