Checklist
BEN JIJ EEN LICHTWERKER?
Deze checklist heb ik samengesteld uit twee bronnen om je een manier te geven om
na te gaan of jij een Lichtwerker bent.
1. Heb jij het gevoel dat je een hoger doel hebt, maar kun je je vinger er niet precies
opleggen?
2. Heb je het gevoel dat het jouw missie is anderen te helen?
3. Wil je de sociale en mileuproblemen op aarde helpen oplossen?
4. Geloof je dat spirituele methodes iedere situatie kunnen helen?
5. Heb je moeilijke levenservaringen meegemaakt die je zelfvertrouwen een schok
gaven maar die je toch hebt overwonnen?
6. Heb je mystieke ervaringen gehad, zoals engelenontmoetingen en het voorvoelen
van dingen?
7. Heb je moeilijke ervaringen meegemaakt die je kennis van je Goddelijke Perfectie
deden vervagen?
8. Wil je je eigen leven helen als eerste stap naar het helen van de wereld?
9. Voel je een sterke neiging te schrijven, lesgeven of coachen over je helende
ervaringen om dit te delen met anderen?
10.Voel je je gefrustreerd in je werk alsof je er niet helemaal bij hoort?
11.Zie je vaak dubbele nummers (meestergetallen) zoals 444, 1111 of 1212 ?
12.Leer je graag over intuïtieve, engelen, intuïtieve ontwikkeling en andere spirituele
onderwerpen?
13.Krijg je voor je gevoel speciale tekens, visioenen, dromen of ingevingen die vaak
blijken te kloppen?
14.Voel je je onprettig bij grote drukte en menigten en ervaar je dan al snel een
energetische overload?
15.Heb je het gevoel dat je iets te delen hebt met de wereld en is dit gevoel steeds
lastiger te negeren?
16.Heb je een bedrijfsidee waarvan je heel duidelijk voelt dat je deze moet volgen,
maar waarvan je bang bent dat anderen het niet gaan begrijpen?
17.Wordt je vaak zweverig of excentriek of een dromer genoemd door anderen?
Als je op 12 of meer vragen ‘ja’ antwoord dan ben je zeer waarschijnlijk een
lichtwerker.
Bronnen:https://pinaylightworker.wordpress.com/2015/12/03/lightworker-checklist/
en The Lightworkers Way van Doreen Virtue.
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