Lieve mensen,
Voor je ligt de zomer nieuwsbrief van Grandma Chandra.
We zijn blij dat Grandma Chandra eind september naar Europa komt.
Er zullen in Nederland 3 bijeenkomsten zijn waarna ze rond 4 oktober naar Engeland
gaat voor een aantal bijeenkomsten met als grootste en laatste in Glastonbury.
Ze zal niet naar België gaan zoals we in de vorige nieuwsbrief vermeldden.
Dat wordt teveel voor haar.
De nieuwe website www.grandmachandra.nl is klaar en is samen gegaan
met de website van de stichting Kids of Light, www.kidsoflight.nl
En de webshop is bijna klaar.
Inhoud nieuwsbrief

Bezoek Grandma Chandra aan Europa
Website

Bezoek aan Europa

Wij zijn blij dat Grandma Chandra dit jaar in September weer naar Nederland komt.
Chandra zal hier korter zijn dan voorgaande jaren.
Zij gaat dit jaar aansluitend aan Nederland naar Engeland.
Chandra heeft vorig jaar aangegeven dat zij heel graag in Engeland haar werk wilde
Doen. John en Elaine von Nuding hebben haar verzoek opgepakt en hebben
veel werk verzet om het energetische veld van Engeland te openen voor de
energie van Chandra.
In Nederland is een groter bewustzijn bij individuen ten aanzien van de vijfde dimensie
en worden mensen ook op praktisch vlak meer geconfronteerd met verandering.
Waarschijnlijk staan wij vanuit onze cultuur ook meer open voor verandering.
Chandra is kort in Nederland omdat wij als kerngroep voelen hoe belangrijk het is dat ook
Chandra voor vriendschap bij ons is en even niet zo hard werkt voor anderen.
De vijfde dimensie nodigt ons uit om meer te zijn in plaats van te doen en juist de persoon
die een belangrijk bijdrage levert in het activeren van de vijfde dimensie is altijd aan het
werk! Chandra hoeft minder hard te werken als wij ons hoogste potentieel openen en ja
zeggen tegen een verandering waarvan wij weten dat liefde de basis is maar waarbij ons
ego (dat altijd zekerheid wil) geen enkele zeggenschap meer heeft op de uitkomst. Dat
vraagt loslaten, vertrouwen, onthechten aan geld en materie en je innerlijke basisgevoel
van geluk en impuls volgen. Tegelijkertijd krijgt ons Hoger Zelf een enorme ruimte om het
in-eigen creërende potentieel aan te spreken en een nieuw nu te creëren.
Grandma Chandra heeft de kerngroep in Nederland het afgelopen jaar laten ervaren
hoe wij als groep in de 5 dimensionale energie samen kunnen zijn, en hoe daarbinnen
onze individuele energetische kwaliteiten vorm kunnen krijgen
De 5 dimensionale energie werkt in het collectief door de mensheid heen.
Het is een zeer liefdevolle energie. Als we deze energie laten werken voor onszelf en het
collectief, komen wij in onze werkelijke zijns-kwaliteit, onze wezensenergie met al onze
kwaliteiten en talenten.

We mogen onze eigen verantwoordelijkheid en kracht oppakken zodat wij mede-creators
zijn in plaats van ons afhankelijk te voelen van datgene wat wij als buiten onszelf
waarnemen We dragen samen het zijns-energieveld. Dat is co-creëren . In co-creatie
kunnen we alleen een levend voorbeeld zijn
Grandma Chandra komt hier om samen met ons in dit energieveld te „ZIJN‟, en te
verankeren in onszelf zodat wij ons veilig voelen in onszelf in een proces waarin alles
anders wordt.
De kerngroep en Grandma willen graag de gelegenheid creëren voor ieder die hier op
resoneert en met ons dit wil ervaren vanuit zijn/haar eigen kern.
De komende bijeenkomsten in september hebben een ander karakter dan de activaties
van de afgelopen jaren. Het is een eigenlijk een natuurlijke volgende stap ten opzichte
van vorig jaar. Vorig jaar hebben we iedereen uitgenodigd om een maand vooraf aan
Chandra‟s bezoek met het innerlijke werk te beginnen. De vijfdimensionale energie legt
de verantwoordelijkheid nog meer bij ieder individu zelf. Het veld van mogelijkheden is er
en het is helemaal aan jou in hoeverre en hoeveel je er gebruik van maakt.
Chandra biedt door wie zij is een heel groot veld van nieuwe mogelijkheden aan. Zij werk
zoals zij dat zelf noemt, aan een „nieuwe Ark‟ . Dat is een lichtcoderingsveld waar de
nieuwe aarde in zijn blauwdruk vorm krijgt. Een ieder die met haar samenwerkt wordt in
die hogere blauwdruklagen geactiveerd.
Hiermee open je een groter potentieel voor jezelf.

Het overgaan naar de vijfde dimensie is niet voor iedereen hetzelfde omdat de keuze in
hoeverre je je eigen potenties op de hogere dimensies aanspreekt, een keuze is die ieder
individu zelf moet maken.
Volgens de wet van de resonantie zal iedereen die hier voor open staat en hieraan toe is
die energie op kunnen nemen. Een ander kenmerk van de vijfde dimensie is dat de
energie ter plekke ontstaat in het moment. Het programma zal in het moment ontstaan,
de energie volgend die op dat moment aan de orde is. Hoewel we weten dat Grandma
hierin altijd een belangrijke sturende en voedende rol vervult, is voor ons ook duidelijk dat
wij en jullie een belangrijke bijdrage leveren in co-creatie.
Wees van harte welkom !!!
Neem je muziekinstrument mee en laat je verrassen door de energie van co-creatie
Grandma Chandra ziet er naar uit je te ontmoeten en te ervaren „samen te ZIJN‟.

Er zullen, vooralsnog, 3 (“ZIJNS”)-bijeenkomsten‟ zijn.
1 bijeenkomst voor volwassenen:
Datum: dinsdag 27 september
tijd: 17.00 tot ca 20.00
Plaats: Utrecht, de Silokerk, Herenstraat 34-36
Bijdrage: € 55
Je kunt je inschrijven via: www.kidsoflight.nl/cursussen/

Chandra en haar peers
Op 1 oktober is een bijeenkomst voor jongeren van 17-28, Chandra's leeftijd. Chandra
heeft een speciale voorkeur om met leeftijdsgenoten te werken. Waarom? Chandra
brengt nieuwe mogelijkheden in de 'lucht' waar jullie of onbewust bekend mee zijn of heel
snel oppikken omdat het ook bij jullie hoort.
Het is vooral de snelheid van uitwisseling en het gemak van samenwerken, waar jullie van
zullen genieten.
Chandra draagt de geometrie voor de nieuwe wereld in zich en helpt jullie herinneren dat
jullie dat ook in je dragen. Door haar energie kun je het beter voelen, zien en mogelijk ook
verwoorden.
Chandra laat je ervaren hoe internet in de lucht werkt, hoe snel je downloads op kunt
pakken in je systeem, hoe makkelijk je samen aan een programma werkt zowel als het
ware aan de software als aan de toepassing.
Dat geeft een enorme empowerment en herkenning van nieuwe mogelijkheden waarvan
het tijd wordt dat jullie als multidimensionale wezens die in gaan zetten in de wereld op
een gebied waar jullie zelf gelukkig van worden.
De middag heeft geen vast programma. Breng je favoriete muziekinstrument mee. Het is
belangrijk dat we plezier hebben met elkaar en tussendoor gebeurt er veel.
1 bijeenkomst voor jong volwassenen ( 17-28 jaar)
Datum: zaterdag 1 oktober
Tijd: 15.00 tot ca. 17.00
Plaats: Utrecht, de Vrije School, Hieronymusplantsoen 3
Bijdrage: € 11
Je kunt je inschrijven via: www.kidsoflight.nl/cursussen/
__________________________________________________________________________________

Chandra en kinderen
2 oktober is een ontmoeting van Chandra met kinderen en hun ouders.
Chandra draagt een prachtig groot liefdesveld bij zich en zij ziet en 'leest' het
bewustzijnsveld van kinderen (en volwassenen). Zij werkt niet zozeer een op een omdat zij
multidimensionaal werkt, dus op veel lagen van bewustzijn tegelijkertijd. Simpelweg
doordat Chandra de potentie van kinderen erkent en kinderen haar energie herkennen,
kunnen de kinderen meer zijn wie zij zijn.
Kinderen dragen de veranderingen voor de vijfde dimensie in zich als vanzelfsprekend,
speels en natuurlijk.
Zij Zijn de verandering. Als wij als volwassenen hen meer begrijpen en aanvoelen, gebeurt
er een heleboel vanzelf.
Deze middag is om te spelen en te genieten terwijl het 'werk' gebeurt door ontmoeting en
plezier. Tekenen, muziek maken, dromen....
1 bijeenkomst voor ouders met kinderen
Datum: zondag 2 oktober
Tijd: 15.00 tot ca. 18.00
Plaats, Utrecht, de Vrije School, Hieronymusplantsoen 3
Bijdrage: ouder + kind € 33, 1 ouder extra € 22, 1 kind extra: €11
Je kunt je inschrijven via: www.kidsoflight.nl/cursussen/

Hierna gaat Grandma Chandra naar Engeland.
Voor meer informatie over het bezoek in Engeland: www.ascensioncircle.co.uk
Website

De nieuwe website van Grandma Chandra, www.grandmachandra.nl in Europa is klaar.
Deze site is gekoppeld aan de website van de stichting Kids of Light, waar alles rond het
bezoek van Grandma is onder gebracht. www.kidsoflight.nl
Er is een registratie systeem ingebouwd waar je je kunt inschrijven voor bijeenkomsten, zie:
www.kidsoflight.nl/cursussen/. Je krijgt automatisch een bevestiging toegestuurd met de
factuur.

De webshop is bijna klaar. Het wordt makkelijker om te bestellen, ook hiervan wordt
automatisch een bevestiging en factuur gestuurd.
We wensen je een fijne zomer toe en hopen je te ontmoeten op 1 van de bijeenkomsten
met Grandma Chandra.

Harte groet namens Grandma Chandra en de Coregroup,
Pietie

