Intro til Stjernebørn

Stjernebørn
Børnene kommer med fred og kærlighed - derfor er de her på Jorden i denne
inkarnation. Vi vælger selv vores forældre, inden vi kommer til Jorden. Men
børnene har det ikke nemt her på Jorden.
De har svært ved at tilpasse sig Jordens lave energiniveau, da børnene kommer med højere energi, end der findes her, dette giver mange af følgende
reaktioner.
Børnene har ofte meget ondt i maven – lægerne finder ingen diagnoser.
De fleste børn har ondt i knæ og ryg.
Det kildrer i hovedbunden - Forældrene kan tro, hun er tale om lus. Det er
Guds lys / kosmisk viden der ”kommer ned”. De downloader viden. Dette kan
være så voldsomt, at barnet blændes af stærke lysglimt i hovedet. I så fald er
barnet fraværende et øjeblik.
Samtidig lider barnet ofte af svimmelhed p.g.a. manglende jordforbindelse.
Barnet har eller får guider/hjælpere og får nemt kontakt med engle, feer, alfer
....men mange får også kontakt med afdøde og ånder.
•
•

•
•
•

Ser flimmer for øjnene - det er engleenergier.
Barnet får tit ondt i eller ved hjertet – det er klarfølelsen, der lukker mere
op. Hjertet åbner sig, og det gør ondt og kan ”krampe”, gallopere eller
”hoppe”.
Ubalance i hjertechakraet bevirker ofte at barnet har eksem og allergi og
astma/ bronchitis i perioder.
Det gør ondt i panden mellem øjnene – klarsynet optimeres.
Det hyler og trykker i ørerne - klarhørelse optimeres. Som voksen tror man,
at man har tinnitus. Det kan også gøre direkte ondt i ørerne. Man kan også
have følelsen af en ”prop i øret”. Børnene har ofte lidt af utallige mellemøresbetændelser, da de var mindre.

Barnet er tidligt selvstændigt, drømmer ofte, hvad der sker I virkeligheden eller
næste dag, ser ”indre film” om virkelige fremtidige hændelser.
Forudser naturkatastrofer og berøres dybt af dem. Født med en viden, som
man undrer sig over som forældre: Hvor kommer den viden fra?
Barnet har usynlige ”venner”, som barnet leger med.
Barnet kan have svært ved at sove. På grund af alle synerne eller lydene. Barnet kan også godt være bange for en engel - hvis barnet ikke bliver mødt med
forståelse fra omgivelserne. Barnet sover mange gange på maven, da barnet
på denne måde ”lukker af” for sine chakras om natten, vil gerne falde i søvn
til Tv eller insisterer på at sove hos sin mor og far, har meget tætte bånd til sin
mor, tænker tit på sin mor.

Barnet bekymrer sig meget
og er ofte ked af det eller aggressiv.
•
•
•

Har ofte mareridt.
Tåler slet ikke at se voldsfyldte mediefilm.
Er meget sensitiv overfor elektriske installationer – nogle gange ødelægges pc´ere, mobiltelefoner, lamper blinker m.m., når barnet er i nærheden.
• Barnet har en forkærlighed for krystaller og sten.
• Elsker at være alene. Dog kan det også være modsat. Barnet kan ikke holde ud at
være alene.
• Kan have svært ved at være sammen med mange mennesker, p.g.a. øget sensitivitet – barnet ”mærker” alle stemninger fra andre mennesker.
• Snakker om tidligere liv og kan ofte huske tiden, inden de kom til Jorden.
• Ved ofte, hvor de kommer fra i Universet, altså fra hvilke stjerne.
• Svært ved at tilpasse sig i børnehaven, skolen, fritidsordningen.
• Hader uretfærdigheder. Ser usandheder med det samme. Man kan ikke lyve over
for disse børn. De kan se lige igennem en.
• Barnet beder ofte automatisk eller snakker med sin skytsengel eller andre åndelige guider.
• Tilegner sig viden på en ny måde, der indtil videre er ”ukendt” af skolen. De ”aflæser” og ”afkoder” lærdom. Har ofte svært ved den udenadslære, man bruger i
skolerne nu.
• Kan se lys/ aura om mennesker og dyr, de ser måske også farver.
NOGLE, ikke alle, men nogle kan betragtes som problembørn og får diagnoser som,
indlæringsvanskeligheder, damp-børn, autister, aspergers syndromr.

Barnet er tryg i naturen - her føler de sig godt tilpas.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Har stor retfærdighedssans og er ekstrem følsomme.
Nogle børn kan huske deres egen fødsel i detaljer.
Barnet ”snakker” (telepaterer) med træer, ser naturvæsener som devaer og engle.
Telepaterer ofte med dyr. Oplever også rumvæsener og ufoer.
Barnet er meget kreativt og har ofte svært ved matematik.
Barnet bryder sig ikke om tilsætningsstoffer i fødevarer eller andre ting og kan
heller ikke tåle dem.
Har brug for daglig motion.
Tåler ofte ikke sukker, hvedemel eller komælk.
I teenageårene tåler børnene ikke megen alkohol, og de bliver meget hurtigt
beruset. To genstande kan være rigeligt til en ”brandert”.
Tåler slet ikke bevidsthedsudvidende stoffer (som hash) - disse kan gøre de unge
psykotiske.
Barnet vælger ofte selv ved blive vegetar. Dyrene kan de jo snakke med. Dyrene
er forbundsfæller.
Barnet har medfødte healende evner - og bruger dem gerne.

Barnet er meget kærligt. Disse børn kommer med kærlighed og fred. Derfor er de
her. Børnene har en mission.

•

At tage ”hjem” og komme tilbage – sjælen har faktisk et hjem, hvor alt er smukt og
fredeligt. Dette er ultimatum og alle opgaver i alle liv og alle steder, handler om at få
”sjælen” hel hjem og lære alt det, som der skal læres, for at verdner og væsner forstår
kærlighed, tilgivelse og taknemmelighed.

•

Det siges at der findes 7 bevidstheder – som inkarnationer. Men der er nok flere efter
fysiske liv.

•

Hvorfor inkarneres vi egentlig? JA, det hele handler om læring, så vi kan blive bevidste
nok, til at må give det videre. Alting handler om, at give noget videre, både til sig selv
og andre.

•

Alle de liv vi har, skal vi lære noget nyt – det nemmeste ville være, at hjernen kunne huske det (men det er for nemt). Vi skal lære gennem følelser, frygt, miste.

•

Vi vælger selv vores ”opgave” – og hvor svær den skal være, og hvor meget ”batter” vi
lader op med, inden vi går i ”kamp”.

•

Ved at vide mere om hvor man har været, hvilken læring man har opnået, finder man
mere balance i det nuværende liv.

•

Man bliver som sådan ikke ”straffet” af ”systemet” – men der er noget der er mere velset end andet. Eksempelvis slevmord, morder og onde gerninger.

•

Man bliver rådgivet til at påtage sig opgaver, man får reelt ikke helt så mange muligheder, selvom alt virker åbent – og samtidig føler sjælen sig ikke presset – den ved godt,
når noget skal ”retfærdiggøres” eller rettes på plads.

Sjælens historie
Karma er det mønster vi tager med fra det ene liv til det andet. Det vil sige at KARMA også er lig med læring. Så hvert liv og hver opgave (kan godt have flere opgaver i samme liv) – skal forstås som missioner.
Intet er tilfældigt men alt er heller ikke planlagt på forhånd. Din frie vilje rykker på
skæbnen, og på vejen til målet.
Din sjæl ved ALTID hvad der er bedst for dig, derfor er det smart at kunne kommunikere med sin sjæl, så man forstår guideningen.

Livet med mere bevidsthed
•

Brug din bevidsthed om dine mønstre, til at udjævne og skabe flow

•

Lad farverne i skalaen guide dig til at søge andre steder hen

•

Stol på din mavefornemmelse

•

Spørg universet/guider (ja/nej)

•

Body + Spirit forenes med SOUL er lig med balance

•

Se din frygt i øjnene – og lær af den

•

Forstå at der følger altid MISTE med bevidsthedsryk.

CHAKRA

Chakraer er vores bevidsthedscentre. De rummer energien fra vores tanker, følelser, oplevelser
og minder. Den energi, der er gemt i dine chakraer, manifesterer dine oplevelser. Din krop er
også en manifestation af din personlighed og din sjæl.

Højre side: Ego

Venstre side: Sjæl

KRONE CHAKRA

TREDJE ØJE

Enhed, tro, opmærksomhed,
oplysning, vision, åbenhed, visdom,
overgivelse

Intuition, selv-realisering, Transperent,
fantasi, drømme, klarhed, kobling

HALS CHAKRA

HJERTE CHAKRA

Udtryk, kommunikation, formål,
intigitet, kreativitet, accept, ærlighed,
autensitet

Empati, kærlighed, tilgivelse, glæde,
accept, taknemmelighed, empati,
generøs

SOLARPLEXUS CHAKRA

Beslutsomhed, selvdiciplin,
motivation, transformation, grænser,
automatik, selvtillid, ego bevidsthed

HARA/SACRAL CHAKRA
Kreativitet, ønsker, individualitet,
sexualitet, flow, følelser, fornøjelse,
forandring

ROD CHAKRA

Sundhed, hjemme, sikkerhed,
jordforbindelse, tillid, stabilitet,
overflod, tilhøre

