Perfil Corrente ou Arroio

Apresentam no seu estroma iridal, alterações que formam zonas
ou faixas onde não existem fibras.
São sinestésicos
Característica marcante de servir a todos que o cercam .
Prontas a qualquer hora do dia ou da noite para ajudar a quem
precisa, sem medir esforços.
Sempre acham que poderiam ter feito mais para ajudar.
Para poderem ajudar possuem sensibilidade, intuição e percepção
inatas e bastante apuradas.
Sabem exatamente de seus interlocutores se estão escutando
verdades ou mentiras.
Muitas vezes conseguem escutar chamados de ajuda , se as
pessoas que estão a sua volta estão em silêncio, no entanto,
duvidam e seus insight.
Na área profissional atuarão com sucesso os serviços de
assistência social, emprestarão dinheiro,darão conselhos, em
questões litigiosas assumirão papel de intermediários, estarão
incansavelmente à cabeceira de enfermos, etc...
A função desses nutridores correntes é trazer à luz as imagens do
inconsciente, que eles percebem com nitidez, e com isso
exterminar as feras que habitam os mundos das sombras,
causadoras das discórdias, doenças, tristezas e desavenças.
Sensíveis fisicamente e psiquicamente.
Reagem aos outros com gestos delicados e controlados.

Aprendem melhor quando tem a oportunidade de vivenciar as
lições.
Precisam aprender a limitar a atenção despendida aos demais e
olhar para si e enfrentar seus próprios dilemas.
Não medem esforços para ajudar aos demais . Estão prontos a
qualquer hora do dia e da noite. Muitas vezes acham que poderiam
ter feito mais . Até abandonam suas casas, seus costumes.
Mas, precisa entender que para ajudar aos demais, não devem
perder sua integridade, não se deve deixar diluir nessa ajuda.
Devem usar a sua intuição e poderes extras sensoriais para
proteger a si mesmos e assim amar a si mesmas.
As pessoas correntes estão sempre dando o fio de ouro de Ariadne
(segurança do retorno certo) para que os outros consigam matar as
suas feras ,ou seja, vencer obstáculos em sua vida . Em seguida
são abandonados (as). Quando se dão conta da situação em que se
encontram, aparece o deus Baco ( deus da alegria) e as levará para
o Olimpo e aí o amor verdadeiro se fará presente em suas vidas.

