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Voorwoord
Wat fijn dat je dit boek nu in je handen hebt.
Dit boek is een heel speciaal boek. Het is geschreven vóór
kinderen en verteld dóór kinderen.
Het boek is op een speciale manier tot stand gekomen.
De kinderen vertelden zelf hoe ze zich voelen. Hoe ze
omgaan met bepaalde uitdagingen. Ze hebben dat niet
verteld met gesproken woorden, maar via hun gedachten.
Die gedachten heb ik voor ze vertaald naar woorden en
deze woorden staan in dit boek.
De bedoeling van dit boek is dat wanneer jij het leest of
wanneer het je wordt voorgelezen je jezelf erin herkent.
Dat jij je ook weer gaat herinneren wie je werkelijk bent.
Wie je werkelijk bent lees je in dit speciale boek.
Heel veel leesplezier!
José Ligthart
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Inleiding
In een ander planetenstelsel, ver in het Universum, is een
prachtige planeet. Op die planeet heerst vooral liefde en
begrip voor elkaar. De energieën die daar wonen zijn in
verschillende stadia van ontwikkeling.
De hoofdpersoon is een nog jonge energie die via verhalen
van de wijzen over de planeet Aarde hoort. De Aarde heeft
een magische aantrekkingskracht voor hem.
Hij hoort hoe de planeet Aarde in gevaar is, omdat steeds
meer van de bewoners vergeten wie ze werkelijk zijn.
De jonge energie bedenkt een plan om liefde naar de Aarde
te brengen. De wijzen van zijn paneet laten hem gaan onder
één voorwaarde; dat hij zich houdt aan de regels van de
Aarde. Eén van die regels is, dat wanneer hij mens wordt,
hij zijn plan en wie hij werkelijk is vergeet.
Wanneer de jonge energie op Aarde geboren wordt is hij
alles vergeten. Hij besluit zich te verstoppen in zichzelf.
Op Aarde wordt dit gedrag “Autisme” genoemd.
Dan begint de lange weg terug om zich te herinneren wie
hij werkelijk is en wat zijn plan was op aarde.
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