Lieve mensen,
Zoals de meesten van julie weten,, heeft Grandma besloten, fysiek, niet naar
Nederland te komen.
Dit betekent niet dat het werk niet doorgaat.
Zoals in de nieuwsflits vanuit Amerika staat:
This teleseminar recording will help us to prepare for the New Grid that I am
bringing in the month of October. I have already done the ground work in
Europe on August 15th and will be bringing this energy to us soon.
De recording is nog te bestellen en Grandma kan een olie voor je uitkiezen. ( mail
naar pietie@grandmachandra.nl)
Grandma vertelde ons dat ze graag wil dat we met een aantal mensen samen komen
in Varik, het veerhuis, bij de walvisboom. (Degenen die in 2012 bij de bijeenkomsten
in het Veerhuis waren, kunnen zich de boom in de tuin herinneren. As het waait
maakt ie het geluid van een walvis).
Pietie heeft e.e.a. geregeld en we kunnen, gelukkig, in het veerhuis terecht.
Dit gebeurt in samenwerking met Kim Fleuren, die ook heldere informatie van
Grandma doorkrijgt en waar Grandma aan gevraagd heeft om samen met haar dit
gedeelte voor te bereiden.
De Beluga’s helpen on mee dit nieuwe Aarde grid te maken en Kim heeft de
dolfijnen/walvissen energie zo tot haar beschikking dat het daardoor voor Grandma
makkelijker maakt om dit werk te doen.
Dus we willen een bijeenkomst houden in het Veerhuis, in Varik..
Grandma heeft gezegd om Kim en iedereen die aanwezig is, stap voor stap te
ondersteunen en door te geven wat er gedaan ‘moet’ worden op deze avond. Het
belangrijkste is dat we deze avond met elkaar zijn om het werk te doen. Wellicht zijn
er meer mensen die informatie door krijgen (G’ma zoekt altijd de mensen die
bepaalde informatie kunnen hanteren) zodat er een mooie uitwisseling kan
plaatsvinden.
Datum:
Tijd:
Bijdrage:

15 oktober 2014
19.30 – ca. 22.00
€22

Je kunt je aanmelden via: pietie@grandmachandra.nl
Het zou fijn zijn als je contant op de avond zelf wil betalen.
Wil je toch per bank betalen en/of een factuur, geef dit dan meteen door bij je
aanmelding.

