Dag lieve mensen,
2011 loopt al weer ten einde, een intensief jaar op allerlei gebied en voor iedereen verschillend. We hebben dit
jaar weer prachtige bijeenkomsten gehad met Grandma Chandra zowel in Nederland, in co-creatie van de
Coregroup, Chandra en alle aanwezigen, als in Engeland.
In Engeland is er geen Core group zoals hier. John en Elaine von Nuding (Ascension Circle), Joanne van
Wijgerden (Healing Arts) en Vivi ( uit Canada)werkten in co-creatie met verschillende mensen. Zo was dat in
Norwich met James en Lynn Frankland en in Bury St Edmunds met Linda Graham en Damien Soul die zo
prachtig de didgeridoo kan spelen. En natuurlijk met iedereen die aanwezig was.

We konden werken in een harmonieus en liefdevol Liefdesveld. Verderop in deze nieuwsbrief de ervaringen
van Cocky en van Ellen ( apart in de bijlage).
De laatste bijeenkomst in Glastonbury was een bijzondere belevenis. Vanaf woensdag waren we met ca. 22
mensen uit Nederland en ca. 22 mensen uit Engeland bij elkaar om werk te doen, in co-creatie, ter
voorbereiding op deze bijeenkomst. Er is veel gebeurd en veranderd in onze systemen en in die van Moeder
Aarde.
Ik denk dat velen van jullie dit al gemerkt hebben of zullen gaan merken.
Grandma Chandra heeft genoten van alle bijeenkomsten en is ons allemaal zeer dankbaar dat we samen met
haar het werk hebben mogen doen wat nodig was.
We zouden het fijn vinden als je je ervaring wilt delen via het gastenboek:
http://www.kidsoflight.nl/gastenboek/

Ervaringen van deelnemers
Er zijn al wat e-mails binnen gekomen met ervaringen die we graag willen delen:
“Hierbij wil ik je laten weten dat ik het donderdag 29 september heel bijzonder heb gevonden, de bijeenkomst
met Chandra. Ik weet niet goed wat het nu zo bijzonder maakte, omdat ik zelf niet heel bijzondere ervaringen
met haar heb gehad. Het samenzijn met elkaar was bijzonder en er was veel energie in de lucht. Daarna had ik
wel de behoefte om er meer van mee te maken.”
”Ja dat is echt geweldig. Ik wil je nog wel graag delen dat ik het een geweldige dag vond samen met Grandma
Chandra. Ik had al vaker van haar gehoord en ook mij zeer energetisch verbonden gevoeld met haar. Ik heb al
vaker via Judith Moore meegedaan aan een wereldwijde afstemming en daarbij Grandma Chandra's
aanwezigheid ervaren. Geweldig. Nu...zo'n eerste fysieke ontmoeting ...wauw. Ik vond het ook zo fijn om te
merken dat mijn zoontje, telepathisch met haar in contact stond en mij dingen kon aangeven. Zo vertelde hij dat
ze wilde dat ik de trommel kwam brengen naar haar. het klopte zo. De kinderen zijn zo helder en volgen zo hun
telepathische gaven, dat ik daar zelf nog wel eens van mag leren. En toch weet ik ook dat ik nu..nog steeds voel
dat ik in contact met haar ben.”
”Het was een hele mooie avond vorige week dinsdag in Utrecht met een enorme uitwerking, geweldig mooi
allemaal!!! Dank dank dank.”
”Beste Chandra, Pietie en andere organisatoren, Hartelijk dank voor deze mooie middag! Mijn dochters en ik
hebben ontzettend genoten. Ik weet niet of je de anderen nog ziet of spreekt, maar ik wilde jullie allemaal en
natuurlijk Grandma Chandra bedanken voor de prachtige sessie gisteren. Ik vond het heel bijzonder. Ik vond dat
Grandma zo veel 'groter' volwassener en rustiger geworden. Het voelde alsof iedereen veel meer ingedaald was,
rustiger, liefdevoller e.d. Heel bijzonder allemaal. Ik heb genoten! Mijn hart weer meer open. Fijn!”

Ervaringsverhaal van Cocky
Na de laatste bijeenkomst van oktober vorig jaar is er aansluitend van alles voorbereidend geweest bij de
leden van de Coregroup. Voor mij gold dat ik bepaalde plekken op Moeder Aarde heb bezocht om vanuit die
aansluitingen een bijdrage te leveren aan de Coregroup.
Direct na de laatste bijeenkomst van vorig jaar ben ik naar verschillende landen afgereisd. Ik zal niet al mijn
reizen benoemen maar enkele zijn: IJsland (2010), een eiland in Griekenland; Kefelonia (2011) en Ethiopië
(2011).
IJsland heeft bij mij de noordelijke verbinding van de ouden wijsheden meer bewust gemaakt. In het noorden
kon ik ook goed de energie van “Openveld” voelen.
In dit jaar o.a. afgereisd naar Kefelonia hier heb ik sterk de “Ongedwongen” energie gevoeld. Daarna afgereisd
naar Ethiopië. Hier heb ik o.a sterk de aansluiting op de “Vrouwelijke ” energie gevoeld. Er is nog veel en veel
meer te vertellen over bovenstaande landen maar dat is niet van belang op dit moment.
Waarom ik dit wel duid in deze nieuwsbrief is omdat ik in de voorbereidende bijeenkomsten elke keer weer
duidelijk deze aansluitingen voelde meestromen. Grandma Chandra gaf Liefdevolle inzichten waar de
bijeenkomsten naar toe gingen stromen, naar Zijn. Alles gaat om de Zijnsenergie. waren enkele aspecten sterk
vertegenwoordigd om de Zijnsenergie te dragen.
De eerste bijeenkomst was een prachtige ontmoeting met de Oude Aarde en de Nieuwe Aarde.
Beide stromingen werden mooi uitgelicht en gespiegeld. Doordat de Hartsenergie krachtiger werd, werden
ook de onbelichte stukken mooi in het zonnetje gezet.
De tweede bijeenkomst was ook weer een prachtige ontmoeting met de Oude Aarde en de Nieuwe Aarde
vanuit de Hartsenergie. Op deze dag was voor mij de energie van “Samen Zijn” sterk aanwezig het veld was
opener. Enkele aanwezigen hebben prachtige ervaringen gedeeld.
Beide dagen waren voor mij “Zijns” ontmoetingen zo diep met de Hartsenergie verbonden en elk zo vanuit wat
Is. Het was weer een feestje om aanwezig te zijn bij de bijeenkomsten van Grandma Chandra.
Bovenstaande tekst heb ik vanuit mijn waarneming geschreven.
Liefdevolle Hartegroet

Cocky van Dam

Tijdens het bezoek van Chandra aan Nederland is er een bijeenkomst geweest met zo’n 18
jongeren. Dat was een groot succes en iedereen was blij elkaar te ontmoeten. Als vervolg hebben
een aantal jongeren besloten vaker bij elkaar te komen om uit te wisselen. Hieronder een verhaal
van Ardjan Vermue waarin hij schrijft over de nieuwe tijd.

Puurheid en de Nieuwe Tijd
We maken veel verandering mee en krijgen vele gezichten van onszelf te zien. Als jongere in het werken met
grotere groepen, is het soms best lastig tegen zoveel oude aardse aspecten aan te lopen, die mensen niet
volledig verwerkt of geïntegreerd hebben. Het energetisch werk wat er op het moment gedaan wordt, heeft
een bepaalde puurheid nodig om in een stroomversnelling te komen die bij de snelheid van deze tijd hoort. In
het werk met Chandra heb ik leren herkennen wanneer er nog geen gelijkwaardigheid en afstemming is onder
een groep, en juist daardoor heb ik ook leren ervaren wanneer het wél echt daar is. Dat gevoel is geweldig! En
dat is ons streven in deze nieuwe tijd.
Zowel Jong als oud maken bewustzijnsveranderingen mee, ieder met zijn eigen bagage en pad, bewust of
onbewust. Waar volwassenen vaak nog een framework nodig hebben, zie ik vrienden om mij heen diezelfde
veranderingen meemaken, zonder het woordje energetisch überhaupt te hoeven noemen. De kinderen van
deze tijd zijn klaar om in zuiverheid te werken en herkennen ook precies wanneer dat veld hun aangeboden
wordt. In de aantal bijeenkomsten met jongeren groepen hebben we hier samen naartoe gewerkt. Er vindt nog
wel veel verwerking van oude stukken plaats, maar de snelheid waarop is behoorlijk indrukwekkend. De kracht
die jongeren, in samenwerking, het meeste vooruit helpt is de vereniging van elkaar en de ervaring van de
eenheid in het verbinden met elkaar. Daar is geen ruimte voor een ego dat er nog een beetje spits uitsteekt,
maar is het de co-creatie die een groep verder brengt, zonder een aangewezen leider die boven het proces
staat. Onder jongeren maakt het openen van ieders ziel een enthousiasme en kwaliteit vrij die ieder in zijn
volledige potentieel zet. Het resultaat is een swingend orkest, waar uit volle vreugde wordt verteld wat een
heerlijk gevoel dit toch is.
Het is soms frustrerend in deze tijd te leven en zoveel van de kwaliteiten die we bij ons dragen, niet meteen te
kunnen verwerkelijken. Daar is een veilig en gelijkwaardig veld voor nodig om in te kunnen verbinden. Dat is de
Nieuwe Aarde waar we ieder naar toe leven en die we samen creëren.

Ardjan Vermue

Ontwikkelingen in de organisatie rond Grandma Chandra
Sinds dit jaar worden de activiteiten van Grandma Chandra in Nederland formeel georganiseerd door de
Stichting Kids of Light. Hiervoor is gekozen omdat de organisatie zo groot geworden is, dat er een officiële
rechtspersoon nodig is om alle zakelijke verplichtingen aan te gaan. Nu dit goed geregeld is, hoeven we geen
BTW meer te betalen en is het mogelijk om geld wat je doneert voor de activiteiten, af te trekken van de
belasting. Verder hebben we door de activiteiten van Chandra in de Stichting onder te brengen, een stabiele
basis onder de organisatie gelegd.

De Coregroup heeft net als voorgaande jaren weer de inhoudelijke organisatie op zich genomen. Pietie heeft
het grootste deel van de praktische organisatie op zich genomen, in opdracht van de Stichting Kids of Light.
Ook in de Coregroup staan de ontwikkelingen niet stil. 2011 is een jaar van loslaten en veranderen.
In de Coregroup zijn we steeds aan het leren en onderzoeken wat de beste vorm is om in te werken. Hierdoor
blijft de structuur levend en stromend. We hebben nu 3 jaar met ongeveer dezelfde groep op ongeveer
dezelfde manier de activiteiten georganiseerd. Op dit moment voelt het voor ons beter om deze huidige vorm
los te laten, dus ook in de manier waarop wij als groep voorbereiden en organiseren. Door de oude vorm los te
laten kunnen we met frisse blik kijken welke nieuwe vormen en werkwijzen er dan weer ontstaan.
Een van de nieuwe initiatieven van dit jaar is de jongerengroep. Een andere nieuwe vorm is dat Chandra in een
workshop van een van de Coregroup leden aanwezig wilde zijn om daar aan te sluiten en haar werk te doen.
Wat ons dit jaar sterk opvalt is dat ook Chandra verandert. Zij gaat een veel gelijkwaardiger relatie aan met
iedereen en wij zijn gelijkwaardiger met Chandra. We hebben het steeds vaker over ‘Chandra’ in plaats van
over ‘Grandma Chandra’. Het past niet meer om Chandra op een voetstuk te zetten of in een speciale positie te
plaatsen.
Met alle veranderingen zullen zich hopelijk nog veel meer nieuwe vormen ontwikkelen. Fijn dat we een
Stichting hebben als basis, dat maakt het voor de Coregroup eenvoudiger om mee te bewegen op wat nodig is
in deze tijd.

Nieuwe remedies
Rainbow Lights
Pietie en Cocky hebben in samenwerking met Grandma Chandra, nieuwe remedies gemanifesteerd, Zij heten
‘Rainbow Lights’.
De Rainbow Light remedies Trillen ipv Spreken.
Alle remedies werken vanuit de omhulling van de Moeder Aarde en de hartsenergie en zij zijn onbegrensd.
De Rainbow Lights remedies dragen de energie in zich van:
Onvoorwaardelijke Liefde
Zachte energie
Moeder Aarde
De witte dolfijnen, De Beluga’s
het Eenheidsveld
Zij vertegenwoordigen een kleur.
Korte algemene omschrijving van de Remedies:
Waar veel kinderen mee worstelen is dat ze zich niet kunnen uiten in woorden.
Kinderen belichamen nog de taal van trilling, maar omdat verbale communicatie op nr. 1 staat in de
maatschappij is het voor hen niet altijd direct mogelijk volwassenen aan te raken of te ontmoeten vanuit deze
natuurlijke trilling. Hierdoor raakt deze natuurlijke stroming van communicatie op de achtergrond of zij wordt
geblokkeerd. Ieder kind, groot en klein, mag weer zijn plek innemen en communiceren vanuit deze trilling.

De witte dolfijnen, De Beluga’s,

communiceren sterk vanuit deze trilling naar de buitenwereld. Zij zijn een schakel op Aarde om de mensen met
deze trilling weer in contact te brengen of te herstellen. Waardoor men vanuit speelsheid en vrijheid kan zijn
en spreken. Hierdoor kan het innerlijk weten vrij stromen vanuit puur Zijn.
De Moeder Aarde energie samen met de Beluga-energie staan voor het Nieuwe en voor een open doorgang.
De remedies maken het gemakkelijker om het kind en het kind in jezelf tegemoet te treden.
Alle 7 remedies hebben een sterke hart verbinding.
Toen Cocky en Pietie zich verbonden met de energie van de remedies, liet Chandra zich, fysiek, zien in haar
kindertijd.

In totaal zullen er zeven Remedies komen. Tot op heden zijn er twee geboren:
Li-ana (goud)

en

Fi-ana (transparent)

Ki-ana (rose/orange) zal geboren worden in januari 2012
In ontwikkeling zijn:

Mi-ana (blauw) Ni-ana (indigo) Pi-ana (lila) Si-ana (parelmoer)

Voor meer info over de remedies en bestellen: Rainbow light remedies

Kids of Light bijeenkomsten in het nieuwe jaar.
Op 22 januari is een nieuwe bijeenkomst voor kinderen van 7 tot 14 jaar met voor de ouders een parallel
programma. De bijeenkomst is een vervolg op de Grandma Chandra bijeenkomst op 2 oktober jl. Deze dag is
voor kinderen om meer contact te maken met hun sterrenafkomst en innerlijk weten en voelen. Door spelen,
uitwisselen, creativiteit en muziek. Deze dag krijgt een vervolg in april 2012 en ook in een zomerkamp van een
week in juli, waarbij de kinderen een week en de ouders een weekend aanwezig zullen zijn. De data komen op
de website 'Kids of Light' en in de volgende nieuwsbrief Healing Arts zodra de plek bekend is.
Bijeenkomst voor kinderen en ouders: 22 januari
Plaats: De Vrije School (zie 28 januari) of het Veerhuis te Varik
Tijd: 13.00-17.00uur Kosten: 11 euro per kind en 22 euro per volwassene.
Opgave: Kids of Light of mail naar Pietie
________________________________________________________________________________________
Op 28 januari is een nieuwe bijeenkomst voor jongeren en jong volwassenen van 15-30 jaar. Naar aanleiding
van een grote belangstelling bij Niburu op 30 oktober en de bijeenkomst met Grandma Chandra, is ons
duidelijk dat wij bijeenkomsten willen aanbieden voor deze groep mensen: 'Zodat jullie ervaren wie jullie zijn
en wat jullie de maatschappij te bieden hebben. Ieder van jullie, met elkaar en aan het collectief. Voor 2012 is
er een continue planning van uitdagende en ondersteunende activiteiten.

We beginnen 28 januari, met een vervolg van een dag in april en een internationale zomerweek in juli! De data
komen op de website van 'Kids of Light' en in de volgende nieuwsbrief Healing Arts.
Ardjan Vermue heeft een stuk geschreven voor 28 januari, 'Puurheid en de nieuwe tijd'. (zie eerder deze
nieuwsbrief)
Bijeenkomst voor Young Masters: 28 januari
Plaats: De Vrije School, Hieronymusplantsoen 3 3512 KV Utrecht
Tijd: 11-17uur. Kosten: 11 euro per persoon.
Opgave: Kids of Light of mail naar Pietie

The Arcturian event, voorbereiding
Deze cursus is een voorbereidende tweedaagse op de ontmoeting met Itasha Forster, Arcturiaanse van
oorsprong.
In deze workshop werken we met klank, lichttaal en beweging om de eigen lichtfrequentie te verhogen en het
contact te maken met de eigen verlichte delen uit andere multidimensionele werkelijkheden. Dit herinnert je
wie je bent als sterren- en galactisch wezen in het hier en nu en verhoogt je eigen afstemming op de Bron.
Zie voor meer info en aanmelden: 26 en 27 januari

Dit is de laatste nieuwsbrief van Grandma Chandra.
Vanaf het nieuwe jaar zullen de nieuwsbrieven gemaakt en verzonden worden vanuit de Stichting Kids of Light
waar Chandra deel van uit maakt.

Wij allen wensen jullie

En een

Prachtig, Liefdevol, Gezond en Sprankelend

2012

De Coregroup: Chandra, Cat, Joanne, Jaap, Madeline, Cocky, Ellen, Zoë, Agnes,
Hans en Pietie
Stichting Kids of Light: Ans, Maria en Jaap

