Lieve mensen,
We zijn al weer bijna in april. Wat gaat de tijd toch hard.
Achter de schermen zijn we langzaam al begonnen met het voorbereiden van Grandma’s
bezoek in het najaar.
Ze was van plan in juni te komen, maar vertelde aan Cat dat het de hele zomer nog druk
zal zijn met het energetisch voorbereiden.
Dit is waarom ze besloten heeft om toch in het najaar te komen. Zoals altijd heb ik nog
geen idee hoe e.e.a. zal gaan en wanneer ze precies in Nederland zullen zijn. Zoals de
planning nu is, gaan ze daarna weer naar Dubai en vervolgens naar Manilla. Een hele
onderneming voor Grandma en Cat. Maar dat moet wel allemaal samen kunnen vallen.
Grandma heeft een drukke zomer voor de boeg.
Zo gaat ze binnenkort naar Utah met Golden Light Eagle. Hij gaat daar een video maken
van G’ma’s interpretatie van de the Native American Rock Art.
12 april is G’ma jarig en heeft ze haar verjaardagsfeest met veel mensen, eten en drinken.
In mei weer een presentatie en zo gaat het maar door.
Oliën
Ik ben blij te kunnen vertellen dat de Arabian Night oliën in Nederland zijn.
Het heeft even geduurd, maar nu zijn ze er.
Ze zijn te bestellen in mooi dram (3 ml) flesjes. Dit is dezelfde hoeveelheid als in Amerika.
Deze heeft G’ma zelf uitgezocht, oosterse flesjes. Uiteindelijk konden we een besteladres
vinden en heeft Cat ze kunnen bestellen in China.

Er is ook een nieuwe olie: de Crystal Vibration:
Verhoogt onze trillingsfrequentie zodat we meer in het Kristallijne Lichaam zijn waardoor het ons
toegang tot de Hogere Dimensies geeft.

Dit laat ons toe om minder betrokken te zijn bij Driedimensionale angst, crises, chaos, drama's en
negativiteit die ons scheiden van ons Hoger Zelf en ons afleiden van ons levensdoel .

Alle nieuwe oliën zijn in de aanbieding. Om te bekijken: klik hier.
Grandma heeft vorig jaar al aangegeven dat ze wilde dat er iemand zou zijn die een app
kan ontwikkelen waarmee ze kan werken. Het is nog in een begin stadium, maar zoals Cat
zegt: we will keep you updated.

QRI
Cat behandelt Chandra nog steeds met de QRI laser Ze boekt nog steeds vooruitgang Vorige
week heeft ze zelfs ca. 4 stappen kunnen zetten zonder walker. Cat kon haar ogen niet
geloven. Ze heeft een kussen goed neergelegd op de bank en is er met haar hoofd op gaan
liggen ipv het van de bank af te gooien. Haar linkerarm gaat ze steeds meer gebruiken ipv
tegen haar lichaam te houden zoals ze dat altijd deed.
Daarom zijn we, Dominique en ik (beide organisatoren) blij te kunnen vertellen dat, bij
voldoende aanmeldingen, Bonnie Brandes, de ontwikkelaar van de QRI, naar Nederland komt
om van 22-26 mei een workshop te geven, basis en verdieping.
Deze is voor zowel therapeuten, als ouders en geïnteresseerden.
We denken dat veel mensen (kinderen en volwassenen) hier mee geholpen kunnen worden.
Het zou teveel tekst zijn om in de nieuwsbrief te zetten, maar alle info is te vinden op de
website: www.kidsoflight.nl/qri.
9 april a.s. is er een introductiebijeenkomst:
Is uw kind overgevoelig, makkelijk afgeleid, hyperactief, erg angstig, onverklaarbaar moe,
sociaal wat onhandig of heeft uw kind concentratieproblemen, moeite met rechtop zitten,
slechte coördinatie, woede aanvallen, dyslexie, moeite met schrijven, moeite om met stress of
veranderingen om te gaan,moeite om van het bord over te schrijven ???
Misschien ligt de oorzaak in niet goed afgesloten primaire reflexen.
Kom luisteren op 9 april van 19.30 tot 21.00 uur in Catharinahof naar informatie over een
nieuwe behandelwijze QRI. Dominique van der Vorst vertelt uit eigen ervaring en legt uit wat
primaire reflexen zijn. Aansluitend mogelijkheid tot vragen stellen.
Entree gratis, koffie en thee €1,=
Graag van te voren opgeven bij qri@kidsoflight.nl
Dominique en Pietie hopen sommigen van jullie daar te mogen ontmoeten.
Love and Blessings,
Grandma, Cat en Pietie

