Educă prin iubire, cu înŃelepciune

Este copilul tău un Indigo?
Test de identificare a Copiilor Indigo

Acest test a fost creat de personalităŃi care au cunoscut Copii Indigo, au
stat de vorbă cu ei şi au scris despre ei: Lee Carroll, Jan Tober, Doreen Virtue,
Jan Yordy si Vicki Lass. Noi, iniŃiatorii proiectului “Educă prin iubire, cu
înŃelepciune”, l-am tradus şi l-am postat pe site pentru a ajuta şi sprijini
părinŃii de copii speciali în a identifica dacă copilul lor este sau nu un Indigo.
Ultimele două întrebări au fost adăugate de noi în urma experienŃei acumulate
în lucrul cu Copiii Indigo.

Tot ce trebuie să faci este să răspunzi la următoarele întrebări privitoare
la copilul tău şi să interpretezi rezultatul pe baza răspunsurilor DA.

1. Copilul tău vrea să fie tratat ca un egal (ca un adult) şi nu ca un copil?
2. Este copilul tău uşor impresionabil?
3. Are dificultăŃi cu disciplina şi autoritatea?
4. Se simte frustrat când are de-a face cu lucruri de rutină sau sisteme ce
nu folosesc creativitatea?
5. Are copilul tău un suflet sensibil, blând, o inimă mare?
6. Este sensibil la anumite alimente sau la anumiŃi factori de mediu?
7. Copilul tău pare să nu aibă un simŃ al timpului în sensul obişnuit, îi
displace să fie grăbit?
8. Manifestă interes faŃă de lumea/viaŃa spirituală?
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9. Copilul tău pare a fi un suflet bătrân sau mai înŃelept decât ceilalŃi copii
de aceeaşi vârstă?
10.Este copilul tău foarte creativ, are o imaginaŃie bogată, e un visător?
11.Ai impresia că a venit pe lumea asta cu o anumită atitudine (simŃi că are
ceva de transmis)?
12.Refuză să facă anumite lucruri care i se cer?
13.Este copilul tău un non-conformist?
14.Găseşte modalităŃi mai bune de a face anumite lucruri la şcoală sau
acasă?
15.Sunt temele o sursă de conflict în casa voastră?
16.Pare a avea uneori probleme de concentrare, iar alteori o atenŃie şi o
concentrare extrem de puternice?
17.Manifestă un interes aparte pentru artă, muzică, ştiinŃă sau tehnologie?
18.Dă dovadă de o puternică intuiŃie sau o cunoaştere a lucrurilor
inexplicabilă?
19.A manifestat abilitatea şi dorinŃa timpurie de a învăŃa şi pare extrem de
inteligent în anumite domenii?
20.Vorbeşte cu sau despre prieteni imaginari ori vede lucruri pe care tu nu
le vezi?
21.Refuză să răspundă la metodele tradiŃionale de educaŃie?
22.Este foarte interesat de mediul înconjurător şi de alte creaturi vii?
23.Întâmpini dificultăŃi cu copilul când trebuie să meargă la culcare sau are
coşmaruri în timpul nopŃii?
24.Debordează de energie, nu are astâmpăr?
25.Are un spirit războinic şi luptător, te înfruntă cu curaj?
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Dacă răspunsul este DA la cel puŃin 14 întrebări privitoare la copilul
tău/tine, există posibilitatea ca el să fie un Copil Indigo sau tu să fii un
Copil/Adult Indigo.
Dacă ai mai mult de 19 răspunsuri DA, ai sigur un Copil Indigo sau eşti
tu un Copil/adult Indigo.

Dacă doreşti să afli mai multe informaŃii despre Copiii Indigo citeşte articolul
Copiii Indigo şi Copiii de Cristal:
http://www.educapriniubire.ro/articole/copiii-indigo-si-copiii-de-cristal.html
Unul dintre iniŃiatorii acestui proiect este un Copil Indigo aflat la vârsta
maturităŃii. Dacă vrei să comunici cu el despre subiectul Copii Indigo îi poŃi
scrie la adresa de e-mail: purtatoruldelumina@yahoo.com. Povestea lui o poŃi
citi aici:
http://www.educapriniubire.ro/articole/povestea-adevarata-a-unui-copilindigo.html
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