Information til forældre: - Vores børn
Hvordan vi kan støtte deres opvækst?
Kildeangivelse: "OPMÆRKSOMHED af Lone Kathrin Hansen.
Børn med stærk intuitiv åbenhed, kan ofte have det svært. De føler sig misforstået af
omgivelserne.
Børnene kan give udtryk for at de ser, hører eller føler noget, men ingen andre oplever det
samme som Barnet, der oplever frustrationen over at være anderledes. De er ofte aktive
hele dagen, enten fysisk eller optaget af bøger, pc'er m.m. Men om natten sker det ofte at
de ikke kan holde det på afstand, hvor alle beskyttelsesmekanismer er nede. Derfor kan
det være svært for de børn at sove alene. Det er trygt at sove med sammen andre, når
børnene er åbne for den åndelige verden og modtager forskellige budskaber. Jeg har
mange oplevelser med disse børn. Børnene er spejle for de voksne og vil provokere/lære
de voksnes oprigtighed. Disse børn accepterer ikke andet end sandhed og de arbejder
meget på at hjælpe voksne med at slippe de gamle energier, der holder dem fast i
uhensigtsmæssig kontrol og adfærdsmønstre. Du kan som voksen vælge, at udvikle dig i
samarbejde med børnene, dette er det nemmeste. Mange kæmper mange kampe med
børnene, dette er også nødvendigt nogle gange for at få indsigt til, at kunne slippe de
gamle mønstre. Selverkendelse er et nøgleord for forældre. Ydermere har alle disse børn
brug for at blive set, som dem de er. Mange har også brug for hjælp til at få healet og
frigjort gamle sår og chok, for at kunne udfører deres livsopgaver som er et led i hele
Jordens udvikling. Der hvor de kommer fra, er de er vant til at se ind i hinanden og læse
hinandens følelser og tanker, dette gør at de forvirres, når menneskene omkring dem siger
ét og mener noget andet. De børn er helt klart ikke tilfredse med det, de ser her på jorden.
De ønsker at opnå viden ved deres egne handlinger. De søger svar og det bliver en
almindelig øvelse for dem, at søge hjælp ved deres vejledere i universet. Jorden vil i
samklang med deres udvikling, udvikle sig i en mere holistisk retning.
Her er få eksempler på kendetegn:
De har en følelse af "de fortjener at være her", og overrasket over at andre ikke deler
dette. De har problemer med myndighed. De vil ganske enkelt ikke gøre visse ting, f.eks.
at vente på noget, kan være vanskeligt for dem. De ser ofte ”bedre” måder at gøre tingene
på, både i hjemmet og i skolen. De virker måske asociale, hvis der ikke er nogen andre, af
samme bevidsthed omkring dem, en følelse som om ingen andre er menneskelige og
forstår dem. Skolen er ofte meget vanskelig for dem socialt. De fungerer som spejl for
moderens og faderens følelser. Det vil sige alle følelser i familien bliver forstærket. Disse
børn kommer for, at nedbryde de gamle former for magtanvendelse og
eneherskende autoritet. De kommer med en vision om at ændre verden og
menneskeheden. De er ikke bange for at lade dig vide, hvad de har brug for. Nogle får en
”diagnose”, andre gennemlever en barn- og ungdom med store personlige omkostninger.
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