DE SPIEGEL VAN HET HOOGGEVOELIGE KIND
Leren van onze kinderen
De hooggevoelige kinderen van deze tijd zijn er niet voor niets.
Deze kinderen van de nieuwe Aarde komen met een missie. Een hele bijzondere missie!
Ze helpen ons spiegelen van dat wat er nog in onszelf vast zit aan vastgeroeste overtuigingen
met bijbehorende emoties vanuit een oud systeem, overgenomen van en ons aangeleerd door
onze voorouders.
Denk aan negatief denken, jezelf wegcijferen, jezelf bekritiseren en naar beneden halen.
Je niet goed genoeg voelen, je niet sterk genoeg voelen, niet opgewassen zijn tegen....
Je moe voelen en steeds meer en meer naar binnen keren omdat je niet begrepen
wordt………….
Maar wat nu als we in de spiegel van onze mooie kinderen kijken en luisteren naar welke
boodschap ze echt te brengen hebben en ons door hun eigen gedrag spiegelen?
Is hun drukke gedrag bijvoorbeeld en het daarmee verkregen ADHD stempel wel fair?
En hoe zit dat met AUTISME?
Zijn de stempels voor de scholen makkelijker omdat ze niet weten hoe ermee om te gaan?
Het is duidelijk dat deze kinderen niet in een hokje passen en niet mee kunnen komen..
Daar is een reden voor. Ze kunnen gewoonweg ook niet meekomen en meedoen want ze weten
en begrijpen niet hoe!
Het werkt anders bij hen omdat ze afkomstig zijn van andere planetenstelsels dan de Aarde.
Wat soms best lastig is als je in een jong lichaam zit en je in een omgeving bevindt (vooral
school) die je vooral de mentale kant op wil sturen door vooral met je hoofd te leren werken,
terwijl je komt uit een omgeving waar je altijd met je gevoel en je intuïtie en energie hebt leren
werken. Verbindingen leggen, visualiseren en zo creëren, telepathisch communiceren was op
deze andere planetenstelsels heel normaal.
De vanuit het denken functionerende mens gebruikt nog geen 5 % van z’n vermogens en deze
kinderen komen ons dat laten zien door ons te triggeren, zich anders te gedragen dan we
gewend zijn en we verwachten en wat past in het oude systeem.
Deze kinderen zijn van nature voor de pure verbinding en doen dit op hun eigen wijze (wat door
anderen gezien wordt als eigenwijs) ze voelen, zien en horen dwars door ons heen en reageren
daarop.
Ook al begrijpen wij als ouders niet (helemaal) hoe zij dat doen er gebeurt een heleboel bij deze
kinderen van binnen. Een ogenschijnlijke non-reactie is ook een reactie.

De energieën om deze kinderen heen absorberen ze en verwerken ze door ze te nivelleren op
hun eigen unieke manier, ze hebben daarvoor een beter ontwikkeld DNA systeem dan wij.
Uit eigen ervaring als moeder en als leerkracht heb ik geleerd dat deze kinderen de mooiste en
puurste boodschappers zijn van het Licht.
Mijn eigen zoon, mijn allergrootste spiegel, kreeg het stempel ADHD.
Heel lang heb ik dit proberen tegen te houden. Maar omdat ik zelf leerkracht was en daardoor de
onmacht van de school ook kon begrijpen, ben ik er toch in meegegaan.
Het begrip voor hooggevoelige kinderen in die tijd (ca 15 jaar geleden) was er nog niet zoals nu
en door het onderzoek heeft hij toch de speciale hulp en de aandacht gekregen die hij nodig had.
Maar zelf voelde ik dat het toch anders lag en dat hij met zijn hooggevoeligheid zoveel meer zag
en voelde dan alleen zichzelf. Daar ben ik in meegegroeid en heb hier veel van geleerd.
Het stempel kan voor de school dan wel handig zijn maar ik weet dat HIJ mijn wegwijzer is in het
leven.
Door hem heb ik mezelf leren ontdekken en de stap durven nemen om van mijn hoofd (de
zakenwereld) naar mijn hart te gaan (het onderwijs) en nog dieper nu naar ons eigen innerlijke
groei en bewustzijnscentrum. Ik ben hem tot op de dag van vandaag diep dankbaar.
Mijn dochter leert nu samen met de andere kinderen die hier komen spelenderwijs te werken met
de Aarde en Kosmos energieën.
Ze leert hoe ze zichzelf kan beschermen en hoe ze een healing kan geven.
Als ze een antwoord nodig heeft weet ze nu hoe dit vanuit het engelenrijk of direct vanuit de Bron
op een zuivere manier door te krijgen. En ze leert hoe ze energie kan inzetten voor haar
medebewoners op Moeder Aarde.
Ik zie in haar mijzelf gespiegeld als het sterke bewuste liefdevolle meisje wat ik zo graag had
willen zijn.
Als mijn ouders wisten hoe ze met mij om moesten gaan (dat wisten ze niet want dat is hen ook
nooit geleerd) dan was mijn Pad een stuk lichter geweest.
Maar het was voor mij juist de bedoeling eerst te leren wat je mist om het vervolgens om te
kunnen buigen naar Kracht en Licht. Hooggevoeligheid zit in onze familie maar is nooit eerder op
deze manier aan het licht gekomen.
Nu we in ons centrum steeds meer ouders met hooggevoelige kinderen op bezoek krijgen, is het
prachtig om te zien hoe ze zich begrepen voelen en dus thuis voelen.
In hun taal wordt hier gesproken over de Nieuwe Aarde en de Kosmos energieen die samen in
balans worden gebracht in hun eigen energiesysteem.
De basis is aarding zodat ze zich sterker voelen.
De verbindingen worden gemaakt daar waar ze horen. Zo boven zo beneden en in hunzelf.
Met beide voeten op de Aarde en met een open blik naar de Kosmos.
Vanuit Moeder Aarde en Vader Kosmos verbindingen werken is alles mogelijk.
We leren ze op een spelende manier hoe zich kunnen beschermen door een Beschermende
Energie Vortex om zichzelf en hun eigen plekje neer te zetten. Hierdoor voelen zich rustiger en
sterker en kunnen ze beter functioneren en hun rust pakken.
We geven ze hulpteams mee bestaande uit opgestegen meesters, engelen en lichtwezens die
ze helpen met hun healingwerk voor henzelf en voor een ander en voor hun bescherming.
Veiligheid in zichzelf terugvinden en zich begrepen voelen doordat hun bewustzijn weer in
verbinding wordt gebracht met hun oorsprong (de Bron en de sterrenstelsels waar ze
oorspronkelijk vandaan komen) en ze zichzelf weer gaan herkennen.

Voor de ouders (die ook meedoen aan het programma) zien we niet alleen het begrip en
bewondering voor hun wijze kinderen groeien maar ook hun eigen bewustzijn en vermogens
worden verruimd. Samen op een natuurlijke manier groeien is prachtig om te zien.
Deze kinderen zijn er om de Aarde en zijn inwoners te helpen helen door de Aarde naar een
hogere trilling te brengen waarbij het grote bewustzijn van de inwoners van deze planeet wordt
vergroot.
De wijze Nieuwe Aarde kinderen (en hun ouders vaak ook) komen van andere sterrenstelsels,
waarover al veel te lezen is op de nieuwetijdskinderen- pagina’s gelukkig!
En daarom is het belangrijk dat we ons dat weer mogen gaan herinneren!
Uit het hoofd naar het hart! Hoe vaak hebben deze kinderen ons dat niet al gespiegeld?
Als wij deze kinderen (nog) meer gaan begrijpen en in hun manier van zijn kunnen gaan geloven
en accepteren als spiegel voor onszelf en de buitenwereld, dan dragen wij op deze manier een
steentje bij aan een Lichtere wereld in Verbinding met onszelf, de Bron en Moeder Aarde samen.
En dat is de missie van de Nieuwe Aarde kinderen!
Lichtgroet Petra Joekie Boogaard
(http://www.zielherinnering.com/page/nieuwe-aarde-kids-week)

