Dinsdag 2 juli 2013

Ben jij een Sterrenkind? (starseed)
Sterrenkinderen zijn mensen die hun spirituele geschiedenis op andere planeten hebben dan de aarde. En daarmee bedoel ik dat zij zijn
geïncarneerd op andere planeten voordat ze hier geboren werden. Er zijn hier nu meer sterrenkinderen dan ooit. En dit is vanwege twee
redenen:
1. Dit is een zeer belangrijk punt in de ontwikkeling van deze planeet. Een aantal van de meer positieve beschavingen (in de ruimte) wilden
assisteren bij de progressie door een aantal zielen van hun bevolking hier te laten incarneren om de energieën hier te verhogen en te
helpen bij de transitie. Velen komen hier van de 5e dimensie om te fungeren als padwerkers om de rest van ons de weg te wijzen.
2.Wat nu plaatsvindt, is niets minder dan geweldig, wonderbaarlijk en fascinerend. Velen zouden als ze konden nu hier willen zijn om deze
evolutie die hier op aarde plaats vind uit eerste hand mee te maken, deze verandering in het menselijke bewustzijn.
Dus, ben jij een sterrenkind? Hoe weet je dat? Je bent (hier) geboren op een plek met een zeer grote dichtheid met een hoog “negatief
ego” gehalte. Het daarom bijna onmogelijk om je echt goed te herinneren.
Hier zijn een aantal kenmerken van Plejadische Sterrenkinderen. Als je de meerderheid op jezelf van toepassing vindt ben je waarschijnlijk
Plejadiërs. Er zijn andere beschavingen die sterrenkinderen hebben gestuurd, maar die zijn in de minderheid, en om eerlijk te zijn, weet ik
niet genoeg van ze om een lijst te maken, maar misschien dat er veel overeenkomsten zijn, ik heb geen idee.

Mogelijke Plejadische Sterrenkind eigenschappen
1. Geboren na 1968. Er waren er daarvoor al, maar dit is wanneer de grote golf kwam.
2. Van “daar”. O.k. dit is de meest voor de hand liggende en de meest gemakkelijke. Je hebt waarschijnlijk altijd al het gevoel gehad dat je
van de sterren kwam. Dat je thuis ’ergens daar’ was, en niet hier. Ik weet dat het voor de hand ligt, maar waarom zouden deze dingen altijd
verdoezeld moeten worden.
3.Buitenstaander. Je hebt voor een groot gedeelte van je leven al een gevoel hier niet te horen, anders te zijn, een vreemde. Het is je
misschien opgevallen dat broers en zussen en kinderen in andere families, zich thuis voelen binnen hun gezin/familie op een manier die jij
niet hebt. Er gewoon “tussen passen” is iets dat je niet zo maar overkomt behalve als je een ander sterrenkind ontmoet. Dan voel je ineens
begrepen en het voelt geweldig.
4. Gericht op het metafysische of antireligie. Je hebt gewoonweg niets met de religies op aarde. Je hebt het misschien heel hard
geprobeerd, om ergens in één of meer geloofssystemen te passen, maar ze stellen je altijd teleur. Dientengevolge kan je “geloof” in zijn
algemeen afgewezen hebben, of je kunt een alternatief geloof gevonden hebben dat beter bij je past. Je zult zeer wel mogelijk je eigen
geloofssysteem gaan formuleren. Je hebt zeer waarschijnlijk een “paranormale”gave, een “6e zintuig”, bent misschien helderziend, of
heldervoelend of iets dergelijks.
5. Je bent je niet (zo) bewust van de tijd en de datum. Je bent waarschijnlijk erg slecht in het onthouden van dingen als verjaardagen, je
hebt moeite om een schema aan te houden. Dat tijd en klok ding werkt niet echt goed voor je.
6. Technofiel. Je bent gek op gadgets en apparatuur en hebt een natuurlijke aanleg om uit te vinden hoe ze werkt. Waarschijnlijk hou je er
zo veel van dat je in staat bent de handleiding voor de lol te lezen.
7. Harmonieus. Je zult de aarde ervaren als een gewelddadige agressieve boze plek. Je zult misschien wel of niet agressie in je zelf kunnen
vinden, maar hoe dan ook zou je willen dat de wereld om je heen harmonieuzer en vrediger zou worden. Je wilt anderen niet controleren
en verwerpt anderen die jou willen controleren. Je kunt wreedheid tegen kinderen en dieren, misbruik van vrouwen e.d. niet verdragen.
Als er oorlog kwam zou je waarschijnlijk niet vechten maar ervoor kiezen om een pacifist te zijn.
8. Gelijkheid tussen geslachten. Je snapt waarschijnlijk het hele mannen vrouwen rollen ding niet helemaal. Je beschouwt je partner als een
gelijke en verwacht hetzelfde terug. De hele “battle of de sexes”/strijd tussen mannen en vrouwen beschouw je als absurd. Je bent
waarschijnlijk ook iets anders dan heteroseksueel Als je dat bent ben je waarschijnlijk niet erg bezig daar een label voor te vinden. je zou
ook een androgyn uiterlijk kunnen hebben (=eigenschappen van beide geslachten vertonen)
9. Dieren en natuur. Je hebt een diepe liefde en respect voor de natuur in al haar manifestaties: Gaia, bossen, bergen, de zee, dieren etc. Je
voelt speciaal een diepe mystieke connectie met dolfijnen en walvissen omdat je begrijpt dat ze eerder je familie zijn dan “domme dieren”.

10. Niet gericht op geld. Het systeem van geld=macht en bedrijfsstructuren die hier op gebaseerd zijn is niet jouw manier. Dat wil niet
zeggen dat je weg hier niet in kunt vinden of zelfs hierin heel succesvol kunt zijn, in dit systeem, maar je zult je er altijd ongemakkelijk bij
voelen. je hebt een hekel aan routine en gestructureerde omgevingen. je bent een non-conformist en je past gewoonweg niet in een rigide
werkomgeving. Je hebt geen respect voor autoriteitsfiguren - iemand moet je respect verdienen -. Combineer dit met het feit dat je snel
verveelt en je bent inderdaad niet weggelegd om een loonslaaf te zijn. Je hebt waarschijnlijk veel fantasieën over er gewoon tussen uit
knijpen, naar een boerderij verhuizen, of een hippie commune o.i.d. Of je doet dit gewoon. In ieder geval vind je het concept van geld maar
niks en je wordt veel liever gewaardeerd voor wie je bent dan voor wat je kunt kopen. Dit wordt nog eens gevoed doordat het feit dat je
een hekel aan school had, of welke huidige vorm van educatie dan ook, dit is omdat de educatieve systemen op aarde gebruik maken van
systemen die conformisme (zich aanpassen aan de groep) gebruiken en leren. en leren door instructie in plaats van gedeeld leren of leren
door te experimenteren.
11.Escapisme (van het Engelse woord escape: gewoonte of neiging de werkelijkheid te ontvluchten Je vindt het heerlijk te vluchten in
creatieve fantasieën en bouwt hele “ideale” werelden in je hoofd. Je voelt je ook aangetrokken tot de hallucinogene ervaringen om dit te
versterken. Een negatief aspect daarvan is wanneer de neiging tot ontvluchten overheerst. Deze wereld is hard en wreed en moeilijk, en je
neigt misschien naar het gebruiken van drugs of alcohol of andere middelen om de pijn die je voelt te ontvluchten. Als je dit doet slaag je er
niet in om je opdracht hier aan te gaan en de wereld te verbeteren, waar je immers voor kwam. Dit vergroot alleen het probleem en maakt
je zelf destructief. Je neigt naar depressie als je niet de verantwoordelijkheid neemt voor je leven en je ervaringen. Je zou ook naar een
mengeling van psychoses en neuroses kunnen neigen door de spirituele versplintering die je voelt die niet overeenkomt met het
bewustzijn van verbondenheid die je hier verwachtte.
12. Creativiteit. Je bent zeer creatief en houdt van andermans creatieve uitingen. Muziek, kunst, architectuur, koken, wat dan ook. Dit raakt
je diep.
13. Je gelooft makkelijk in het bestaan van Ufo’s en buitenaardse wezens. Deze dingen zijn niet vreemd of raar voor jou. Het concept “alles
is één” past bij je.
14. Fysieke eigenschappen. Dit is een beetje lastig. De mensen op aarde zijn sowieso al een mix van genetische manipulatie door een
verscheidenheid van ruimte rassen, maar je zou een deel van de fysieke eigenschappen meegenomen kunnen hebben. Je genen bepalen
een bandbreedte van mogelijkheden en je lichtlichaam KAN je fysieke lichaam naar een andere richting duwen dan je normaal gesproken
zou verwachten van je lichaam met een andere ”gastheer” erin. Dus, zie je er heel anders uit dan de rest van je familie? Als je van de
Plejaden komt zou je ook de volgende eigenschappen kunnen hebben: amandelvormige ogen, die ook groter zouden kunnen zijn dan
verwacht, blond haar, bleke huid, blauwe of blauwgrijze ogen, een “Romeinse” neus en een slanke bouw.
15.Lichtgevoeligheid. Je ogen zijn waarschijnlijk gevoelig voor licht. De aarde is een omgeving met buitengewoon hard licht. Je prefereert
waarschijnlijk liever minder licht dan veel anderen.
16. Gewend aan een koud klimaat. Waarschijnlijk heb je het liever niet te warm en vind je het moeilijk om warmte te verliezen in warme
klimaten. Anderen spelen buiten in de zon en jij zit lekker in de schaduw. Het gevolg is dat jij het prettig vind als het koud is en anderen
samengeschoold bij de kachel zitten.
En, hoeveel van de bovenstaande 16 punten passen bij je? geloof jij dat je een sterrenkind bent?
Geloof jij dat je van de Plejaden komt?
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